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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

VERTICAL RELATIONS IN CARTEL THEORY

Managerial Incentives, Buyer Groups & Antitrust Damages

van
Martijn Alexander Han
1.

Het kartelafschrikkende vertical-race-to-the-courthouse-effect van complianceprogramma’s komt niet optimaal tot uiting op Europees niveau zolang er geen
individuele aansprakelijkheid voor mededingingswetovertredingen bestaat.
—Hoofdstuk 2 van dit proefschrift

2.

Tijdelijke arbeidscontracten kunnen kartelvorming in de hand werken.
—Hoofdstuk 3 van dit proefschrift

3.

Ondernemingen met een lage solvabiliteit hebben potentieel
sterke financiële prikkels om hun markt te kartelliseren.
—Hoofdstuk 3 van dit proefschrift

4.

Delegatie binnen ondernemingen heeft een kartelstabiliserend effect.
—Hoofdstuk 4 van dit proefschrift

5.

Een inkoopsamenwerking op de groothandelsmarkt kan, zonder het maken
van illegale prijsafspraken, leiden tot kartelwinsten op de consumentenmarkt.
—Hoofdstuk 5 van dit proefschrift

6.

De economische schade van een kartel dient te worden gekwantificeerd
met een methode die rekening houdt met zaak-specifieke marktfactoren.
—Interpretatie van hoofdstuk 6 van dit proefschrift

7.

De grootste uitdaging binnen het Europese mededingingsbeleid
is een geoliede samenwerking tussen juristen en economen.

8.

Economische wetten bestaan gelukkig niet.

9.

Cooperation is the new competition; cartelization is the old cooperation.

10.

Verandering komt zodra mensen het willen, eerder niet.
—Florentinus M. Wibaut [Wethouder Amsterdam, 1859–1936]

11.

Terwijl economen zich vaak wel naar de wet gedragen,
gedragen juristen zich meestal niet naar het economische model.

