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Concurrentie en de rol van recht
Justin Lindeboom*

Het recht is noodzakelijk om concurrentie in stand te houden. 
Hierover bestaat nagenoeg consensus. Maar hoe het recht de 
concurrentie het beste kan beschermen is controversieel. Evenzo 
controversieel is de vraag waarom we concurrentie precies willen 
beschermen, alsook de vraag wat concurrentie eigenlijk inhoudt. 
Dit artikel bespreekt de belangrijkste opvattingen over deze drie 
vragen, en beoogt daarmee inzicht te geven in de verhouding 
tussen juridische concurrentienormering en concurrentie als 
economisch fenomeen.

1 Inleiding
In 2017, 2018 en 2019 legde de Europese 
Commissie drie boetes van respectie-
velijk € 2,42 miljard, € 4,34 miljard en 
€ 1,49 miljard op aan Google voor het 
misbruiken van zijn machtspositie en het 
daarmee verstoren van de concurrentie.1 
In 2019 legde het Duitse Bundeskartell-
amt Facebook vergaande beperkingen 
op ten aanzien van het verzamelen van 
persoonsgegevens van zijn gebruikers, 
in verband met hetzelfde misbruikver-
bod.2 Ook lopen op dit moment nieuwe 
onderzoeken van zowel de Amerikaanse 
Federal Trade Commission (FTC) als de 
Europese Commissie naar de gedragingen 
van Amazon, Apple, Facebook, Microsoft 
en Google.3 Het beeld dat uit deze op-
gelegde boetes en lopende onderzoeken 
naar voren komt, is dat van monopolies, 
uitsluiting van concurrenten en uitbuiting 
van consumenten. Maar sommige juristen 
en economen zijn sceptisch. Volgens hen 
hebben deze digitale technologiebedrijven 
veel innovatie gebracht, zijn consumenten 
tevreden en zijn digitale industrieën zeer 
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1 ‘Commissie legt Google geldboete 
op van € 2,42 miljard voor misbruik 
van machtspositie als zoekmachine 
door eigen prijsvergelijkingsdienst 
illegaal te bevoordelen’, Europese 
Commissie 27 juni 2017, persbericht 
IP/17/1784 (https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/nl/
IP_17_1784), ‘Commissie legt Google 
boete van € 4,34 miljard op wegens 
illegale praktijken met Android-
toestellen om de machtspositie 
van de zoekmachine van Google te 
versterken’, Europese Commissie 
18 juli 2018, persbericht IP/18/4581 
(https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/nl/IP_18_4581) 
en ‘Commissie legt Google geldboete 
van € 1,49 miljard op voor misbruik-
makende praktijken bij onlinead-
vertentiediensten’, Europese Com-
missie 20 maart 2019, persbericht 
IP/19/1770 (https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/nl/
IP_19_1770).

2 www.bundeskartellamt.de/Shared 
Docs/Entscheidung/EN/Entschei 
dungen/Missbrauchsaufsicht/2019/
B6-22-16.pdf. 

3 ‘FTC to Examine Past Acquisitions 
by Large Technology Compa-
nies’, Federal Trade Commis-
sion, persbericht van 11 februari 
2020 (www.ftc.gov/news-events/
press-releases/2020/02/ftc-
examine-past-acquisitions-large-
technology-companies); ‘Commission 
opens investigation into possible 
anti-competitive conduct of Amazon’, 
Europese Commissie 17 juli 2019, 
persbericht IP/19/4291 (https://
ec.europa.eu/commission/press 
corner/detail/en/IP_19_4291); 
‘EU Deepens Antitrust Inquiry 

concurrerend ondanks de afwezigheid 
van een groot aantal concurrenten.4 Ook 
rechters zijn niet per se overtuigd: zo werd 
het hierboven genoemde besluit van het 
Bundeskartellamt in augustus 2019 door 
de rechtbank Düsseldorf opgeschort.5 

Zowel binnen de juridische 
als binnen de economische 
gemeenschap bestaan 
fundamenteel verschillende 
opvattingen over de relatie 
tussen recht en concurrentie

Het is op z’n minst opmerkelijk dat de 
één machtsconcentratie en verzwakte 
concurrentie ziet, terwijl de ander juist 
sterke concurrentie ziet tussen de grote 
technologiebedrijven. Hoe kan de één 
redelijkerwijze tot de conclusie komen dat 
grote technologiebedrijven met behulp van 
het mededingingsrecht moeten worden 
opgebroken,6 terwijl de ander evenzo rede-
lijkerwijs oordeelt dat het mededingings-

© Ars Aequi. Verspreiding zonder toestemming van de uitgeverij is niet toegestaan. 
Zie arsaequi.nl/open-access.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_17_1784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_17_1784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_17_1784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_18_4581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_18_4581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_1770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_1770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_1770
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-examine-past-acquisitions-large-technology-companies
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-examine-past-acquisitions-large-technology-companies
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-examine-past-acquisitions-large-technology-companies
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-examine-past-acquisitions-large-technology-companies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291


bijzonder nummer Ars Aequi juli/augustus 2020  653arsaequi.nl/maandblad  AA20200652

Foto: Manon Heinsman | © Ars Aequi

© Ars Aequi. Verspreiding zonder toestemming van de uitgeverij is niet toegestaan. 
Zie arsaequi.nl/open-access.



bijzonder nummer654  Ars Aequi juli/augustus 2020 arsaequi.nl/maandblad  AA20200652

recht de florerende en innovatieve digitale 
markten het beste met rust kan laten?7 
Een logische eerste gedachte is dat dit lou-
ter te maken heeft met het vernieuwende 
karakter van digitale markten en de be-
drijfsmodellen van grote technologiebedrij-
ven. Hoewel dit zeker relevant is, is er ook 
een andere, onderliggende oorzaak. Deze 
onderliggende oorzaak is dat zowel binnen 
de juridische als binnen de economische 
gemeenschap fundamenteel verschillende 
opvattingen bestaan over de relatie tussen 
recht en concurrentie op drie niveaus: 
(1) de rol van het recht in het bevorderen 
van concurrentie, (2) de waarde van con-
currentie, en (3) de betekenis van concur-
rentie. Opvattingen over concrete casus, 
zoals de rechtmatigheid van bijvoorbeeld 
Googles advertentiemodel, zijn direct ge-
baseerd op (impliciete) veronderstellingen 
ten aanzien van deze drie aspecten. 

In dit artikel zal ik een korte introductie 
geven in de relatie tussen recht en concur-
rentie. Ik zal bovenstaande aspecten in 
omgekeerde volgorde behandelen; begin-
nende bij de vraag wat we verstaan onder 
het begrip concurrentie, vervolgens de 
vraag naar de waarde van concurrentie, en 
tot slot de vraag naar de rol van het recht 
in het waarborgen van concurrentie. Bij 
elk aspect zal ik mij richten op twee con-
trasterende antwoorden in de filosofische, 
juridische en economische literatuur. 

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Aller-
eerst zal ik, in paragraaf 2, kort ingaan 
op de twee voornaamste antwoorden die 
in de politieke filosofie en de economische 
wetenschap zijn gegeven op de vraag wat 
we precies verstaan onder ‘concurrentie’: 
concurrentie als proces en concurrentie 
als een bepaald resultaat. Vervolgens zal 
ik in paragraaf 3 ingaan op twee opvattin-
gen over de waarde van concurrentie, die 
doorgaans worden aangeduid als deonto-
logisch en instrumenteel. Paragrafen 4 
en 5 bespreken vervolgens twee theo rieën 
over de rol van het recht in het reguleren 
van concurrentie: het idee van recht als de 
ex ante gedefinieerde ‘spelregels’ van het 
concurrentieproces, en het idee van recht 
als normeringsmechanisme dat ex post, 
oftewel casuïstisch, intervenieert in het 
concurrentieproces. Deze twee theo rieën 
vormen de twee belangrijkste ‘ideaaltypen’ 
voor de keuze en invulling van de juri-
dische normering van concurrentie. In 
paragrafen 6 en 7 kom ik daarom terug 
op de overkoepelende vraag naar de rol 

die het recht heeft, of kan hebben, in het 
concurrentieproces, en probeer ik te laten 
zien hoe deze rol fundamenteel verschilt in 
de twee mededingingsrechtelijke modellen.

2 Wat is concurrentie? 
Concurrentie kan worden omschreven 
als een proces van wedijver of rivaliteit 
ten aanzien van schaarse goederen of 
andere opbrengsten. Hoewel concurrentie 
hoogstwaarschijnlijk altijd al een rol heeft 
gespeeld in de menselijke geschiedenis,8 is 
economische concurrentie zoals we deze nu 
kennen een betrekkelijk recent fenomeen. 
Gedurende een groot deel van de westerse 
geschiedenis werd economische activiteit 
niet gereguleerd door middel van een 
marktsysteem, maar door sociale institu-
ties zoals de staat en feodale structuren.9 
In de middeleeuwse feodale sociale orde 
waren lagere sociale klassen economisch 
afhankelijk van en ondergeschikt aan 
de hogere sociale klassen. Deze afhanke-
lijkheidsrelaties maakten gelijkwaardige 
economische transacties op basis van 
vraag en aanbod onmogelijk. Pas met de 
ontmanteling van deze feodale sociale orde 
in de zestiende tot en met de achttiende 
eeuw konden economische transacties in 
toenemende mate plaatsvinden in concur-
rerende markten. 

Adam Smith zag concurrentie 
als een proces waarin 
marktdeelnemers hun eigen 
belangen nastreven en op 
basis van gelijkwaardigheid 
economische transacties 
met elkaar uitvoeren

Het func tio neren van het marktsysteem 
werd in 1776 voor het eerst op systemati-
sche wijze beschreven door Adam Smith 
in zijn Wealth of Nations.10 Adam Smith 
zag concurrentie als een proces waarin 
marktdeelnemers hun eigen belangen 
nastreven en op basis van gelijkwaardig-
heid economische transacties met elkaar 
uitvoeren.11 Binnen dit Smithiaanse model 
van concurrentie staat concurrentie gelijk 
aan een bepaalde marktstructuur. Kort 
gezegd, hoe meer marktdeelnemers actief 
zijn op een markt, hoe groter de hoeveel-
heid concurrentie.12

Into Facebook’s Data Practices’, 
Wall Street Journal 6 februari 2020 
(www.wsj.com/articles/eu-deepens-
antitrust-inquiry-into-facebooks-
data-practices-11580994001).

4 Zie bijvoorbeeld N. Petit, ‘Technology 
Giants, the Moligopoly Hypothesis 
and Holistic Competition: A Primer’, 
20 oktober 2016, beschikbaar via 
https://ssrn.com/abstract=2856502; 
D.S. Evans, ‘Why the Dynamics of 
Competition for Online Platforms 
Leads to Sleepless Nights But Not 
Sleepy Monopolies’, 25 juli 2017, 
beschikbaar via https://ssrn.com/
abstract=3009438.

5 Oberlandesgericht Düsseldorf, 
besluit van 26 augustus 2019 
(Facebook/Bundeskartellamt) (www.
olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/
presse/archiv/ Pressemitteilungen_
aus_2019/20190826_PM_
Facebook/20190826-Beschluss-VI-
Kart-1-19-_V_.pdf). 

6 L.M. Khan, ‘Amazon’s Antitrust Par-
adox’, Yale Law Journal (126) 2017, 
afl. 3, p. 710; E. Warren, ‘Here’s how 
we can break up Big Tech’, 8 maart 
2019 (https://medium.com/ 
@teamwarren/heres-how-wecan-
break-up-big-tech-9ad9e0da324c).

7 M. Dolmans & T. Pesch, ‘Should We 
Disrupt Antitrust Law?’, Competi-
tion Law & Policy Debate (5) 2019, 
afl. 2.

8 Denk bijvoorbeeld aan de belang-
rijke rol van sport in de klassieke 
oudheid. Zie verder O. Andriychuk, 
The Normative Foundations of Euro-
pean Competition Law: Assessing the 
Goals of Antitrust Through the Lens 
of Legal Philosophy, Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing 2017, 
hoofdstuk 4.

9 R. Heilbronner, The Worldly Philoso-
phers, New York, NY: Touchstone 
1998, p. 13-41; Y. Varoufakis, 
Foundations of Economics, Londen: 
Routledge 1998, p. 3-29. 

10 A. Smith, An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations 
(1776), Oxford: Oxford University 
Press 1976.

11 O.a. A. Smith, The Theory of Moral 
Sentiments (1759), D.D. Raphael & 
A.L. Macfie (red.), Oxford: Clarendon 
Press 1976, p. 83; G.C. Reid, Clas-
sical Economic Growth: An Analysis 
in the Tradition of Adam Smith, 
Oxford: Basil Blackwell 1989, p. 3.

12 G.J. Stigler, ‘Perfect Competition, 
Historically Contemplated’, Journal 
of Political Economy (65) 1957, afl. 1, 
p. 1-17, op p. 1-2.

13 Stigler 1957, p. 5.
14 Zie bijv. F. Knight, Risk, Uncertainty 

and Profit, Boston, MA: Hart, Schaff-
ner and Marx 1921, p. 76-79.

15 E. Chamberlin, Theory of Mono-
polistic Competition, Cambridge, 
MA: Harvard University Press 
1933; J. Robinson, The Economics 
of Imperfect Competition, Londen: 
Macmillan 1933.

16 Een ander voorbeeld is de markt 
voor brandstoffen. Zo is benzine door 
uitgebreide overheidsregulering een 
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In vergelijking met dit tradi tionele 
Smithiaanse model van concurrentie wordt 
door de moderne economische wetenschap 
een volstrekt ander begrip van concur-
rentie gehanteerd. De mate van concur-
rentie wordt in deze moderne benadering, 
die sterk wiskundig van aard is, louter 
gemeten aan de hand van de prestaties 
van de markt. De Franse wiskundige en 
econoom Augustin Cournot is een van 
de intellec tuele grondleggers van deze 
benadering. Hij definieerde een situa-
tie van ‘volledige concurrentie’ als een 
situa tie waarin marktprijzen gelijk zijn 
aan de marginale productiekosten.13 Dit 
wiskundige model van volledige concur-
rentie werd in de loop van de negentiende 
en begin twintigste eeuw nauwkeuriger 
gedefinieerd en omvatte onder andere de 
aannames dat het aantal producenten 
oneindig groot is en de producten homo-
geen zijn.14 Deze nadruk op het ‘resul-
taat’ en de ‘prestatie’ van de markt werd 
versterkt toen de economen Joan Robinson 
en Edward Chamberlin in 1933 vrijwel 
gelijktijdig een model van ‘imperfecte’ 
concurrentie voorstelden.15 Zij lieten zien 
hoe de meeste markten niet bestaan uit 
homogene producten, maar uit gedifferen-
tieerde producten die zich in kwaliteit, pro-
ducteigenschappen, service enzovoorts van 
elkaar proberen te onderscheiden (denk 
bijvoorbeeld aan de huidige concurrentie 
tussen smartphoneproducenten).16 Beiden 
kwamen bovendien tot de conclusie dat 
dergelijke ‘monopolistische markten’ niet 
per se minder effi ciënt func tio neren dan 
hypothetische situa ties van volledige con-
currentie. Hiermee stelden zij het idee van 
een ‘ideale’ marktstructuur ter discussie.

Deze nadruk op een concurrerend resul-
taat is vooral bekend geworden dankzij 
het werk van de Oostenrijkse econoom 
Joseph Schumpeter. Met verwijzing naar 
onder andere Robinson en Chamberlin 
stelde hij dat het model van volledige 
concurrentie niet alleen onrealistisch 
is, maar ook dat het zich te veel richt op 
(kortetermijn)marktstructuur.17 Belang-
rijker, aldus Schumpeter, is het evolutio-
nair lange termijnproces van economische 
ontwikkeling, waarin bestaande markt-
structuren voortdurend aan verandering 
onderhevig zijn door ‘creatieve vernieti-
ging’ door nieuwe, innoverende producten 
(denk bijvoorbeeld aan productinnovatie 
in digitale en technologische markten 
in de afgelopen 20-30 jaar).18 Dit proces 

zorgt voor innovatie en welvaart, ongeacht 
de specifieke marktstructuur waarin zij 
plaatsvindt.

Hoewel mededingingseconomen en 
-juristen nog vaak verwijzen naar Adam 
Smith en zijn metafoor van de ‘onzichtbare 
hand’, is het huidige mededingingsrecht 
en -beleid vrijwel geheel gebaseerd op 
het Schumpeteriaanse, resultaatgerichte 
begrip van concurrentie, en speelt het 
Smithiaanse idee van concurrentie als 
proces slechts een zeer beperkte rol in 
het mededingingsbeleid.19 Weliswaar stelt 
het Europees mededingingsrecht zich 
formeel tot doel om ‘niet uitsluitend [...] 
de belangen van de concurrenten of van 
de consumenten te beschermen, maar om 
de structuur van de markt en daarmee de 
mededinging als zodanig veilig te stel-
len’,20 in praktijk is de rol van marktstruc-
tuur in het Europees mededingingsrecht 
en -beleid beperkt.21 Sinds de opkomst van 
de zogeheten Chicago School in de jaren 
1960 en 1970 – die in navolging van de 
moderne wiskundige economie concurren-
tie louter definieerde in termen van ‘pres-
tatie’ en  ‘efficiency’ – hebben efficiency-
overwegingen in de Verenigde Staten en 
enkele decennia later in de Europese Unie 
almaar aan invloed hebben gewonnen. 

Het huidige mededingings-
recht en -beleid is vrijwel 
geheel gebaseerd op 
het Schumpeteriaanse, 
resultaatgerichte begrip 
van concurrentie, het 
Smithiaanse idee van 
concurrentie als proces speelt 
slechts een zeer beperkte rol 
in het mededingingsbeleid

Toch is het idee van concurrentie als 
proces niet volledig afgeschreven. Sinds 
enkele jaren staat marktstructuur 
opnieuw in de mededingingsrechtelijke 
belangstelling dankzij een aantal juris-
ten en beleids makers die stelling heb-
ben genomen tegen de huidige, vrijwel 
exclusieve, focus op marktprestatie en 
efficiency. Volgens deze zelfbenoemde 
‘New Brandeisians’22 – die door sommige 
tegenstanders soms badinerend worden 
aangeduid als ‘antitrust hipsters’23 – 

van de meest homogene produc-
ten. Zelfs in een zodanig homo-
gene markt proberen tankstations 
hun producten te differentiëren 
door middel van, bijvoorbeeld, 
spaarkaartsystemen en hun eigen 
specifieke benamingen van dezelfde 
E5/E10-brandstof.

17 J.A. Schumpeter, Capitalism, Social-
ism and Democracy, New York: 
HarperCollins 2008, p. 81, 84-86.

18 Schumpeter 2008, p. 82-83.
19 Deze overgang wordt beschreven in 

E. Deutscher, ‘Republican Liberty 
as the Explanatory Variable for the 
Idea of a Competition-Democracy 
Nexus’ (nog niet gepubliceerd, ma-
nuscript in bezit van JL). Zie tevens 
H. Hovenkamp, ‘Whatever Did Hap-
pen to the Antitrust Movement?’, 
Notre Dame Law Review (94) 2019, 
afl. 2, p. 583-637; Khan 2017.

20 HvJ EG 6 oktober 2009, C-501/05 P, 
ECLI: EU: C: 2009: 610 (GlaxoSmith-
Kline), r.o. 63.

21 Zie o.a. I. Lianos & V. Korah, 
Competition Law, Oxford: Oxford 
University Press 2019, p. 86-101, 
116-120; A.C. Witt, The More 
Economic Approach to EU Antitrust 
Law, Oxford: Hart Publishing 2016; 
Conclusie van A-G Wahl, ECLI: EU: 
C: 2016: 788, bij HvJ EU 6 september 
2017, C-413/14 P, ECLI: EU: C: 2017: 
632 (Intel), punt 41.

22 Hiermee verwijzen zij naar het 
gedachtegoed van Louis Brandeis 
(1856-1941), een legendarische Ame-
rikaanse jurist en Supreme Court-
rechter, die onder andere bekend 
is geworden met zijn aversie tegen 
grote ondernemingen en economi-
sche monopolies. Zie L.D. Brandeis, 
‘A Curse of Bigness’, Harper’s Weekly 
10 januari 1914.

23 Zie o.a. ‘Hatch Speaks on Growing 
Controversy over Antitrust Law 
in the Tech Sector’, persbericht 
senator Orrin Hatch van 3 augustus 
2017 (https://web.archive.org/
web/20170821024829/https://
www.hatch.senate.gov/public/
index.cfm/releases?ID=299BA71A-
9DAB-45AC-BC7C-0FABB967451C), 
en J.D. Wright, E. Dorsey, J. Klick 
& J.M. Rybnicek, ‘Requiem for a 
Paradox: The Dubious Rise and 
Inevitable Fall of Hipster Antitrust’, 
Arizona State Law Journal (51) 
2019, afl. 1, p. 293-369.

24 B. Lynn, Cornered: The New 
Monopoly Capitalism and the 
Economics of Destruction, Hoboken, 
NJ: Wiley 2010; Khan 2017, p. 710; 
L.M. Khan, ‘The New Brandeis 
Movement: America’s Antimonopoly 
Debate’, Journal of European Com-
petition Law & Practice (9) 2018, 
afl. 3, p. 131-132; T. Wu, The Curse of 
Bigness: Antitrust in the New Gilded 
Age, New York, NY: Columbia Global 
Reports 2018.

25 O.a. T. Philippon, The Great Reversal: 
How America Gave Up on Free 
Markets, Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2019; J. De Loecker, 
J. Eeckhout & G. Unger, ‘The Rise 
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focust het mededingingsrecht zich te veel 
op consumentenwelvaart en heeft het te 
weinig aandacht voor marktstructuur en 
procesgerelateerde aspecten van mededin-
ging. Hierdoor schiet het mededingings-
recht met name in de Verenigde Staten 
tekort in zijn doelstelling om concurrentie 
te handhaven en is er in veel industrieën 
sprake van toenemende concentratie en 
marktfalen.24 Deze bevindingen lijken te 
worden bevestigd door empirische studies 
naar toenemende marktconcentratie in de 
Amerikaanse economie.25 

Zowel de economische als 
de juridische wetenschap 
heeft in de afgelopen 
decennia de nadruk 
gelegd op de instrumentele 
waarde van concurrentie

3 Wat is de waarde van concurrentie?
De hernieuwde interesse in markstruc-
tuur en het concurrentieproces heeft sterk 
te maken met de waarde die we willen 
toekennen aan concurrentie.26 In navol-
ging van de economische theo rieën die het 
concurrerend vermogen van een economie 
louter in bepaalde resultaten beschrijven, 
heeft zowel de economische als de juridi-
sche wetenschap in de afgelopen decen-
nia de nadruk gelegd op de instrumentele 
waarde van concurrentie. Hiermee wordt 
bedoeld dat concurrentie waardevol is om-
dat het positieve gevolgen heeft voor een 
afzonderlijke, specifieke doelstelling. In 
het geval van instrumentele benaderingen 
tot concurrentie wordt dit doel meestal 
gedefinieerd als vergroting van de totale 
welvaart of van de consumentenwelvaart.

Tegenover de instrumentele waarde van 
concurrentie staat haar zogenoemde ‘de-
ontologische waarde’. Met ‘deontologische 
waarde’ wordt verwezen naar een bepaal-
de intrinsieke waarde die onafhankelijk is 
van specifieke uitkomsten. In de economi-
sche en politieke theo rie van Adam Smith 
heeft concurrentie naast een instrumen-
tele ook een dergelijke intrinsieke waarde. 
Dit is sterk gerelateerd aan de egalitaire 
kenmerken van het vrijemarktsysteem. 
Het egalitaire karakter van een door 
middel van concurrentie georganiseerde 
maatschappij is op zichzelf waardevol.27 
In een volledig vrij concurrentieproces 

heeft geen van de individuele spelers op 
een markt macht over de andere spelers, 
hetgeen zeker in de vroegmoderne tijd een 
radicale verandering was ten opzichte van 
de middeleeuwse feodale maatschappij. In 
de tijd van Adam Smith was de concurre-
rende markt vooral een ‘links’ idee.28 

Dit procesgerichte, egalitaire begrip van 
concurrentie is dus zowel in Smiths werk 
als in dat van de ‘antitrust hipsters’ mede 
gericht op een specifieke inrichting van de 
maatschappij. Economische macht vertaalt 
zich vaak in politieke macht, hetzij door 
corruptie, hetzij door lobbyen of andere 
vormen van ‘regulatory capture’.29 Door 
de economische macht van individuele 
marktdeelnemers te breken, draagt het 
marktsysteem bij aan de instandhouding 
van een polyarchische maatschappij.30 
Hiermee is concurrentie als economisch 
systeem in zekere zin verbonden aan 
democratie als politiek systeem.31 Het is 
daarom niet toevallig dat Smiths idee van 
concurrentie ook invloedrijk was in de po-
litieke theo rie. Dit is het meest zichtbaar 
in de Amerikaanse Federalist Papers.32 In 
Federalist No. 10 en 51 waarschuwt James 
Madison voor de gevaren van politieke 
machtsconcentratie, en benadrukt hij het 
belang van een politiek systeem waarbin-
nen belangengroepen niet de mogelijkheid 
hebben om het politieke proces dispropor-
tioneel te beïnvloeden.33 

Hoe verhouden de instrumentele en de-
ontologische waarde van concurrentie zich 
tot de twee verschillende interpretaties 
van het begrip ‘concurrentie’ zelf? Zoals we 
hiervoor al zagen beschouwde Smith de 
waarde van het concurrentieproces mede 
als deontologisch. Smith had echter ook 
aandacht voor de instrumentele waarde 
van het concurrentieproces, in de vorm 
van lagere prijzen en betere producten.34

Wanneer we concurrentie echter be-
schouwen als een bepaald resultaat, is het 
duidelijk dat concurrentie alleen de hier-
boven beschreven instrumentele waarde 
heeft. Markten kunnen ook concurrerend 
zijn als er slechts een klein aantal, of zelfs 
maar één deelnemer op de markt aanwe-
zig is. Zolang consumenten lage prijzen 
betalen en hoogwaardige producten kun-
nen kopen, is de markt ‘concurrerend’. Het 
feit dat grote ondernemingen als Google, 
Facebook en Amazon enorm veel macht 
hebben en kleinere ondernemingen vrijwel 
onmogelijk met hen kunnen concurreren, 
doet vanuit het resultaatgerichte idee van 

of Market Power and the Macroeco-
nomic Implications’, 15 november 
2019 (www.janeeckhout.com/wp-
content/uploads/RMP.pdf); J. Fur-
man & P. Orszag, A Firm-Level Per-
spective on the Role of Rents in the 
Rise in Inequality (presentatie op het 
‘A Just Society’ Centennial Event ter 
ere van Joseph Stiglitz), Columbia 
University 16 oktober 2015 (http://
gabriel-zucman.eu/files/teaching/
FurmanOrszag15.pdf).

26 Over de historische waarde van 
‘concurrentie’ en ‘rivaliteit’ van de 
klassieke oudheid tot de moderne 
tijd, zie Andriychuk 2017, m.n. 
hoofdstukken 2 en 4.

27 O.a. Smith 1776, boek I, hoofdstuk X 
en hoofstuk XI; boek IV, hoofdstuk 
VIII, geciteerd in E. Deutscher, 
‘Republican Liberty as the Expla-
natory Variable for the Idea of a 
Competition-Democracy Nexus’ (nog 
niet gepubliceerd, manuscript in 
bezit van JL); E. Anderson, ‘When 
the Market Was “Left”’, in: Liberty, 
Equality, and Private Government 
(Tanner Lectures in Human Values), 
Princeton, NJ: Princeton University: 
4-5 maart 2015.

28 Anderson 2015.
29 Hedendaagse voorbeelden zoals 

de invloed van Google en andere 
grote bedrijven op politieke be-
sluitvorming worden beschreven 
in L. Zingales, ‘Towards a Political 
Theory of the Firm’, Journal of Eco-
nomic Perspectives (31) 2017, afl. 3, 
p. 113-130.

30 Het begrip ‘polyarchie’ betekent 
dat macht is verdeeld over een 
groot aantal personen, en is het 
tegenovergestelde van ‘oligarchie’. 
Het begrip polyarchie is vooral 
bekend geworden dankzij het werk 
van de politicoloog Robert Dahl: R.A. 
Dahl, Polyarchy: Participation and 
Opposition, New Haven, CT: Yale 
University Press 1971.

31 E. Deutscher & S. Makris ‘Exploring 
the Ordoliberal Paradigm: The 
Competition-Democracy Nexus’, 
Competition Law Review (11) 2016, 
afl. 2, p. 181-214. Een klassiek werk 
over de relatie tussen concurrentie 
en politieke ideologie is G. Amato, 
Antitrust and the Bounds of Power: 
The Dilemma of Liberal Democracy 
in the History of the Market, Oxford: 
Hart Publishing 1997.

32 De Federalist Papers bestaan uit 
een reeks krantenartikelen die in 
1787 en 1788 onder het pseudo-
niem ‘Publius’ werd gepubliceerd 
door Alexander Hamilton, James 
Madison en John Jay om de ratifi-
catie van de nieuwe Amerikaanse 
grondwet te promoten.

33 J. Madison, ‘Federalist No. 10’ 
en ‘Federalist No. 51’, beide in: 
A. Hamilton, J. Madison & J. Jay, 
The Federalist (1788), T. Ball (red.), 
Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 2003. Over de invloed 
van Smiths werk op Madison, zie 
D. Prindle, ‘The Invisible Hand of 
James Madison’, Constitutional 
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concurrentie niet ter zake zolang de prijzen 
laag zijn en de productkwaliteit hoog. 
Dat geldt ook voor de mogelijk negatieve 
invloed van economische machtsconcentra-
tie, bijvoorbeeld in digitale markten, op het 
democratische proces (denk bijvoorbeeld 
aan het Cambridge Analytica-schandaal).

4 Recht als de ‘spelregels’ van de 
markt 
Hoewel er in de geschiedenis diverse 
voorbeelden zijn van regelgeving over 
concurrentie, is het huidige systeem van 
mededingingsrecht een recente uitvinding. 
In Europa kwamen pas in de jaren 1950 
effectieve mededingingsregels tot stand, 
met het Duitse Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (Wet tegen mede-
dingingsbeperkingen) en het Verdrag ter 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap. De introductie van me-
dedingingsregels in Europa hield nauw 
verband met het zogeheten ordolibera-
lisme.35 In deze politieke en economische 
stroming stond de relatie tussen de staat 
en de economie centraal.

Sinds de jaren 1870, en met name tij-
dens de Weimarrepubliek, vond in toene-
mende mate een kartellering en monopo-
lisering van de Duitse economie plaats. 
Diverse industrieën werden gedomineerd 
door grote bedrijven als Krupp (wapenpro-
ductie), Siemens (spoorwegen en overige 
infrastructuur), Thyssen (mijnbouw en 
staal) en IG Farben (chemische stoffen). 
Deze bedrijven wisten hun economische 
machtsposities om te zetten in politieke 
macht, en speelden een significante rol 
in de opkomst en machtsconsolidatie 
van de Nazi-partij.36 Het ordoliberalisme 
ontstond in de jaren 1930 toen een groep 
economen en juristen, waaronder met 
name Walter Eucken, Franz Böhm en 
Hans Grossmann-Doerth van de Univer-
siteit van Freiburg, waarschuwden voor 
de destabiliserende krachten van een 
ongecontroleerde economie.37 Het concur-
rentieproces moest, aldus hen, worden 
beschermd door een ‘economische constitu-
tie’. In deze economische constitutie moet 
de staat de ‘spelregels’ van de economie 
vastleggen, waarna het aan de marktdeel-
nemers is om ‘het spel van de vrije markt’ 
te spelen.38 Deze tweede component was 
evenzo belangrijk voor de ordoliberalen: 
binnen de ex ante vastgelegde spelregels 
diende de staat zich te onthouden van 

actieve interventie in de economie en het 
concurrentieproces. Soortgelijke voorstel-
len stonden eveneens centraal in het 
werk van de Oostenrijkse jurist, econoom 
en filosoof Friedrich von Hayek en de 
Amerikaanse neoliberale economen Henry 
Simons en Aaron Director.39

De ordoliberale ideeën over de rol van 
recht in het handhaven van concurrentie 
vormen dus een interessante ‘derde weg’ 
tussen twee extreme posities: enerzijds een 
volledige laissez-faire-politiek, waarbij de 
overheid alles aan ‘de markt’ overlaat, en 
anderzijds een centraal gestuurde econo-
mie waarbij de overheid een bepalende rol 
heeft in het marktfunc tio neren. De centrale 
gedachte van veel ordoliberalen was dat 
een vrije markt alleen maar kan bestaan 
binnen een systeem van door de overheid 
vastgestelde regels. Zonder deze regels is 
de ‘vrije markt’ inherent instabiel. Hiermee 
verschilden de ordoliberalen van liberta-
riërs als Ayn Rand, Ludwig von Mises en 
met name Murray Rothbard, die een zeer 
groot vertrouwen hadden in het snelle 
zelfcorrigerende vermogen van markten en 
vonden dat vrijwel alle overheidsinmen-
ging in de economie, ook door voorafgestel-
de regels, overbodig en schadelijk was.40

De centrale gedachte van 
veel ordoliberalen was 
dat een vrije markt alleen 
maar kan bestaan binnen 
een systeem van door de 
overheid vastgestelde regels. 
Zonder deze regels is de ‘vrije 
markt’ inherent instabiel

De precieze inhoud van de spelregels van 
het economisch proces was binnen de 
ordoliberale traditie onderwerp van dis-
cussie. Het is daarom onjuist om te stellen 
dat ‘de’ ordoliberalen per definitie voor-
stander waren van zeer strenge plichten 
voor marktdeelnemers.41 Deze uitleg van 
het ordoliberalisme is te simplistisch.42 
Veel van de (vroege) ordoliberale den-
kers hadden geen kant-en-klare lijst van 
gedragingen die verboden zouden moeten 
worden, en de mate van regulering die 
moest gelden voor marktdeelnemers en do-
minante ondernemingen in het bijzonder 
was onderwerp van veel discussie binnen 
het ordoliberalisme.43

Political Economy (15) 2004, afl. 3, 
p. 223-237.

34 Smith 1776, boek III, iv, § 4; boek IV, 
ii, § 10; boek IV, ix, § 51.

35 D.J. Gerber, ‘Constitutionalizing the 
Economy: German Neo-liberalism, 
Competition Law and the “New” 
Europe’, American Journal of 
Comparative Law (42) 1994, afl. 1, 
p. 25-84; H. Schweitzer, ‘The History, 
Interpretation and Underlying Prin-
ciples of Section 2 Sherman Act and 
Article 82 EC’, in: C.-D. Ehlermann 
& M. Marquis (red.), European 
Competition Law Annual 2007: A 
Reformed Approach to Article 82 
EC, Oxford: Hart Publishing 2008, 
p. 128-138.

36 Zie o.a. W. Eucken, Grundsätze 
der Wirtschaftspolitik, Tübingen: 
Mohr Siebeck 2004, p. 53-55; E.-J. 
Mestmäcker, ‘The Development of 
German and European Competi-
tion Law with Special Reference 
to the EU Commission’s Article 
82 Guidance of 2008’, in: L.F. Pace 
(red.), European Competition Law: 
The Impact of the Commission’s 
Guidance on Article 102, Chelten-
ham: Edward Elgar Publishing 
2011, p. 34-36; D.A. Crane, ‘Fascism 
and Monopoly’, 15 augustus 2019, 
beschikbaar via https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3436231.

37 W. Eucken, F. Böhm & H. Gross-
mann-Doerth, ‘Unsere Aufgabe’, in: 
F. Böhm (red.), Die Ordnung der 
Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe 
und rechtsschöpferische Leistung, 
Stuttgart en Berlijn: W. Kohlham-
mer 1937.

38 Deutscher & Makris 2016, p. 181-
214, met verdere verwijzingen.

39 Zie o.a. E.A.Köhler & S. Kolev, ‘The 
Conjoint Quest for a Liberal Positive 
Program: “Old Chicago”, Freiburg, 
and Hayek’, in: S.J. Peart & D.M. 
Levy (red.), F.A. Hayek and the 
Modern Economy, New York, NY: 
Palgrave MacMillan 2013.

40 L. Ebenstein, Chicagonomics: The 
Evolution of Free Market Economics, 
New York, NY: St. Martin’s Press 
2015, p. 1-18.

41 Dergelijke beweringen worden 
onder andere gedaan in D.J. Gerber, 
Law and Competition in Twentieth 
Century Europe: Protecting Pro-
metheus, Oxford: Clarendon Press 
1998, p. 253; A.J. Padilla & Ch. 
Ahlborn, ‘From Fairness to Welfare: 
Implications for the Assessment of 
Unilateral Conduct under EC Com-
petition Law’, in: C.-D. Ehlermann 
& M. Marquis (red.), European 
Competition Law Annual 2007: A 
Reformed Approach to Article 82 EC, 
Oxford: Hart Publishing 2008; en 
P. Akman, ‘Searching for the Long-
Lost Soul of Article 82 EC’, Oxford 
Journal of Legal Studies (29) 2009, 
afl. 2, p. 267-303, 274-276.

42 Schweitzer 2008, p. 134; Mest-
mäcker 2011, p. 43; P. Behrens, ‘The 
Ordoliberal Concept of “Abuse” of a 
Dominant Position and its Impact 
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Daarentegen kan wel worden gezegd dat 
het ordoliberalisme zich kenmerkte door 
zijn nadruk op de relatie tussen concur-
rentie als economisch proces en de juri-
dische spelregels als onderdeel van de 
rechtsstaat.44 De taak van het recht is 
beperkt tot het ex ante vaststellen van deze 
spelregels. Uiteraard kunnen de spelre-
gels worden gewijzigd, maar moet dan 
opnieuw vooraf gebeuren. De overheid mag 
niet tijdens het spel de spelregels wijzigen 
en martktdeelnemers confronteren met 
regels of interventie die vooraf niet bekend 
zijn gemaakt. Met name in het werk van 
Hayek – die niet eenduidig als ordoliberaal 
kan worden gekwalificeerd, maar die wel 
door het ordoliberalisme is beïnvloed45 – is 
deze nadruk op de rechtsstatelijkheid van 
concurrentienormering duidelijk aanwe-
zig.46 In die zin kan het ordoliberalisme 
worden gezien als een formalistische vorm 
van concurrentienormering.47 Met ‘for-
malistisch’ bedoel ik in dit geval dat een 
onderneming, wanneer zij in strijd han-
delt met een bepaalde mededingingsregel, 
niet ter verdediging kan stellen dat haar 
handelingen effi ciënt zijn. Dit betekent dat 
de welvaartseffecten en efficiënties van 
concrete marktgedragingen niet relevant 
zijn. Zo stelt Peter Behrens:

‘Ordoliberals have always appreciated and high-
lighted the positive welfare effects of competition in 
terms of productive, allocative and dynamic efficien-
cies. What they refuse, however, is to measure the 
allocative and dynamic efficiency effects of individual 
business strategies’.48

Hoewel de nadelen van dergelijk forma-
lisme in de huidige mededingingsrechtelijke 
literatuur vaak sterk worden benadrukt, 
is dit op zichzelf niet anders in welk ander 
rechtsgebied dan ook. Iedere rechtsregel 
leidt immers af en toe tot onaangename 
uitkomsten, ook wel vals-positieve uitkom-
sten (een gedraging valt onder de regel 
hoewel dat eigenlijk niet het doel van de 
regel is) en vals-negatieve uitkomsten (een 
gedraging valt niet onder de regel terwijl 
dat vanuit het doel van de regel wel zou 
moeten) genoemd.49 De rechtvaardiging van 
de toepassing van een regel moet echter 
worden onderscheiden van de rechtvaardi-
ging van de regel op zich.50 Hayek illus-
treert dit als volgt:

‘Since the lawgiver cannot foresee what use the 
persons affected will make of his rules, he can only 
aim to make them beneficial on the whole or in the 
majority of cases. But, as they operate, through the 

expectations that they create, it is essential that 
they be always applied, irrespective of whether or 
not the consequences in a particular instance seem 
desirable’.51

Het huidige mededingingsrecht wijkt 
aanzienlijk af van bovenstaande ideeën. 
Zowel in de Verenigde Staten als in toene-
mende mate ook in Europa ligt de nadruk 
van concurrentienormering zeer sterk op 
ad-hoc-handhaving in concrete gevallen, 
waarbij het voorkomen van vals-positieve 
en vals-negatieve uitkomsten vooropstaat. 
Deze benadering tot de relatie tussen 
concurrentie en recht zal ik bespreken in de 
volgende paragraaf.

Het func tio neren van markten 
is te complex om vooraf 
precies die regels te bedenken 
waarvan vast staat dat ze alle 
inefficiënte marktgedragingen 
bestraffen en alle effi ciënte 
marktgedragingen toestaan

5 Recht als ex-post-normerings-
mechanisme
Het idee dat het recht de ‘spelregels’ van 
het concurrentieproces moet vaststellen 
stond tot circa eind jaren 1970 centraal 
in het Amerikaanse mededingingsrecht.52 
Hetzelfde geldt voor het Europees mede-
dingingsrecht tot het begin van de ‘meer 
economische benadering’ aan het begin van 
de 21e eeuw.53 Zoals ik hierboven al aangaf 
is het nadeel van een dergelijke norme-
ringsstructuur dat de toepassing van regels 
onvermijdelijk leidt tot situa ties waarin 
gedrag wordt verboden dat in dat concrete 
geval misschien positieve gevolgen heeft 
voor de economische welvaart, en tot situa-
ties waarin gedrag niet kan worden bestraft 
onder een bestaande regel terwijl wel vast-
staat dat er in dit concrete geval negatieve 
welvaartsgevolgen zijn. Dit is met name 
relevant wanneer we concurrentie zien als 
een ‘resultaat’ in plaats van een ‘proces’, en 
we de nadruk leggen op de instrumentele 
waarde van concurrentie. Het func tio neren 
van markten is eenvoudigweg te complex 
om vooraf precies die regels te bedenken 
waarvan vast staat dat ze alle ineffi ciënte 
marktgedragingen bestraffen en alle effi-
ciënte marktgedragingen toestaan.

on Article 102 TFEU’, in: F. Di 
Porto & R. Podszun (red.), 
Abusive Practices in Competition 
Law, Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing 2018, p. 17-18.

43 Behrens 2018.
44 Zie ook Deutscher & Makris 

2016.
45 S. Kolev, F.A. Hayek as an Ordo-

Liberal (Hamburg Institute of 
International Economics Re-
search Paper 5-11), 2017.

46 F.A. Hayek, The Constitution of 
Liberty, Chicago, IL: University 
of Chicago Press 2011, m.n. 
hoofdstukken 15 en 16.

47 Deutscher & Makris 2016.
48 Behrens 2018, p. 22.
49 F. Schauer, ‘Formalism’, Yale 

Law Journal (97) 1988, afl. 4, 
p. 509-548.

50 Zie meer algemeen J. Rawls, 
‘Two Concepts of Rules’, Philo-
sophical Review (64) 1955, afl. 1, 
p. 3-32.

51 Hayek 2011, p. 226-227.
52 R. Stones, ‘The Chicago School 

and the Formal Rule of Law’, 
Journal of Competition Law 
& Economics (14) 2019, afl. 4, 
p. 527-567.

53 De ‘meer economische benade-
ring’ richtte zich vooral tegen 
een ‘formalistisch’ mededin-
gingsrecht waarbij gedragingen 
worden beoordeeld op basis van 
vooraf vastgestelde regels, in 
plaats van op hun ‘daadwerke-
lijke’ economische gevolgen. Zie 
algemeen Witt 2016.
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In de jaren 1960 en 1970 wezen juristen en 
economen van de eerder genoemde Chicago 
School – waaronder Robert Bork en Richard 
Posner – erop dat het Amerikaanse mede-
dingingsrecht veel gedragingen verbood 
die in werkelijkheid effi ciënt zijn en de 
consument ten goede komen.54 Hierbij moet 
opnieuw worden benadrukt dat zij de doel-
stellingen van het mededingingsrecht louter 
in resultaatgerichte termen definieerden: 
voor het argument dat concurrentienorme-
ring ook strekt tot bescherming van een 
polyarchische marktstructuur55 hadden zij 
geen aandacht. 

In reactie op deze toenemende kritiek 
ging het Amerikaanse Supreme Court in 
1977 voor het eerst ‘om’ in het Sylvania-ar-
rest en maakte een einde aan het absolute 
verbod op exclu sieve distri butie overeen-
komsten.56 Interessant genoeg volgde het 
Supreme Court de kritiek van de Chicago 
School echter maar half op. Net als de 
ordoliberalen focusten onder andere Bork 
en Posner zich sterk op de rechtsstatelijk-
heid van vooraf gedefinieerde regels.57 Zij 
vonden de huidige regelgeving te inter-
ventionistisch, maar stelden het regelka-
rakter van het mededingingsrecht niet ter 
discussie. Zowel Bork als Posner stelden 
voor om veel ‘per se illegality’-regels (regels 
die specifieke gedragingen onvoorwaarde-
lijk verbieden) te vervangen door ‘per se 
legality’-regels (die dezelfde gedragingen 
onvoorwaardelijk toestaan). Het Supreme 
Court besloot echter zowel in Sylvania als 
in de daaropvolgende rechtspraak om veel 
van de strikte regels te vervangen door een 
zogeheten ‘rule of reason’-analyse.58 Kort 
gezegd komt dit erop neer dat in iedere 
concrete situa tie moet worden bekeken of de 
marktgedragingen positief of negatief zijn 
voor de mededinging. Wanneer een mede-
dingingsautoriteit stelt dat een marktgedra-
ging van een of meerdere ondernemingen de 
concurrentie beperkt, kan de onderneming 
tegenbewijs leveren en dient de rechter op 
basis van alle factoren te beslissen of de 
gedraging de mededinging wel of niet be-
perkt. Op regelniveau blijft de concurrentie-
normering dus erg abstract, zodat in ieder 
concreet geval de juiste afweging gemaakt 
kan worden.

Ook in het Europese mededingingsrecht 
wordt deze benadering steeds meer toe-
gepast. Het Europese equivalent van de 
‘rule of reason’ bestaat uit een analyse 
van de concrete mededingingsbeperkende 
gevolgen van een overeenkomst of, in geval 

van het misbruikverbod, de gedragingen 
van een dominante onderneming.59 Hoe-
wel bepaalde marktgedragingen worden 
verondersteld de mededinging ‘naar hun 
aard’ te beperken (zoals prijsafspraken of 
marktverdeling tussen concurrenten), blijkt 
uit recente rechtspraak van het Hof van 
Justitie dat zelfs het bestaan van dergelijke 
‘strekkingsbeperkingen’ altijd moet worden 
vastgesteld met het oog op de economische 
context, waarbij inbegrepen ‘de aard van de 
betrokken goederen of diensten en met de 
daadwerkelijke voorwaarden voor het func-
tio neren en de structuur van de betrokken 
markt of markten’.60 ‘Hard and fast rules’ 
zoals Chicago School-juristen en ook veel 
van de ordoliberale denkers nastreefden 
bestaan vrijwel niet meer in het Europees 
mededingingsrecht.

Deze huidige benadering van het mede-
dingingsrecht heeft dus een radicaal andere 
invalshoek dan het ordoliberale model. Ten 
eerste is er een sterke nadruk op het voor-
komen van vals-positieve en vals-negatieve 
uitkomsten in concrete gevallen, in plaats 
van op het creëren van regels die over het 
algemeen tot de beoogde resultaten leiden, 
zoals onder andere Hayek voorstelde. Ten 
tweede wordt de waarde van concurrentie 
vrijwel louter in instrumentele termen 
beschreven; het beschermen van het proces 
van concurrentie onafhankelijk van haar 
concrete voordelen in specifieke casus speelt 
als zodanig vrijwel geen rol meer. Bijgevolg 
wordt, ten derde, ‘concurrentie’ vrijwel 
geheel in resultaatgerichte termen van 
effi ciëntie beschreven. Het enkele aantal 
ondernemingen op een markt is nauwelijks 
meer relevant buiten – in theo rie – het fu-
sie- en overnamebeleid van mededingings-
autoriteiten als de FTC en de Europese 
Commissie.61

Het beschermen van het 
proces van concurrentie 
onafhankelijk van haar 
concrete voordelen in 
specifieke casus speelt als 
zodanig vrijwel geen rol meer

Samenvattend kunnen we het huidige 
mededingingsrecht en met name het 
mededingingsbeleid karakteriseren als 
gebaseerd op ex-post-normering van het 
concurrentieproces. Met ‘ex post’ bedoel ik 
dat de inhoud van de concurrentienorme-

54 R. Posner, Antitrust, Chicago, 
IL: University of Chicago Press 
1976; R. Bork, The Antitrust 
Paradox, New York, NY: Basic 
Books 1978.

55 Voor het begrip ‘polyarchie’, zie 
noot 30. 

56 Supreme Court (Verenigde 
Staten) 23 juni 1977, 433 US 36 
(1977) (Continental Television, 
Inc. v. GTE Sylvania, Inc.).

57 Stones 2019.
58 Supreme Court (Verenigde 

Staten) 23 juni 1977, 433 US 36 
(1977) (Continental Television, 
Inc. v. GTE Sylvania, Inc.); 
Supreme Court (Verenigde 
Staten) 17 april 1979, 441 U.S. 
1 (1979) (Broadcast Music, Inc. 
v. CBS, Inc.); Supreme Court 
(Verenigde Staten) 4 november 
1997, 522 US 3 (1997) (State 
Oil Co. v. Khan); Supreme Court 
(Verenigde Staten) 13 januari 
2004, 540 U.S. 398 (2004) (Veri-
zon v. Trinko); Supreme Court 
(Verenigde Staten) 28 juni 2007, 
551 US 877 (2007) (Leegin Inc. v. 
PSKS, Inc.).

59 Zie in het kader van art. 101 
VWEU bijvoorbeeld HvJ EG 
28 februari 1991, C-234/89, 
ECLI: EU: C: 1991: 91 (Delimitis), 
r.o. 13-27, en in het kader van 
art. 102 VWEU recentelijk 
HvJ EU 6 september 2017, 
C-413/14 P, ECLI: EU: C: 2017: 632 
(Intel), r.o. 133-141.

60 HvJ EU 11 september 2014, 
C-67/13 P, ECLI: EU: C: 2014: 
2204 (Cartes bancaires), r.o. 53, 
HvJ EU 30 januari 2020, 
C-307/18, ECLI: EU: C: 2020: 52 
(Generics (UK) Ltd) r.o. 68.

61 In de praktijk wordt het over-
grote deel van de aangemelde 
fusies en overnames door de 
Amerikaanse en Europese 
mededingingsautoriteiten 
toegestaan dan wel afhankelijk 
gesteld van bepaalde toezeggin-
gen. Diverse efficiencies spelen 
vaak een doorslaggevende rol in 
het rechtvaardigen van fusies en 
overnames tussen concurrenten, 
ook al wordt hierdoor de markt-
structuur negatief beïnvloedt. 
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ring vooral tot stand komt in de toepassing 
van de (abstracte) regels op concrete situa-
ties.62 Dit geldt zowel voor de handhaving 
van het kartelverbod en het misbruikverbod 
als voor het fusie- en overnamebeleid.63 
Dit maakt het mededingingsrecht minder 
voorspelbaar, zowel voor mededingings-
autoriteiten als voor ondernemingen. En dit 
maakt het ook mogelijk dat er in de huidige 
mededingingsrechtelijke zaken tegen grote 
digitale en technologiebedrijven zoveel 
discussie (mogelijk) is over de vraag of de 
betreffende businessmodellen wel of niet 
toegestaan zijn. De (on)voorspelbaarheid 
van het mededingingsrecht in het ex-post-
normeringsmodel wordt daarnaast nog eens 
versterkt door de grote nadruk op resultaat-
gerichte definitie en instrumentele waarde 
van concurrentie. Doordat ‘concurrentie’ 
vooral in termen van effi ciëntie wordt 
beschreven en gewaardeerd, vereist een 
geloofwaardige zaak tegen een vermeende 
concurrentiebeperking dat de mededin-
gingsautoriteit zeer precies aangeeft waar 
de ‘schade’ voor de concurrentie precies uit 
bestaat in termen van allocatieve, product- 
en dynamische efficiencies. Zowel qua tijd 
als middelen is dit zeer kostbaar. Daarnaast 
moet deze schade worden afgewogen tegen 
de positieve gevolgen en/of consumenten-
voordelen die de onderneming(en) ongetwij-
feld naar voren zal brengen.64 Focussen op 
‘resultaat’ en ‘instrumentele waarde’ is in 
praktijk zeer ingewikkeld en brengt hoge 
handhavingskosten met zich mee.65 

6 De waarde van recht voor 
concurrentie 
We hebben gezien hoe het begrip ‘concur-
rentie’ twee verschillende betekenissen kan 
hebben, die respectievelijk verwijzen naar 
een proces van concurrentie en naar een 
concurrerend resultaat. Vervolgens hebben 
we gezien dat als we concurrentie definiëren 
als een bepaald resultaat, de waarde van 
concurrentie doorgaans zuiver instrumen-
teel is en vaak wordt gedefinieerd in termen 
van effi ciënte markten. De waarde van het 
recht als de ‘spelregels’ van een Smithi-
aanse marktproces kan echter worden 
gekoppeld aan zowel het beschermen van 
de deontologische waarde van concurrentie 
(bijvoorbeeld gelijkheid tussen marktdeel-
nemers en afwezigheid van dominantie) 
als het bevorderen van de instrumentele 
doeleinden van concurrentie (bijvoorbeeld 
effi ciënte en consumentenwelvaart). Tot slot 

hebben we gezien dat het huidige mededin-
gingsrecht – zowel in de Verenigde Staten 
als in de Europese Unie – sterk gericht is 
op ad-hoc-interventies in de economie en 
het nastreven van de resultaat-gerelateerde 
waarde van concurrentie.

De regels van het 
mededingingsrecht zijn 
zodanig abstract dat 
hieruit niet altijd kan 
worden afgeleid of bepaalde 
gedragingen toegestaan zijn

Hoe moeten we deze nadruk op abstracte 
regels en bijbehorende ad-hoc-interventies 
beoordelen? In de eerste plaats valt op dat 
binnen dit model de rol van ‘recht’ enerzijds 
een grotere, en anderzijds juist een beperk-
tere rol heeft gekregen. Het recht heeft een 
grotere rol in de zin dat het recht actief 
kan worden gebruikt om concrete gedra-
gingen van ondernemingen op een ‘case-
by-case’-manier aan te pakken. Anderzijds 
is de rol van het recht beperkt in de zin 
dat de rechtsregels zelf de uitkomst van 
concrete casus nauwelijks kunnen bepa-
len. De regels van het mededingingsrecht 
zijn namelijk zodanig abstract dat hieruit 
niet altijd kan worden afgeleid of bepaalde 
gedragingen toegestaan zijn. Dit geldt met 
name voor het verbod op misbruik van 
een machtspositie. In wezen besteedt het 
huidige mededingingsrecht zijn norme-
ringstaak grotendeels uit aan economische 
analyse.66

Of dit een goede of een slechte zaak is, 
is niet eenvoudig te concluderen. Zoals ik 
eerder aangaf is het standaardargument 
tégen duidelijke regels dat ze leiden tot 
vals-positieve en vals-negatieve uitkomsten. 
Ten faveure van regels kan daarentegen 
worden gesteld dat ze rechtszekerheid 
bieden. Beide argumenten zijn echter niet 
geheel overtuigend. Enerzijds kunnen 
abstracte standaarden juist tot rechtszeker-
heid leiden voor zover ze bijvoorbeeld ver-
wijzen naar vage begrippen als ‘effi ciëntie’: 
ondernemingen weten vaak zelf het beste of 
hun gedragingen effi ciënt zijn (bijvoorbeeld 
verbetering van hun product) of louter tot 
doel hebben om concurrenten van de markt 
te drukken.67 Anderzijds kunnen ad-hoc-in-
terventies juist leiden tot vals-positieve en 
vals-negatieve uitkomsten, zélfs als ze geba-
seerd zijn op de meest specifieke en kun-

62 Vgl. L. Kaplow, ‘Rules versus 
Standards: An Economic Analy-
sis’, Duke Law Journal (42) 
1992, afl. 3, p. 557-629.

63 Mededingingsrechtelijke 
handhaving in het kader van 
het fusie- en overnamebeleid 
wordt soms aangeduid als 
‘ex-ante-handhaving’ omdat het 
tot doel heeft om te voorko-
men dat zich in de toekomst 
mededingingsproblemen zullen 
voordoen. De normering van 
het fusie- en overnamebeleid is 
echter ‘ex post’ in de zin dat de 
betekenis van de regels vrijwel 
geheel wordt bepaald in de 
concrete toepassing van de (zeer 
abstracte) regels, terwijl het 
idee van ‘ex-ante’-normering 
in de zin van de ordoliberale 
en (vroeg-)neoliberale traditie 
betekent dat de inhoud van de 
regels al grotendeels duidelijk is 
in de formulering van de regels 
zelf.

64 Zowel in kartel- en misbruik-
zaken als fusies en overnames 
kunnen ondernemingen hun 
gedragingen, voor zover deze 
in beginsel in strijd zijn met de 
mededingingsregels, rechtvaar-
digen op grond van objectieve 
economische en/of technische 
voordelen.

65 Om dezelfde reden zijn veel ju-
risten in de Anglo-Amerikaanse 
traditie over het algemeen voor-
stander van ‘hard and fast rules’. 
Een toonaangevend voorbeeld 
hiervan is R.A. Epstein, Simple 
Rules for a Complex World, Cam-
bridge, MA: Harvard University 
Press 1997.

66 Dit fenomeen is overigens niet 
beperkt tot het mededingings-
recht, zie P. Westerman, Out-
sourcing the Law: A Philosophi-
cal Perspective on Regulation, 
Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing 2018.

67 Dit argument wordt veelal 
gebruikt door voorstanders van 
de zogeheten ‘as-efficient-compet-
itor-test’, die erop neerkomt dat 
gedragingen van ondernemingen 
met een machtspositie alleen 
misbruik kunnen opleveren wan-
neer deze gedragingen een ande-
re onderneming die even effi ciënt 
is als de dominante onderneming 
van de markt zullen drukken. 
Het idee is dat dominante 
ondernemingen met deze regel 
altijd weten of hun gedragingen 
misbruik opleveren, omdat ze 
weten of hun gedragingen winst-
gevend zijn. In de praktijk levert 
de ‘as-efficient-competitor-test’ 
veel problemen op, die ik hier 
helaas niet nader kan bespreken. 
Zie algemeen R. Nazzini, The 
Foundations of European Union 
Competition Law: The Objective 
and Principles of Article 102, 
Oxford: Oxford University Press 
2011, hoofdstuk 7.
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dige economische analyses. Economen als 
Hayek hebben, mijns inziens overtuigend, 
betoogd dat een centrale autoriteit nooit 
over voldoende kennis kan beschikken om 
te voorspellen hoe het marktproces zich zal 
ontwikkelen, en zeker niet om te voorspel-
len wat de positieve en negatieve gevolgen 
van een marktinterventie zullen zijn.68 Dit 
geeft te denken over de werkbaarheid en 
de langetermijngevolgen van het huidige 
mededingingsbeleid aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan. Een bijkomende pro-
bleem is dat de positieve en negatieve gevol-
gen van ad-hoc-marktinterventie achteraf 
nauwelijks kunnen worden vastgesteld. 
Zullen de boetes en gedragsmaatregelen die 
de Commissie heeft opgelegd aan Google 
leiden tot beter func tio nerende digitale 
markten? Zelfs als in de komende jaren zal 
blijken dat Google meer concurrentie krijgt, 
is onmogelijk vast te stellen in hoeverre 
deze toerekenbaar zijn aan de interventie 
van de Commissie en of het concurrentie-
proces zich niet nog beter had ontwikkeld 
als de Commissie niet had ingegrepen. Noch 
rechtszekerheid, noch het voorkomen van 
vals-positieve en vals-negatieve uitkomsten 
kunnen op zichzelf uitsluitsel geven over 
het optimale normeringsmodel.

Het is wellicht de moeite 
waard om het recht niet (te) 
vaak aan te wenden om een 
specifiek gewenste uitkomst 
van het concurrentieproces 
te forceren

Hayek karakteriseerde concurrentie als een 
‘discovery procedure’, waarbij de waarde 
van het concurrentieproces er juist uit 
bestaat dat we van tevoren nooit weten 
welke nieuwe innovaties het zal opleveren. 
Indien we zijn gedachtengang volgen is het 
wellicht de moeite waard om het recht niet 
(te) vaak aan te wenden om een specifiek 
gewenste uitkomst van het concurrentiepro-
ces te forceren. Het risico van het concur-
rentieproces ongemoeid laten is echter dat 
de positieve gevolgen van het concurrentie-
proces lang op zich kunnen laten wachten. 
Een van de befaamde uitspraken van John 
Maynard Keynes is in dit verband ook 
toepasselijk in het kader van concurrentie 
en mededingingsbeleid: ‘this long run is a 
misleading guide to current affairs. In the 
long run we are all dead’.69 

7 Van ex-post-normering naar ex-ante-
regelgeving
De vraag wanneer het recht precies dient in 
te grijpen in het concurrentieproces, en het 
onderscheid tussen ex ante en ex post gedefi-
nieerde normering, vertaalt zich ook in een 
keuze voor een bepaalde mate van discre-
tionaire bevoegdheid voor de handhavende 
instanties. In algemene zin is de specificiteit 
van de rechtsregels omgekeerd evenredig 
met de mate van discretionaire bevoegdheid 
die we willen toekennen aan de handha-
vingsinstellingen.70 Hoe vager de concur-
rentienorm, hoe meer discretionaire ruimte 
de betreffende handhavingsinstellingen 
– onder andere de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) in Nederland en de Europese 
Commissie in Europa – hebben om naar ei-
gen inzicht in het concurrentieproces te in-
terveniëren. Het huidige ex-post-model van 
abstracte regels is in hoge mate gebaseerd 
op de presumptie dat mededingingsauto-
riteiten voldoende expertise en capaciteit 
hebben om deze vage normen in concrete 
casus correct toe te passen.

Hoe is de discrepantie tussen de ordolibe-
rale theo rie van vooraf vastgestelde 
spelregels en de huidige juridische praktijk 
van ex-post-normering te verklaren? Is de 
ordoliberale theo rie inmiddels achterhaald 
door voortschrijdende economische ken-
nis? Kunnen mededingingsautoriteiten en 
rechterlijke instanties inmiddels, door ge-
bruik van de best beschikbare economische 
modellen en data, juiste oordelen vellen 
over de positieve en negatieve gevolgen voor 
de mededinging in individuele casus? Dit 
is maar zeer de vraag. Een mijns inziens 
plausibelere hypothese is dat de verleiding 
van ad-hoc-interventies met name voor 
experts erg groot is. Het ex ante vaststellen 
van specifieke ‘spelregels’ en de handhaving 
daartoe beperken vereist een hoge mate van 
zelfdisciplinering. Zowel mededingingsauto-
riteiten als rechters moeten op de koop toe 
nemen dat toepassing van de regels onver-
mijdelijk vals-positieve en vals-negatieve 
uitkomsten zal hebben. Voor mededingings-
autoriteiten is moeilijk te verkroppen dat 
bepaalde gedragingen – zoals wellicht het 
advertentiegebaseerde businessmodel van 
Google – niet onder een duidelijke rechts-
regel vallen terwijl deze naar de beste in-
schatting van de mededingingsautoriteiten 
wél de concurrentie beperken.71 

Er is mijns inziens veel te zeggen voor 
het ordoliberale idee dat de overheid de 
‘spelregels’ voor een effi ciënt en inclusief 

68 F.A. Hayek, ‘The Use of Knowl-
edge in Society’, American 
Economic Review (35) 1945, 
afl. 4, p. 519; F.A. Hayek, 
‘Competition as a Discovery 
Procedure’, Quarterly Journal 
of Austrian Economics (5) 2002, 
afl. 3, p. 9-23.

69 J.M. Keynes, A Tract on Mone-
tary Reform, Londen: Macmil-
lan 1924, p. 80 (cursivering in 
origineel). Keynes deed deze 
uitspraak in de context van zijn 
monetaire theo rie, niet in het 
kader van mededingingsrechte-
lijke interventie.

70 Dit punt is grotendeels ontleend 
aan F. Schauer, Playing by the 
Rules, Oxford: Clarendon Press 
1991.

71 Of de businessmodellen van 
Google – met name ten aanzien 
van hun advertentiemodel – 
onder de bestaande regels van 
het mededingingsrecht vallen is 
overigens eveneens omstreden. 
Wegens gebrek aan ruimte kan 
ik hier in deze bijdrage niet 
nader op ingaan.
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concurrentieproces dient te bepalen, en 
zich vervolgens dient te beperken tot 
het handhaven van overtredingen van 
deze nauwkeurig omschreven spelregels. 
Voor ad-hoc-interventies op basis van 
de best beschikbare economische ken-
nis is dan – buiten het raamwerk van de 
bestaande regels – geen plaats. Dit ex-
ante-normeringsmodel vereist wel dat de 
regels voldoende specifiek zijn, hetgeen op 
dit moment eenvoudigweg niet het geval 
is. Het feit dat soft-law-instrumenten en 
beleidsregels een zeer grote rol hebben in 
het beleid van zowel de Europese Commis-
sie, de natio nale mededingingsautoriteiten 
en hun Amerikaanse equivalenten geeft al 
aan dat de rechtsregels op zichzelf weinig 
rechtszekerheid bieden, buiten overduide-
lijke overtredingen zoals prijsafspraken 
tussen concurrenten.

Deze rechtsonzekerheid is des te pran-
gender in de context van digitale markten. 
Hoewel de wijze waarop het recht dient 
te worden toegepast in deze markten zeer 
controversieel is – zoals ik aangaf in de in-
leiding van dit artikel – lijkt er in ieder ge-
val een consensus te zijn dat de toepassing 
van het recht in deze markten ingewikkeld 
en onzeker is. Zo is onduidelijk hoeveel 
marktmacht grote technologiebedrijven 
nu daadwerkelijk hebben, en in hoeverre 
hun bedrijfsmodellen op korte én lange 
termijn het concurrentieproces schaden 
of juist goed zijn voor de consumenten-
welvaart.72 Alle mogelijke problemen van 
ex-post-normering in het marktproces door 
de overheid lijken in digitale markten in 
versterkte vorm op de voorgrond te treden. 
Een terugkeer naar een meer ordoliberale 
benadering waarbij vooraf vastgestelde 
spelregels voldoende specifiek zijn om 
rechtszekerheid te bieden lijkt in de rede te 
liggen. Dergelijke voorstellen voor sector-
specifieke regelgeving komen dan ook 
terug in meerdere rapporten.73 Duitsland 
staat op het punt om specifieke concurren-
tieregelgeving aan te nemen voor de digita-
le sector.74 Ook de Belgische, Nederlandse 
en Luxemburgse mededingingsautoriteiten 
adviseren overheden om specifieke ex-ante-
regelgeving aan te nemen.75 

Zoals we hierboven al hebben gezien 
is de inhoud van dergelijke regelgeving 
een kwestie van economische, politieke en 
morele keuzes. Hierover zal in het wet-

gevend en regelgevend besluitvormings-
proces dan ook uitgebreid gediscussieerd 
worden. Vals-positieve en vals-negatieve 
uitkomsten dienen te worden beperkt, 
hoewel ze nooit helemaal kunnen worden 
voorkomen.76

Vast staat dat de specifieke 
invulling van de rol van het 
recht in het waarborgen 
van concurrentie 
onlosmakelijk verbonden is 
met wat we precies onder 
‘concurrentie’ verstaan, 
en welke waarde we aan 
haar willen toekennen

Terugkomend op de vraag naar de beteke-
nis en waarde van concurrentie kunnen 
in wet- en regelgeving specifieke keuzes 
worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een 
Smithiaans of Schumpeteriaans begrip 
van concurrentie, en kunnen de regels 
een meer deontologische of een meer 
instrumentele waarde toekennen aan het 
concurrentieproces. Hoewel in het huidige 
mededingingsrecht en -beleid consumen-
tenwelvaart en kortetermijnefficiency een 
centrale rol spelen, kan ex-ante-regelge-
ving andere keuzes maken. Wetgeving kan 
bijvoorbeeld een politieke keuze maken 
om de macht van digitale platforms als 
Facebook en Google aan banden te leggen, 
ongeacht de (kortetermijn)voordelen van 
deze platforms voor consumenten. Vanuit 
Smithiaans perspectief kunnen wet- en 
regelgevers tot de conclusie komen dat 
deze bedrijven eenvoudigweg te groot zijn 
en een bedreiging vormen voor de econo-
mische en politieke vrijheid. Economische 
efficiency is niet het alfa en omega van 
mededingingsrecht, noch van concur-
rentieregulering in het algemeen.77 Of er 
daadwerkelijk een dergelijke verschuiving 
in de rol van het recht zal plaatsvinden, 
zal in de komende jaren blijken. Vast staat 
echter dat de specifieke invulling van de 
rol van het recht in het waarborgen van 
concurrentie onlosmakelijk verbonden is 
met wat we precies onder ‘concurrentie’ 
verstaan, en welke waarde we aan haar 
willen toekennen.

72 Zie o.a. Lianos & Korah 2019, 
p. 181-195.

73 Zie m.n. J. Crémer, Y.-A. de Montjoye 
& H. Schweitzer, Competition Policy 
for the Digital Era (rapport voor 
de Europese Commissie), 2019 
(http://ec.europa.eu/ competition/ 
publications/ reports/kd0419 
345enn.pdf); Unlocking Digital 
Competition: Report of the Digital 
Competition Expert Panel, maart 
2019, (https://assets.publishing.
service.gov.uk/ government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/785547/unlocking_digital_
competition_furman_review_web.
pdf); Committee for the Study of 
Digital Platforms Market Structure 
and Antitrust Subcommittee, 15 mei 
2019 (www.judiciary.senate.gov/
imo/media/doc/market-structure-
report%20-15-may-2019.pdf).

74 GWB-Digitalisierungsgesetz 7 okto-
ber 2019, wetsvoorstel (www.d-kart.
de/wp-content/uploads/2019/10/
GWB-Digitalisierungsgesetz-
Fassung-Ressortabstimmung.pdf). 

75 Joint memorandum of the Belgian, 
Dutch and Luxembourg competition 
authorities on challenges faced by 
competition authorities in a digital 
world, 10 oktober 2019 (www.
belgiancompetition.be/en/about-us/
publications/joint-memorandum-
belgian-dutch-and-luxembourg-
competition-authorities).

76 Zie paragraaf 4 hierboven, en zie 
ook H. Schweitzer & R. Welker, 
‘Competition Policy for the Digital 
Era’, Antitrust Chronicle 2020, afl. 1, 
p. 18-25, op. p. 21-23.

77 Enkele toonaangevende economen, 
waaronder Nobelprijswinnaar voor 
de Economie Paul Romer, komen 
tot dezelfde conclusie: P. Romer, 
‘Keynote speech’, Antitrust and 21st 
Century Bigness: Dealing with Tech 
Platforms in a Globalized World, 
NYU School of Law, 28 februari 
2020. Zie ook Zingales 2017. Romer 
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afl. 2.
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