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Met de voeten in de modder en het hoofd in
de ivoren toren

Prof. dr. E.E.C. van Damme*

In kleine letters staat op de voorgaande bladzijde het
redactioneel beleid van Markt & Mededinging afge-
drukt: ‘Elke bijdrage wordt onderworpen aan een beoor-
deling door de redactieleden. Een bijdrage komt alleen
in aanmerking voor publicatie als het een analyserend
stuk betreft met een duidelijke juridische of economi-
sche inhoud.’ Ik verklap vermoedelijk geen geheim als ik
zeg dat het gestelde niet geheel juist is: een redactioneel
wordt wel beoordeeld, maar is niet noodzakelijk analy-
serend van aard. Datzelfde geldt in nog sterkere mate
voor een column, die immers geacht wordt opiniërend
te zijn. Idealiter is de columnist goed geïnformeerd en
de column gebaseerd op analyse, maar die analyse zelf
blijft meestal beter achterwege omdat deze de column
minder prikkelend en slechter leesbaar maakt. In een
column liever een helder standpunt en niet teveel nuan-
ces. Vandaar dat de redactie van M&M de columns wel
leest en beoordeelt, maar zich meestal onthoudt van
commentaar. Over het redactioneel is, binnen de redac-
tie, meer discussie. Externe discussie erover wordt toe-
gejuicht.

Econoom Marcel Canoy heeft de afgelopen twee jaar aan
elk nummer van M&M steeds een column bijgedragen.
Ze voldeden aan de door de redactie gestelde eisen en
gingen daar ruim bovenuit: een heldere tegendraadse
visie, gebaseerd op feiten, vaak een beetje insider infor-
mation, puntig, opiniërend, aanleiding gevend tot dis-
cussie en door een enkeling soms als lomp en tenen-
krommend bestempelt. Geen analyse. Marcel dacht wel-
licht: ‘Als datgene wat in de (juridische) artikelen van

* Prof. dr. E.E.C. van Damme is hoogleraar Economie aan de Universiteit
van Tilburg, CentER for Economic Research en co-directeur van TILEC.
Tevens is hij redactielid van M&M.

M&M staat voor analyse doorgaat, dan moet ik mijn
product nog wat verder differentiëren.’ Na twee jaar
wilde de redactie wel eens wat anders proberen en ook
Marcel vond de focus van M&M soms wat te beper-
kend. Marcel heeft bijgevolg zijn functie als vaste
columnist neergelegd en zal vermoedelijk, in een gewij-
zigde opzet van de M&M-column, in de toekomst nog
eens als roulerend columnist terugkeren. De redactie
verheugt zich daarop. Dit redactioneel is ter zijner ere
geschreven.

Als u de afgelopen jaargangen terugleest, zult u vaststel-
len dat Marcels column vaak de enige bijdrage van een
econoom aan M&M was. Maar een econoom zou die
column in de meeste gevallen niet als een economische
bijdrage bestempelen; het ging wel over economie, maar
er stond geen economische analyse in. Ik vermoed dat
een van de redenen voor Marcels vertrek is dat hij meer
tijd wil maken voor meer diepgravende artikelen. Het
stuk dat hij samen met Wolf Sauter geschreven heeft
over het spanningsveld tussen het maken van concurren-
tie (NZa) en het behouden daarvan (NMa), geïllustreerd
aan de hand van de zaak van de Zeeuwse ziekenhuizen,1
laat zien dat hij daartoe zeer wel in staat is. Dat stuk laat
ook zien hoe vruchtbaar de samenwerking tussen econo-
men en juristen kan zijn. M&M biedt alle ruimte voor
economische artikelen over marktwerking, maar klaar-
blijkelijk is er weinig aanbod van voldoende kwaliteit.
Marcels vertrek als vaste columnist nodigt uit tot een
beschouwing over waarom dat zo is en over de relatie
tussen recht en economie in het algemeen.

Meer nog dan als econoom heeft Marcel zich de afge-
lopen tijd als public intellectual gemanifesteerd. Naast

1. M.F.M. Canoy en W. Sauter, Ziekenhuisfusies en publieke belangen,
M&M 2009/2, p. 54/61.
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zijn werk als economisch consultant en parttime hoog-
leraar, schreef hij niet alleen columns in M&M, maar
opiniëerde hij ook in diverse dagbladen en verscheen hij
regelmatig op radio en tv. Gegeven dat economie ons
allen raakt, is het logisch dat vaak aan economen getrok-
ken wordt. Maar, anders dan Marcel, hebben econo-
men, althans diegene van het academisch type, het grote
publiek veelal weinig relevants te melden. Het grote
publiek is geïnteresseerd in synthese, niet in analyse op
de vierkante millimeter. Lang niet ieder beheerst de
kunst om analyses van anderen te synthetiseren en, op
basis van harde wetenschappelijke resultaten, algemene,
begrijpelijke en relevante uitspraken te formuleren en
mensen te overtuigen. Marcel wel.

Richard Posner definieert public intellectuals als intellec-
tuelen die de media gebruiken om hun gedachten met
het geïnteresseerde publiek te delen over een breed scala
van onderwerpen, ook op terreinen waar ze zelf geen
expert zijn.2 Een dr. Klavan van hoge kwaliteit dus.
Posner beklaagde zich erover dat zowel het aantal Kla-
vans als hun kwaliteit terugliep en ook in Nederland zijn
wel klachten over de kwaliteit van het publieke debat te
horen. Posner zag de verklaring in de toenemende kwa-
liteit van het (Amerikaanse) universitaire systeem, mede
als gevolg van de toegenomen concurrentie en de daarbij
behorende specialisatie. Iemand die veel weet van wei-
nig maakt zich op tv inderdaad snel belachelijk en je
moet redelijk dom zijn om dat niet zelf in te zien. Aan
het verdwijnen van God uit Jorwerd, de slijter uit Koe-
wacht en de intellectueel uit het publieke debat liggen
dezelfde economische wetten ten grondslag.

Het zijn diezelfde wetten, en Marcels parttime hoog-
leraarschap, die Marcel tot keuze dwingen. We lopen
wel wat achter op de VS, maar ook hier kan een eco-
noom met academische ambities zich niet veroorloven
om al te veel tijd te besteden aan het schrijven van
columns en krantenartikelen. Het gaat nog verder: zelfs
een diep, analyserend artikel in M&M levert geen pun-
ten op of applaus bij de universitaire vakgenoten; het
levert nul-komma-nul bijdrage aan het verkrijgen van
een vaste aanstelling aan een Nederlandse economische
faculteit. Deze hebben er immers alle voor gekozen om
te concurreren op de wereldmarkt voor zuiver weten-
schappelijk werk en selecteren hun personeel daarop.3
Het is dus niet verrassend dat de economen uit M&M
verdwijnen of daar reeds uit verdwenen zijn. Voor aca-
demisch economen tellen alleen publicaties in de top-
tijdschriften, en die zijn vaak Amerikaans. Er is weinig
kans dat je de redactie van zo’n blad kunt interesseren

2. Richard Posner, Public Intellectuals: A Study of Decline, Cambridge:
Harvard University Press 2001.

3. In dit opzicht is er een opvallend verschil met de faculteiten der rechts-
geleerdheid die de band met de praktijk koesteren. Zo stelde de com-
missie-Smits: ‘Onze commissie vindt de wetenschappelijke praktijk in de
Verenigde Staten – waar de artikelen in de bekendste tijdschriften wei-
nig band meer hebben met het positieve recht – geen lichtend voor-
beeld voor Nederland.’ (VSNU: ‘Naar prestatie-indicatoren voor rechts-
wetenschappelijk onderzoek’, 2007 p.15). Economen zien de VS als het
beloofde land.

voor de vraag waarom de NZa bij een apotheker uit
Breskens het AMM-instrument heeft ingezet of waarom
dat relevant is.4 De markt dwingt de Nederlandse
wetenschappelijk econoom tot het verleggen van zijn
blik en Nederland verdwijnt buiten zijn beeld. De mees-
te van onze jonge onderzoekers komen sowieso uit het
buitenland en zijn onze taal niet machtig, zodat ze onze
instituties niet echt leren kennen.

Diezelfde marktwetten zullen er dus toe leiden dat uit-
eindelijk ook M&M zelf, in de huidige vorm, zal ver-
dwijnen. M&M behandelt, zo staat op de binnenkant
van het omslag, het nationale mededingingsrecht in de
meest brede zin en heeft als doel wetenschappelijke
vraagstukken met de Nederlandse rechtspraktijk te com-
bineren. Vanaf de start was het idee dat met de econo-
misering van het recht ook de samenwerking met de
economen aangewezen was en gestimuleerd moest wor-
den. Met toenemende economisering en internationali-
sering, maar met universitair economen die zich afkeren
van M&M en die ook de Nederlandse praktijk links
laten liggen, kunnen de doelen van M&M, combinatie
van wetenschap en Nederlandse praktijk, vermoedelijk
niet gehaald worden. Of is dit te snel geconcludeerd en
lost de markt het probleem zelf op? Is de samenwerking
tussen mededingingsjuristen en praktijkeconomen vol-
doende? Bevat de Nederlandse praktijk wellicht vol-
doende inspirerende problemen van algemeen belang,
die zich juist hier in een simpele vorm voordoen, zodat
de analyse het beste hier kan starten?

Heden ten dage kunnen mededingingsjuristen die in de
praktijk werken niet meer zonder economen. Dat geldt
zowel voor de overheids- als voor de bedrijfskant. De
huidige chief economist van het DG Mededinging,
Damien Neven, publiceerde vier jaar geleden een inte-
ressant artikel waarbij hij de toegenomen vraag naar en
invloed van mededingingseconomen cijfermatig en aan
de hand van beleidsontwikkelingen onderbouwde.5 Ook
in Nederland zien we deze ontwikkeling. Neven doelde
daarbij vooral op gespecialiseerde economisch advies-
bureaus. Dat zijn de praktijkeconomen die ook wel eens
in M&M publiceren. In ruil voor geld zijn zij bereid
zich ondergeschikt te maken aan de juristen. Zij spelen
voor dienstmaagd en houden, als ze hun werk goed
doen, de juristen aan beide kanten eerlijk. Als duidelijk
is wie aan het roer zit en welke tegenprestatie verwacht
wordt, loopt de samenwerking tussen economen en
juristen soepel.

Met de verdere professionalisering van het vakgebied,
komt er echter ook meer vraag naar wetenschappelijke
economen. Als we naar Europa kijken, dan zie we dat
daar de praktijkmensen nu al veelal niet om de weten-
schappers heen kunnen. Als de problemen complex
worden of de belangen groot, worden de echte experts

4. M.Ph.M. Wiggers en J.J.M. Sluijs, ‘Menzis – Apotheek J.D. van Dalen’,
M&M 2010/3, p. 114-120.

5. D. Neven, ‘Competition Economics and Antitrust in Europe’, Economic
Policy 2006, p. 741-791.
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gevraagd. In de grootste Europese zaken zoals Microsoft,
speelden ook academische economen een grote rol. Ook
de gespecialiseerde adviesbureaus weten dat ze af en toe
de wetenschap moeten inschakelen. Academici functio-
neren als adviseur of ze geven een second opinion af.
Wetenschappers houden, als de markt zijn werk doet,
consultants eerlijk. Ook hier geldt dat de interactie soe-
pel verloopt als iedereen zijn specifieke rol kent.

In vergelijking met praktijkeconomen zijn de meer
wetenschappelijke minder snel te interesseren en zijn zij
niet zo snel bereid de rol van dienstmaagd te spelen. Ze
worden immers afgerekend op de bijdrage die ze aan de
internationale wetenschapsagenda leveren. Toch dreigt
ook hier het gevaar van het grote geld, ook in Neder-
land, en Marcel Canoy heeft daarvoor al eerder, in een
zeer lezenswaardige column, voor gewaarschuwd.6 Hij
wees er ook op dat dit gevaar reëel blijft zolang de over-
heid beknibbelt op de eerste geldstroom voor universi-
tair onderzoek. Interessant is overigens het verschil in
perceptie: waar mijn collega’s uit de mededingingsprak-
tijk zien dat toonaangevende economen op het gebied
van de Industrial Organization hun ziel aan de duivel
verkocht hebben, zie en bewierook ik vooral hun inhou-
delijke bijdragen aan ons vakgebied.

Deze Maradona’s van de Mededingingseconomie bepa-
len in grote mate de richting van de onderzoeksagenda.
Deze is voor een groot gedeelte wetenschapsintern en
wordt vooral internationaal bepaald. Slechts zelden zal
deze dus raken aan problemen die ook in de Nederland-
se praktijk spelen. Op die terreinen waar Nederland en
onze NMa internationaal een voortrekkersrol spelen,
zoals in de zorgsector of bij tweezijdige markten (bijv.
telefoonboeken, veilingen of dagbladen), is dit natuurlijk
wel het geval en op deze manier kan de NMa een
belangrijke bijdrage aan wetenschap en beleid leveren.7
Dit externe effect wordt nu nog onderschat.

Van dit intensiever contact met de praktijk profiteert
ook de economische wetenschap. Bij een agenda die
wetenschapsintern gedreven is, dreigt immers altijd het
gevaar dat de maatschappelijke relevantie verloren gaat.
Nobelprijswinnaar Ronald Coase zei ooit: ‘We [econo-
mists] have consumers without humanity, firms without
organization, and even exchange without markets.’8 Met
een vooruitziende blik had hij dit aan kunnen vullen met
‘and macroeconomic models without banks’. De crisis
heeft geleerd wat daarvan komt. In Coase’s opinie zou-
den economen zich veel meer met de praktijk bezig
moeten houden. Juristen kunnen hierbij als gids goede
diensten bewijzen. Zij houden economische weten-
schappers in contact met ‘Planet Earth’ en daarom is de

6. M. Canoy, ‘Economie en economen kunnen niet objectief zijn’, Het
Financiëele Dagblad, 15 november 2004.

7. Zie het persbericht ‘Tweezijdige markten en mededingingstoezicht’ dat
de NMa op 8 oktober op haar website (www.nmanet.nl) publiceerde en
de daar te vinden samenvatting van het onderzoeksrapport van TILEC
en Howrey naar het mededingingstoezicht op tweezijdige markten.

8. R.H. Coase, The Firm, the Market and the Law, Chicago: University of
Chicago Press 1988, p. 3.

interactie zeker geen eenrichtingsverkeer. De werkelijk-
heid is vaak vreemder dan fictie stelt het gezegde en dat
is inderdaad juist, maar nog niet elke econoom is daar-
van overtuigd. De wereld als inspiratiebron is geen van-
zelfsprekendheid.

Dit blad is dynamisch genoeg om zich tijdig te kunnen
aanpassen, en de inhoud van dit nummer laat dat ook
zien: het gaat over meer dan Nederland. We kunnen
niet zonder wetenschap en niet zonder economen, dus
kunnen we ons niet tot ons land beperken. De toekomst
ligt in Europa. Als voor goede praktijkuitoefening en
relevante wetenschap van hoge kwaliteit nodig is om
praktijk en wetenschap te combineren, alsmede econo-
mie en recht, dan ligt Europa als gemeenschappelijk ter-
rein voor de hand. Juristen hebben, met hun bredere
blik, hier een comparatief voordeel: zij doorgronden
Europese vraagstukken beter dan economen, die dit toch
vooral complex vinden. Het recente Monti-rapport laat
echter zien dat er ook voor economen nog veel uit-
dagend werk te verzetten is.9 De European Economic
Association, de vakvereniging van academisch econo-
men, probeert met een eigen blad de Europese dimensie
meer nadruk te geven en tegelijkertijd de concurrentie
met de Amerikaanse toptijdschriften aan te gaan. Er is
een uitdaging, een outlet en braakliggend terrein; de toe-
komst lijkt zonnig.

Toch is niet alles goud wat er blinkt, zoals al werd aan-
gegeven door Sir John Vickers, voormalig hoofd van de
Britse OFT in zijn reactie op het artikel van Neven.10

Hij wees op de verschillen tussen de VS en de EU en
gebruikte een citaat uit een eerder artikel van Bill Kova-
cic en Karl Shapiro:

‘Today, the links between economics and law have
been institutionalized with increasing presence of an
economic perspective in law schools, extensive and
explicit judicial reliance on economic theory, and
with the substantial presence of economists in govern-
ment antitrust agencies.’

Vickers stelde dat, in Europa, het derde het geval is,
maar de eerste twee niet. Dat geldt ook voor Nederland
en op dit punt is nog veel werk te verzetten. Bij ons ligt
een voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet bij de
Kamer en er is kritiek op de Europese regels. De hui-
dige Europese regels staan overheden de keuze toe tus-
sen openbare aanbesteding, aanbesteding na selectie, en
onderhandeling; de markt kan dus worden uitgesloten.
In de economische wetenschap zijn condities geïdentifi-
ceerd waarbij dat laatste zeer zinvol is. Overheden zijn
echter terughoudend met het gebruik van de onderhan-
deling, naar verluidt ook omdat zij zouden vrezen dat de
rechter klachten van buitengesloten partijen snel zou
honoreren. Het is ironisch, maar vooral zeer te betreu-
ren, dat een onvolkomen begrip van de economische

9. M. Monti, ‘A new strategy for the single market’, http://ec.europa.eu/
bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf.

10. Zie Neven 2006, p. 785-786.
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wetenschap kan leiden tot een slechter functioneren van
de economie.

Vickers vervolgt het bovenstaande citaat met te stellen
dat het niet alleen gaat om veranderingen aan de vraag-
kant, maar ook bij het aanbod:

‘Lawyers and judges are not generally resistant to
good arguments that are put well, so the opportuni-
ties for economics are certainly there. Whether they
are seized depends more than anything on how much
robust sense economics can make in forums of law.’

Veel werk is nodig om robuuste, bruikbare inzichten te
construeren. Marcels stap om zich meer op de weten-
schap te richten is daarom toe te juichen. Uiteindelijk is
analyse duurzamer en dus waardevoller dan opinie.
Maar dat is mijn mening.

Diverse artikelen uit dit nummer raken aan de boven-
genoemde overwegingen. Daan Doorenbos betoogt dat
de argumenten die ten grondslag liggen aan de inzet van
het strafrecht op het terrein van de mededingingswet
niet overtuigen en hij zet uiteen waarom de verwachtin-
gen die de politiek van het strafrecht heeft niet realis-
tisch zijn. Zijn analyse is juridisch. Een rechtseconomi-
sche analyse kan op dit artikel voortbouwen en zou toe-
gevoegde waarde kunnen hebben, onafhankelijk of deze
nu de resultaten bevestigt of ontkracht. Kees Schille-
mans schrijft over de behandeling van informatie-uit-
wisseling in de concept-richtsnoeren van de Commissie
over horizontale samenwerking. Zoals zijn stuk duidelijk
maakt, is de insteek dat informatie-uitwisseling tot meer
transparantie leidt en daarmee tot een minder competi-
tieve markt. Hoe robuust dat uitgangspunt is, is nog te
bezien: economische theorie en experimenten laten zien
dat meer transparantie ook tot hogere consumentenwel-
vaart kan leiden. Schillemans merkt op dat de Commis-
sie vaak in algemeenheden blijft steken, maar in feite
kan het niet anders. De wetenschappelijke literatuur laat
immers zien dat niet algemeen gezegd kan worden of
informatie-uitwisseling goed of slecht uitpakt; het hangt
van diverse factoren af.

Ook dit nummer van Markt & Mededinging doet er
weer veel aan om zaken aan te kaarten, misverstanden
uit de weg te helpen en ons algemeen welzijn te ver-
hogen. Dat geldt ook voor de meer juridisch getinte
annotatie van Paul Kreijger bij het interessante Alrosa
arrest van het Europese Hof. Ook dit keer is er weer een
goede mix van artikelen over ontwikkelingen in de inter-
nationale en Nederlandse mededingingspraktijk. Een
bron van informatie en inspiratie, zowel voor economen
als juristen.
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