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Subsidies voor 0&0: 
een dubieuze zaak 

De overheid geelt op uitgebreide 
schaal subsidies aan bedrijven voor 
onderzoek en ontwikkeling (0&0). 
Soms zijn het projectsubsidies, zoals 
die voor de ontwikkeling van de mega
chip, soms generieke subsidies zoals 
die bestemd voor research en ontwik
keling door het midden- en kleinbedrijf. 
De commissie-Dekker beveelt aan 
(zonder ave rig ens een argument Ie 
noemen) am de O&O-subsidiering flink 
te verhogen. Hieronder hopen we aan 
te tonen dat de O&O-subsidiering aen 
dubieuze zaak is. 

Om het probleem te analyseren be
ginnen we met een simpel voorbeeld. 
Stel dat een bedrij! door onderzoek en 
ontwikkeling nieuwe technologische 
kennis heeft verworven of kan verwer
yen. Er zijn dan drie mogelijkheden: 
a. het bedrijf kan hiermee een zodani

ge economische voorsprong op zijn 
concurrenten verkrijgen dat hieruit 
de kosten voor 0&0 kunnen wor
den gedekt. Zo'n bedri]f heeft geen 
enkele steun nodig in welke vorm 
dan oak; 

b. de nieuwe technologische kennis 
komt gratis of tegen relatief lags 
kosten zo snel bij de concurrenten 
dat de pionier met zijn eigen uitvin
ding door de concurrenten wordt 
bedreigd. Hij kan zijn eigen 0&0-
kosten daardoor niet goed maken. 
Ats hi] tijdig voldoende inzicht in de
ze situatie heeft, zal hij de innovatie 
achterwege laten. Er ontstaat daar
door een economisch verlies voor 
de maatschappij; 

c. in geval b is dan ook een overheids
beleid gewenst am de pionier zo Ie 
beschermen dat de innovatie die 
anders achterwege zou blijven, 
tach tot stand komt. Er zijn nu drie 
beleidsmogelijkheden (met heel 
veel varianten) am dit doel na Ie 
streven: 
1. de toekenning van een octrooL 

Hierdoor wordt de kennis van de 
pionier enige !ijd beschermd 
omdat de concurrent er geen ga
bruik van mag maken.ln de peri
ode van bescherming kan dan 
de winst (quasi-rent) worden 
verdiend waaruit de innovatie
voorbereidingskosten kunnen 
worden betaald; 

2. de toekenning van een subsidie. 
Hiermee kunnen de kosten van 
0&0 worden gefinancierd. Oak 
hierdoor kan - in principe - de 
innovatie die anders achterwe
ge zou blijven van de grand 
komen; 

3. pooling van research. De meest 
vergaande vorm van research
pooling doet zich voor wanneer 
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de bedrijven in een bedrijfstak 
een gezamenlijk O&O-Iab?rato
rium exploiteren. De kenOis van 
de gedane uilvindingen wordt 
aan ieder bedrijf tegen de ge
maakte kosten beschikbaar 
gesteld. Ook nu kunnen de 
O&O-kosten, in beginsel, wor
den terugverdiend, hetgeen 
voorwaarde is voor het tot stand 
komen van de innovatie. 

Wat zijn nu in dit verband de merit~s 
van een subsidie? Deze kunnen met 
goed worden beoordeeld ~onder de 
subsidie in samenhang te zlen met de 
andere twee beleidsmogelijkheden, 
waarbij vooral het octrooi belan~rijk i~. 
In de discussie over de wensehJkheld 
van subsidiering wordt - voor zover 
mij bekend - zelden of nooit de sa
men hang met de bascherming door 
octrooiering aan de orde gesteld. 

Octrooien en subsidies 

Utt het voorgaande bleak (impliciet) 
dat door een uitvinding twee soorten 
'quasi-rents' kunnen ontstaan na
melijk: 
- die welke ontstaan vanwege de 

voorsprong die een bedrijf op zijn 
concurrenten haeft als gevolg van 
de innovatie; 

- die welke ontstaan als gevolg van 
de octrooibescherming waardoor 
de concurrenten, tijdelijk, buiten 
spel worden gezet. 

Voor zover er sprake is van voor
sprongsvoordelen waaruit .de I?&O
uitgaven kunnen worden geflna.nclerd, 
is uiteraard, zoals we al aangaven, 
geen octrooibescherming nodig,. laat 
staan subsidiering. Uit onderzoek Inde 
Verenigde Staten, Engeland en DUlts
land blijkt dat (behalve in de chemi
sche en farmaceutische industrie) 
slechts een klein percentage bedrijven 
van mening is dat hel een octrooi nodig 
heeft am de gedane innovalie Ie reali
seren 1). 
Levin 2) onderzocht 2.000 bedrijven in 
de Verenigde Stalen en kwam even
eens 101 de condusie dat het oclrooi 
als stimulans tot innovatie zaer laag 
wordt gewaardeerd. Hoog genoteerd 
staat daartegenover de voorsprongs
tijd op de concurrent. 

Als we op deze informatie afgaan 
zou in een aanzienlijk deel van de ge
vallen zonder octrooi de innovatie loch 
tot stand komen. Oat is een eerste 
ernstige waarschuwing tegen generie
ke O&O-subsidies. Want waar het oc-

trooi al overbodig is, kan de subsic;ie 
zeker worden gemist. Deze is een Z;jj
vera verspilling. Ondertussen blijve'1 
we dan echler nog met een beperkt 
aanlal gevallen zilten waaon de oe
trooibescherming wei relevant is. Hoe 
zit hat dan met de subsidie? In dit ver
band moet onderscheid worden {j~' 
maakt tussen de formele octrooiduur 
(die wettelijk is geregeld en 18 jaar is) 
en de effectieve octrooiduur die 
meestal (vaak aanzien/ijk) korter is C"(I1-

dat de bescherming door hel octwoi 
wordt ondergraven door concurreOlen 
die 'om het octrooi heen' uitvinden of 
de uitvinding clandestien nabootsen, 
dan wei door snelle technische ontwik· 
keling. De effectieve octrooiduur is 
beeindigd wanneer de 'quasi-rent' die 
door de octrooibescherming onlstond 
is verdwenen. De imitatoren hebben 
deze rent doen wegsmelten. Het oc
trooi heeH geen functie meer. 

Wanneer we uitgaan van de effectie
ve octrooiduur kunnen we twee ge-·liil
len onderscheiden: 
a. de periode waarin de in 0&0 geslo

ken kosten worden terugverdiend 
('terugverdientijd') is korter dan de 
effectieve octrooidUur. Er doet Llch 
dan de volgende situatie voor. Na
dat gedurende de terugverdientijd 
uit de quasi-rents de O&O-kosten 
zijn terugverdiend, loopt de ont
vangst daarvan nog door tot het 
eind van de effectieve octrooiduur, 
die immers langer is dan de lel;';9-
verdientijd. Oat is een voordelige si
tuatie. De innovatie kan zander 
meer tot stand komen. Er is ool;. in 
dit geval geen enkele reden tot sub
sidiering. Oat zou verspilling zijp; 

b. de 'terugverdientijd' is langer dar: 
de effectieve octrooiduur. Na afloop 
van de effectieve octrooiduur zijn er 
geen quasi-rents meer terwijl de 
O&O-kosten niet zijn terugver
diend. De innovatie komt niet val"' 
de grond omdat deze bedrijfsoco
nomisch verliesgevend is. T vet. 
kan er nu aanleiding tot subsidie
verstrekking zijn omdat de innova
tie vanuit aigemeen economisch 
gezichtspunt rendabel kan zijn. Oat 
kan het beste met een voorooeld 

1) E. Mansfield, Palents and innovation: an 
empirical study. Management Science. febru
ari 1986; C. TaylorenZ.A. SilberslOn. Theeco
nomic impact of the patent system in Great Bri
tain, Cambridge University Press. 1973: if.o· 
Institut fiir Wirtschaftsforschung. Patentwe
sen und technischer Fortschritt. Verlag' Otto 
Schwartz & Co, 1974. 
2) A.lev;n B.a., R&D appropriabi/ity and tech
nological opportunity. mimeografph. Princp-
Ion University. juli 1984 .. 
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worden verduidelijkt. Stel da! de pi
onier een kostenverlagende uitvin
ding doet waarmee hij bij een gelijk
blijvende prijs de nodige quasi
rents zou kunnen verdienen om zijn 
O&O-kosten goed Ie maken. Wan
neer dan zijn concurrenten zonder 
kosten, de beschikking krijgen over 
deze uitvinding kunnen zij door 
prijsverlaging de pionier in een ver· 
liesgevende positie drijven. Het zijn 
nu de consumenten die, gezien de 
prijsdaling, hun reeel inkomen zien 
toenemen. Deze inkomenstoene
ming gerelateerd aan het subsidie
bedrag, vormt het maatschappelijk 
rendement van de innovatie. 

In theorie is er nu dus inderdaad 
een argument voor subsidiering 
(die het potentiale verlies compen
seert) wanneer het zoeven be
sehreven indireete rendement de 
kosten van de subsidie meer dan 
goedmaakt. Tot nu toe kwam ik in 
officiele stukken dit argument voor 
O&O-subsidiering niet tegen. Mis
schien komt dat omdat de argu
mentatie nu zo ingewikkeld is ge
worden dat het de vraag is of be
leidsmakers dit geval nog kunnen 
herkennen en kunnen onderschei
den van de rest, waarvoor geen 
subsidie nooig is. Bovendien rijst 
de vraag wat het uiteindelijke effect 
is van dit soort subsidies. 

Beleid en subsidie 

In verband met deze vraag is het nut
tig om het volgende in aanmerking te 
nemen. Uit diverse, ook weer Ameri
kaanse, onderzoekingen blijk! dal de 
terugverdientijd voor O&O-investerin
gen zeer kort is (voor 55% van de on
derzochte bedrijven 3 jaar of minder en 
voor 90% van de bedrijven 5 jaar of 
minder) 3). Oat is begrijpelijk. Bij het 
filter- of selectieproces bij onder
zoeksprojecten zal het management 
de krenten uil de pap proberen te halen 
ten einde zo lang mogelijk zo hoog mo
gelijke 'quasi-rents' Ie incasseren. De 
verliesgevende projecten zijn dan die 
mel een lange lerugverdienlijd (en dus 
grote risico's) en een korte effactieve 
octrooiduur (en dus technologisch 
zwak). Die zouden voor subsidie in 
aanmerking komen wanneer ze maat
schappelijk-economisch rendabel zou
den zijn zoals zoeven beschreven. 

Bij deze criteria lOllen beleidsma
kers het kaf niet meer van het koren 
kunnen scheiden. Hoe kan uitgemaakt 
worden dal een project technologisch 
zwak genoeg(!) is om voor subsidie in 
aanmerking Ie komen maar tegelijker
tlid slerk genoeg om Ie voldoen aan het 
criterium van het maatschappelijk ren
dement (dal overigens niet of nauwe
lijks kan worden gemeten). Bovendien 
loopt men met dit SOOrl subsidies het ri
sica dat de geschetste maatsehappelij
ke voordelen helemaal niel ontstaan 
omdat zij een zelfvernietigend effect 
habben. De subsidie genereert im-

ESB 15-1-1981 

mers nieuwe technologische kennis 
die vroagtijdig naar concurrenten weg
lekl (gazien de korte effectieve oclrooi· 
duur). Wanneer dal binnenlandse can
currenten zijn kan er, zoals we zoeven 
in ons voorbeeldje aangaven, een po
sitlef macro-economisch effect onl
staan. Wanneer dal achter buitenland
se concurrenten zijn pakt het anders 
uil. We worden dan bestreden met on
ze eigen innovatie. We helpen, op on
ze kosten, het huis van de buurman te 
verwarmen en zilten zeit in de kou. Het 
subsidiebaleid werkt averechts. 

De litanie is hiermee nog niel len ein
de. In veel gevallen enlstaat door sub
sidiaring nag ean extra verspilling 
doordat bij belangrijke innovalies aller
lei bedrijven elkaar beconeurreren met 
research waarmee men naar dezelfde 
innovalie zoekt. De voorbeelden liggen 
voor het opscheppen. Research voor 
de ontwikkeling van de megachip, de 
compactdisc, de video, de micropro
cessor, allernatieve energie e.d. vind! 
in onderlinge concurrentie plaats. Om 
als eersle op de markt Ie zijn voeren de 
concurrenten hun researchkosten' op. 
Veor snelheid moet betaald worden. 
De concurrentie met 0&0 leidt tot inef· 
ficient gebruik van researchmiddelen. 
Ais in zo'n gevel ook nog een subsidie 
wordt verleend stimuleert die tot n6g 
hogere Kosten en daarmee n6g grotere 
inefficiency. 

Generieke subsidiering 

Tot nu toe lag het accent van de op
merkingen sterk op de problemen rond 
de objectsubsidie. De gegeven argu
menten zijn echter zonder meer oak 
van toepassing op generieke subsi· 
dies. Die kunnen de vorm aannemen 
van belastingfaciliteilen voor 0&0, 
subsidies op researchkosten of subsi
dies op toegenomen researchinput. 

Subsidies op toegenomen resear
chinput brengen een aantal specifieke 
moeilijkhedell met zich mee. Het be
gint al mel de moeilijkheid dal een be
paald basisjaar moet worden gekozen 
om de uitbreiding van de researchin
put Ie kunnen vaslslellen. Daarmee 
doel de willekeur haar intrede. Wie toe
vallig al een hoog niveau van 0&0 
heeft bereikt en niet zo gauw wit uit
breiden valt buiten de prijzen. Wie een 
laag niveau heeft en van plan was om 
de uitgaven loch al in een bepaald lem
po te verhogen hoeft aileen maar aan 
de Kassa te zitten. De subsidie is een 
'geschenk'. 

Onderzoek door o.a, Mansfield 4) 
naar generieke regelingen in de Ver
enigde Slaten, Canada en Zweden 
komi tot de eonclusie dal de overheid 
verliest omdal het de overheid meer 
aan geld kosI dan de financiele am
yang van de effeclieve uitbreiding van 
de research bedraagt. Bovendien 
gaan de bedrijven hun bestand aan re· 
searchpersoneel 'herdefinieren', zo
da! meer personeelsleden als 0&0-
personeel worden aangemeld en meer 

fondsen als O&O-fondsen. Oat effect 
bracht een 'zogenaamde' uitbreiding 
van personeelsplaatsen met 14% le
weeg. Hieraan moet wei worden toege
voegd dal ar ook onderzoak is dat tot 
gunstiger uitkomsten komt 5). 

Maar ook wanneer de subsidieverle
ning 100% 'echte' nieuwe activiteiten 
zou genereren, moeten vraagtekens 
worden geplaatst. De O&O-onder
steuning wordt immers gratis of tegen 
zachte condities gegeven. Het gaat om 
schaarse middelen die aan andere 
aanwendingsmogelijkheden worden 
onttrokken. Met andere woorden, gaat 
het om misallocatie van middelen door 
concurrentievervalsing. 

De subsidie-ideologie rust impliciet 
op een contra-economise he red ene
ring en wei deze: 
a. het management werkt niet ratio

neel en ziet niet de mogelijkheden 
om te innoveren; door subsidiering 
vallen de schellen van de ogen; 

b. het macro-economische rende
ment van de aangewende middelen 
is niet relevant. 

In elk geval rust op de subsidie
ideoloog de plicht om met een goede 
theorie aan te tonen dal hel macro· 
economische rendemen! van gesubsi
dieerde research groter is dan het ren· 
dement van hetzelfde subsidiebedrag 
elders aangewend onder niet concur
rentievervalsende omstandigheden. 
Bovendien zal de vraag beantwoord 
moeten worden: als de subsidiering 
maatschappelijk voordelig is, zijn er 
dan ook grenzen aan de omvang. van 
de subsidie en zo ja waar liggen deze? 

Uitzondering 

Er zijn geen regels of er zijn uitzon
deringen. Het wordt hoog tijd deze aaT! 
de orde te stellen. Zij volgen ui! de ge
geven analyse. Nieuwe kennis die niet 
goed kan worden beschermd door een 
octrooi, aen licentie of anderszins, 
maar die van groot algemeen belang 
is, komI uiteraard wei voor subsidie in 
aanmerking. De subsidie heeft dan po
silieve externe effecten. Oat zal niet zo 
gauw het geval zijn met resultaten van 
op produkten of produktieprocessen 
gerichte research en ontwikkeling. Oat 
is wei het geval met fundamentele re
search. Het is de uitzondering die de 
regel bevestigt. 

3) E. Mansfield, Research and innovation in 
the modern corporation, biz. 7. 
4) E. Mansfield. The R&D tax credit and other 
technology policy issues, American Economic 
Review. papers and proceedings, mei 1986 
(waarin naar andere hteraluur wordt 
verwezen). 
5) E. Mansfield en Lorne Swilzer, Effects of fe
deral support on company financed R&D: the 
case of energy. Management SCIence. j9. 30, 
m. 5. me; 1984. 
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Researchpooling 

Wanneer concurrerende bedrijven 
elkaar op steeds hogere research
kosten jagen of elkaar (uit angst daar
vaar) paralyseren is researchpooling 
een beter middel om innovalie Ie sti
muleren dan subsidiering, die gemak
kelijk van kwaad tot erger leid!. Re
search pooling kan allerlei vormen aan
nemen, zoals concentratie van 
research, coordinatie van research 
uitwisseling van researchgegevens: 
uitwisseling van octrooien enz. Oeze 
mogelijkheden dragen bij tot een effi
cienter gebruik van het internationale 
researchpotentieel. De overheid kan 
hier niet zoveel uitrichten, behalve 
door een vriendelijk kartelbelaid deze 
vorman van samenwarking niet be
lemmeren. 

Intemationale aspecten 

Er is natuurlijk nog het argument dat 
we moeten subsidieren omdat het bui
ten land het ook doet. Oit argument zou 
een aparte uitvoerige beschouwing 
vergen die echler niet tot andere con
clusies leidt. Hier kan de la worden 
opengetrokken met aile bekende anti
protectionistische argumenten omdat 
subsidiering, voor zover van invloed op 
de internationale handel, een vorm van 
orotectionisme is. Ook hier rust de be-

wijslast op de subsidie·ideoloog. Hij 
moet met goede argumenten aanto
nen dat een algemeen subsidiebeleid 
gebaseerd op duidelijke algemene cri
teria niet in strijd is met de gebruikelij· . 
ke anh-protectionistische argumenten. : 
Een veranlwoording in deze geesl· 
kwam ik tol nu loe niet tegen. Het zou 
een radicale verandering betekenen 
van ons internationaal economisch be-· 
leid, dat immers, traditioneel, anti-· 
protectionistisch is. 

Conclusie 

De conclusie kan kort zijn. Subsidie- i 

ring van onderzoek en ontwikkeling in· 
de i~dustrie is, in het algemeen, een zo 
dubleuze zaak dat het beter lijkt om 
daarvoor geen belastinggeld te gebrui
ken zolang een goede argumentatie 
gebaseerd op een deugdelijke theorie 
ontbreekt. Wanneer de minister van 
Economische Zaken op basis van het 
rapport van de commissie-Dekker (dat; 
zander enige onderbouwing, aileen 
maar meer geld vraagt) zou voorstelleri 
om de subsidies voor industriele 0&0 
te verhogen, moet het kabinet hem d~ 
voet dwars zetten. ' 

J. Wemelsfeldel' 

Verbonden aan het Researchcentrum voor 
Technische Welenschappen. tnnovatie en 
Maatschappij van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 



Vanzelfsprekend kan de verkoop
prijs ook gebaseerd zijn op een combi
natie van twee of meer van deze ziens
wijzen. 

Onze opvatting is dat vele mogelijk
heden voor het toepassen van prijs
discriminatie bestaan wanneer in de 
prijspolitiek van een aanbieder reke
ning wordt gehouden met de 'reserva
tion price' van de consumenten. Im
mers, een belangrijk onderwerp in de 
theoretische beschouwingen over 
prijsdiscriminatie betreft het gegeven 
dat de totale markt te verde len is in 
twee of meer segmenten, die elk hun 
eigen prijselasticiteit van de vraag heb
ben. V~~r elk segment kan dan een 
verschillende prijspolitiek gevoerd 
worden om - aldus de theorie - de to-

. tale opbrengst en winst van de aanbie
der te vergroten. Andere redenen om 
prijsdiscriminatie toe te passen zijn: 
- op de korte termijn kan het de enige 

manier zijn om te overleven (de ver
koper wordt ertoe gedwongen door 
de koper); 

- het crearen van een toetredings
barriere (de marges worden Ie laag 
om nog in deze markt te stappen). 
In dit geval kan het dus voortkomen 
uit concurrentie-overwegingen; 
het hand haven of uitbreiden van 
het marktaandeel voor bestaande 
produkten dan wei het veroveren 
van markten v~~r nieuwe pro
dukten. 

Vooral in situaties waarin over ver
koopprijzen onderhandeld wordt tus
sen leverancier en afnemer (en dal zijn 
er vele) zal - afhankelijk van de sym
metrie in de machtsverhoudingen en 
de inschatting door de leverancier van 
de prijs die de afnemer bereid is te be
talen - de leverancier prijsdiscrimina
tie kunnen toepassen. 

Naast deze redenen om prijsdiscri
minatie toe te passen. moet ook aan 
een aantal voorwaarden voldaan wor
den wil zo'n prijsbeleid ge'implemen
teerd kunnen worden: 
1. de mogelijkheid tot wederverkoop 

door kopers die een lage prijs bere
kend krijgen aan kopers die een ho
ge prijs berekend krijgen is (nage
noeg) uitgesloten. Dit kan in de vol
gende drie gevallen voorkomen: 
- de ene consument weet niet dat 

de andere het goed goedkoper 
krijgl, of de consument heeft het 
- jrrationele gevoel dat hij 
een beter produkt krijgl voor een 
hogere prijs. of de prijsverschil
len zijn zo klein dat de consu
ment hel niet de moeite waard 
vindt zich er druk om Ie maken. 
of consumenten willen op be
paalde plaatsen niet kopen. bij 
voorbeeld op grond van status
overwegingen; 

- de aard van het produkt of de 
dienst is zodanig dat dez~ niet 
doorverkocht kan worden. zoda! 
verschillende prijzen voor ver
schillende klanten mogelijk zjjn; 
dit is met name van toepassing 
op direct geleverde diensten; 
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- grote afstanden of grenzen slui
ten wederverkoop uil; 

2. de totale markt kan afhankelijk van 
tijd en plaats gesegmenteerd wor
den op grond van verschillende prij
selasticiteiten en/of 'reservation 
prices'. Verschillen in prijselastici
leiten van de vraag kunnen veroor
zaakt worden door consumenten 
zelf (b.v. voorkeur, behoeften, ken
nis, informatie). technische voor
waarden (b.v. aanslujtingen van ap
paraten). concurrentie (actuele en 
potentiate) en de plaats in de be
driifskolom (b.v. voorwaartse inte
gratie in de richting van de afzet
markt of achterwaartse richting 
grondstofvoorziening, inkoop
markt); 

3. de aanbieder moet in staat zijn om 
enige invloed op de prijs uit te 
oetenen; 

4. de kosten van marktsegmentatie en 
controle over de afnemers moeten 
beneden de extra opbrengst van 
prijsdiscriminatie blijven; 

5. bij afnemers moet geen wrevel of 
wrok iegens de aanbieder over ziin 
discriminatiebeleid ontstaan; 

6. de gevoerde vorm van prijsdiscrimj
natie moet niet bij wet verboden 
zijn. 

Zowel in de marketingliteratuur als 
in publikaties op het gebied van de 
micro-economie en industriale econo
mie worden altijd situaties besproken 
waarin de leverancier het initiatief 
neemt tot het discrimineren.ln de pr31c
tijk van de levensmiddelenindustrie 
worden de geluiden steeds sterker dat 
grote detaillisten de fabrikanten dicte
ren tegen welke prijzen zij willen inko
pen. Dientengevolge worden fabrikan
ten gedwongen tot prijsdiscriminatie. 
Daardoor zullen zij lagere marges rea
liseren, hetgeen op de lange termijn 
ten koste kan gaan van hun rnogelijk
heden tot b.v. investeren, produktont
wikkeling en kwaliteitsverbetering. 
Daardoor zou .dan weer een assorti
mentsverschraling op kunnen treden 
naast de al genoemde aantasting van 
het voorzieningenniveau van winkels. 

In het kader van de gevoerde prijs
politiek kan een ondernaming baslui
ten om prijsdiscriminatie al dan niet 
systematisch toe Ie passen. Wi! een 
onderneming zeit het initiatief kunnen 
nemen om dit systematisch te doen, 
dan is een marktbeheersende. i.e. een 
monopoliepositie een vereisle. Niet
systematisehe prijsdiscriminatie kan 
door elk type aanbieder toegepast wor
den. In het voorgaande is getracht aan 
te geven dal het ook mogelijk is dat een 
aanbieder gedwongen kan worden om 
(al dan niet) systemaliseh prijsdis
criminatie toe Ie passen als hij met 
een machtige afnemer geconfronteerd 
wordt. Dan kunnen derhalve situaties 
ontstaan waarin ondernemingen die bij 
lange na geen marktbeheersende po
sitie hebben, toch prijsdiscriminatje..l 
vrij systematisch hanteren als onder-

. deel van hun prijspolitiek. Vooral als zij 
dal niet kunnen compenseren met ho-

gere prijzen voor andere afnemers 
(omdat de kleinere afnemers uit de 
markt zijn geconcurreerd), zal hun toe
komst er somber uilzien. Door op deze 
wijze op korte termijn tegemoet te ko
men aan de eisen van de detailhandel, 
helpen zij mee aan het graven van hun 
eigen graf op langere termijn. 

Prijsdiscriminatie 
tegengaan? 

De lagere prijzen die detaillisten als 
gevolg van prijsdiscrimlnatie kunnen 
realiseren, zullen pas in het voordeel 
van de consumen! uitwerken als de de
taillisten door hun onderlinge concur
rentie ertoe gedwongen worden deze 
lagere prijzen door Ie geven aan de 
consument. Wellicht dat op die wijze 
consumenten ook een compensatie 
voor trnnsportkosten kunnen realise
ren omdat zij - als gevolg van ver
schraling van het voorzieningenniveau 
- vaak meer en langer moeten reizen 
voor hun boodschappen. 

In de literatuur worden nog vele an
dere effecten van prijsdiscriminatie ge
noemd. Hiervan willen wij in ieder ge
val nog noemen da! prijsdiscriminatie 
per definitie inhoudt dal aan de ene 
consumentlafnemer een hogere prijs 
wordt berekend dan aan een andere. 
Of dit nu individuen, groepen of organi
saties zijn, is daarbij niet ter zake. Van 
wezenlijk belang is dat aangenomen 
wordt dat de ene afnemer ook bereid is 
die hogere prijs te belalen. Er is dan 
ook sprake van marktimperfecties ten 
aanzien van de informatievoorziening. 
In de literatuur worden eveneens situa
ties genoemd waarin prijsdiscriminatie 
acceptabel zou zijn, nl. in die gevallen 
waarin bij afwezigheid van prijsdiscri
minatie in de vorm van een hogere 
prijs, in het geheel geen aanbod van de 
desbetreffende goederen of diensten 
zou plaatsvinden op een bepaalde (10-
kale) markt. Het zal derhalve duidelijk 
zijn dat prijsdiscriminatie niet zonder 
meer als positief of negatief beoor
deeld kan worden. 

Dit verklaart waarschijnlijk ook waar
om het Ministerie van Economische 
Zaken nog niet met een (eenduidig) 
standpunt over het al dan niet tegen
gaan van prijsdiscrjminatie naar buiten 
is getreden. Gelet op de verschillende 
belangen lijkt het ons ook alleszins be
grijpelijk dat verschillende maatschap
pelijke organisaties uiteenlopende op
vattingen hebben over het al dan niet 
treffen van maatregelen om prijsdiscri
minatie legen te gaan. Voor zover prijs
discriminatie behoort tot een vrij nor
male manier van zaken doen, welke 
o. m. gekenmerkt wordt door het onder
handelen over prijzen, zijn er ons in
ziens ook geen radenen om aan te ne
men dat er jets tegen prijsdiscriminatje 
gedaan moet worden. Wij vinden het 
alleszins aanvaardbaar am dit ver
schijnsel te beschouwen als een han
delwijze inherent aan een marktecono
mie met imperfecte marklen. 
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Zoals reads eerder verme\d is wei 
eans voorgesteld om prijsdiscriminatie 
tegen Ie gaan door het instellen van 
bodemprijzen bij de verkoop aan de 
consument. Wij vinden het uiters! twij
felachtig of hiermee de positie van de 
kleine winkelier beschermd wordt. Im
mers, als grote detaillisten veellagere 
inkoopprijzen kunnen bedingen dan 
kleine, impliceert dit dal hun marges 
groter zullen zijn. Oil versterkt hun 
winstpositie in dat gedeelte van het as
sortiment, waardoor dit gebruikt zou 
kunnen worden ter compensatie van 
lagere marges op andere produktgroe
pen. Per saldo kan dan voor hat gehele 
assortiment een lager prijsniveau ge
hanteerd worden. Een vergelijkbare 
redenering kan opgezet worden ten 
aanzien van de verticale prijsbinding. 

Het lijkt ons ook niet mogelijk om 
prijsdiscriminatie - zo het al moet -
tegen Ie gaan op grond van de Wet 
Economische Mededinging (WEM). 
Dan zal immers eerst aangetoond 
moeten worden dat sprake is van een 
economische machtspositie ..... welke 
met het algemene belang strijdige ge
volgen heeft ..... (art. 24). Het gaat dus 
niet zozeer om de economische 
machtspositie of het daaruit voortvloei
ende gedrag op zich, maar om het 
daaruit voortvloeiende gedrag dat in 
strijd is met het algemeen belang. 

In een ander SWOKA-rapport 6) als
mede aan de hand van de Hoffman-Ia 
RO«he zaak 7) komI duidelijk naar vo
ren hoe ingewikkeld deze problema
tiek en het verzamelen van bewijsma
teriaal is. Een nadeel van de WEM is 
dal eerst een publiekrechtelijke in
greep van overheidswege nodig is, wi! 
zij civielrechtelijke effecten mel zich 
mee kunnen brengen. 

Ook art. 86 van het EEG-verdrag 
maakt het mogelijk op te tredeR tegen 
economische machlsposities. In te
genstelling tot de WEM kan het EEG
verdrag onder omstandigheden wei 
een civietrechtelijke, bij de rechter in Ie 
roepen werking hebben. Het moet dan 
echter wei gaan om misbruik van een 
economische machtsposilie door ean 
of meer ondernemingen op de ge
meenschappelijke markt, voor zover 
de handel tussen de lidstaten daardoor 
ongunstig kan worden be'invloed. Het 
is de vraag of hiertoe ook prijsdiscrimi
natie binnen ean land (i.c. Nederland) 
kan worden gerekend. 

De al eerder genoemde meldings
plicht voor bepaalde partijen goederen 
plus de bijbehorende transactievoor
waarden !ijken ons evenmin haalbaar. 
Dit veronderstelt een medewerking 
van hel bedrijfsleven waarop wij niet 
mogen rekenen. Immers. de beraid
heid tot het openbaar maken van trans
actievoorwaarden zal waarschijnlijk 
niet erg groot zijn. Daarnaast speelt 
het aantonen van prijsdiscriminatie 
een cruciale rol. Dit probleem speelt 
ook bij de in het voorgaande genoem
de 'oplossingen', Wellicht is het mo
gelijk aan te tonen wat de verkoopprij
zen zijn; echter. het vaststellen van de 
juiste kosten is vrijwel een onmogelijke 
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taak. In de bedrijfseconomische litera
tuur worden vele voetangels en klem
men onderkend bij het berekenen van 
de kostprijs. Enkele problem en hierbij 
zijn bij voorbeeld: 
- bij welke bedrijfsdrukte/bezettings

graad wordt de koslprijs berekend? 
- wordt een integrale of partiele kOSI

prijs berekend? 
- welke kosten moeten nog worden 

'goedgemaakt' uit de winstmarge; 
- op welke wijze worden gezamenlij

ke kosten verbijzonderd? 
- op welke wijze vindt de toerekening 

van algemene- en/of overheadkos
ten plaats? 

Een extra complicatie ontstaat wan
neer niet of moeilijk te achterhalen is 
welke kosten (b.v. promotie) fabrikant 
en detaillist gezamen!ijk voor hun reke
ning nemen. 

Naast deze theoretische problemen 
zal het duidelijk zijn dal ook de mede
werking van kopers en (vooral) verko
pers een wezenlijk struikelblok kan 
vormen bij het in kaart brengen van 
prijsdiscriminatie in de praktijk. 

Op de bijeenkomst van de NIMA
Distributie groep is door Lachotzki 
(Unigro) hel idee naar voren gebracht 
een ombudsfunctie bij de overheid 
neer te leggen om misbruik van de 
spelregels van het economisch ver
keer, die o.a. luiden dal voor gelijke 
prestaties gelijke kortingen c.q. prijzen 
berekend moeten worden. tegen Ie 
gaan. Als bij deze ombudsfunctie het 
principe van de omgekeerde bewijs
last gehanteerd wordt, zou hier zowel 
een corrigerende als een preventieve 
werking van kunnen uitgaan. Echter, 
ook dit voorstel brengt met zich mee 
dat eindeloze discussies kunnen ont
staan over de vraag wat exact de 
kosten zijn van diverse transacties. 

M.H. Mok: Karteirechtj deell: Ne
derland. Tjeenk Willink, Zwolle, 
1987,215 biz., f. 58,60. 

Een overzicht van de Nedertandse 
kartelwetgeving. Aan de orde komen 
de huidige stand van zaken en de 
hislorische ontwikkeling. 

J. de Boer: Oog voor de doelgroepj 
marketing voor weIzijns- en ande
re non-profit organisaties. Tweede 
herziene druk, Van Loghum Slate
!us, Deventer. 1987. 

In de sterk veranderende non-profit
sector heeft men tegenwoordig Ie ma
ken met welzljnsplanning. Een van de 
instrument en die bij het maken van be
leidsplannen bij uitstek behulpzaam 
kan zijn is marketing. Dit boek beoogt 
de non-profitsector dil instrument aan 
te reiken, in een zodanige vorm dat de 
lezer er naast de Iheorie een handlei
ding in vindt voor het samenstellen van 
concrete beleidsplannen en meet bare 
resullaten. 

Wei zouden er excessen mee kunnen 
worden voorkomen. 

Ook kan overwogen worden of prijs
discriminatie te beschouwen als een 
onrechtmatige daad. Het is echter de 
vraag of aan aile voorwaarden voor on
rechtmatige daad, voldaan wordt. In 
het Nieuw Burgertijk Wetboek worden 
in dit verband ook de begrippen 'rede
lijkheid' en 'billijkheid' gehanteerd. 
Het is overigens nog niet gehee\ duice
!ijk welke exacte operationele inhoud 
daaraan toegekend moet worden. Wei
licht zal ook in juridisch opzicht kunnen 
worden gesteld dat de mogelijkheid lot 
het toepassen van prijsdiscriminatie 
tot het normale economisch proces en 
tot goed koopmansgebruik kan wor
den gerekend. Op grond daarvan zou 
m.i. zelfs de stelling verdedigd kunoen 
worden dat prijsdiscriminatie eerder 
tot goad koopmansgebruik gerekend 
kan worden dan het instellen en har,\e
ren van bodemprijzen en/of verticale 
prijsbinding. 

J.D.P. Kasper 

De auteur is universitair hoofddocent mar
keting en marltlonderzoek bij de Economische 
Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg te Maas· 
tricht. Oit artikel is gebaseerd op een onder· 
zoek naar prijsdiscriminatie dat te zamen met 
P.F.M. Jaspers en R.J.M. Vogels in opdr::Jcht 
van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Konsumentenaangelegenheden (SWOKAl Ie 
Den Haag is verrichl. In dit artikel komen ach· 
ler ook onderwerpen en zienswijzen near vo· 
ren die niet in dal rapport slaan weergege'len. 

6) A.P.J, '\ Gilde en O.J. Haank, De praktijk 
van de Wet Economfsche Mededinging. SWO
KA Onderzoeksrapporten nr. 37. Den Haag, 
1985. 
7) CBB. 24 juli 1979. NJ/A8 1980-457. 

L. Piller: Beleggen in effecten. 
Tweede herziene druk, Het Spec
trum BV, Utrecht, 1986, 206 bIz., 
f.29,90. 

Handleiding voor de particuliere be
legger. De werking van de effecten
beurs wordt besproken. Hierbij komen 
ook het beleggingsadvies en de wijze 
van beheer van effectenbezit aan de 
orde. Daarnaast wordt de lezer en1g in
zichl verschaft in het functioneren "gO 
de kapitaalmarkt en de ondernemings
financiering. 

B. Denters: Partijen, kiezers en ge
meenteUjk beleidj een empirische 
toetsing van een poUtiek-econom,i
sche theorle. CT-press, AmsteJ;
dam, 1987,315 biz. 

Oil proefschrift geeft een 'public 
choice'-benadering van gemeente
lijke-overheidsregulering. Het blijft niel· 
bij theorie aileen, de auteur operatio
naliseert zijn model en toelsl hel in een 
empirisch onderzoek: 
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