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VOORWOORD

Waarom dit proefschrift? Het antwoord op deze vraag is simpel: de 
rechtsonduidelijkheid met betrekking tot het begrip mededingingsbeperking 
zoals dat in het Europese kartelverbod is neergelegd, zat mij al jaren dwars. 
Ik heb het altijd vrij moeizaam gevonden dat er, met schijnbaar evenveel 
recht, verschillende, tegenstrijdige opvattingen over zo’n kernbegrip naast 
elkaar kunnen bestaan. Of, net zo moeizaam, het feit dat de uitleg van het 
ene deelbegrip niet noodzakelijkerwijs hoeft te stroken met de uitleg van 
een ander deelbegrip (laat staan met de benadering van andere begrippen uit 
datzelfde kartelverbod). In dat geval blijft uiteindelijk maar één mogelijkheid 
over: zelf een poging wagen om het begrip mededingingsbeperking volledig 
en consequent in kaart te brengen. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats natuurlijk uit naar mijn beide promotoren, 
Floris Vogelaar en Jules Theeuwes, die vol vertrouwen in dit project zijn 
gestapt. Floris vond me wel eens al te eigenzinnig, maar heeft me de ruimte 
gegeven om dat te doen wat ik voor ogen had. Hiervoor ben ik hem zeer 
erkentelijk. Hoe vaak Jules niet heeft gedacht “waar houden die juristen zich 
in godsnaam mee bezig” zal ik waarschijnlijk nooit weten. Dank voor deze 
stilzwijgende verwondering. Vervolgens gaat mijn bijzondere dank uit naar 
Jan Kees Winters, die mij al die tijd heeft bijgestaan bij het nemen van de 
hobbel tussen recht en economie. Bijzonder is vooral dat zich gedurende 
de rit een warme vriendschap heeft ontwikkeld waarmee ik erg blij ben. 
Verder gaat mijn speciale dank uit naar Pieter Jan Kuijper, op wie ik zo nu 
en dan kon terugvallen als steun en toeverlaat. Hetzelfde geldt voor Richard 
Lauwaars, aan wie ik bovendien de prachtige voetnoot 9 in hoofdstuk 2 
te danken heb. Vanzelfsprekend dank ik ook mijn dierbare vriendinnen 
Hanna Zeilmaker, Selma Hoedt, Eltje Bos en Annelies Huygen voor hun 
onvoorwaardelijke steun gedurende dit hele project. Ook dank ik Jacques 
Bourgeois, Berend Jan Drijber, Martijn Snoep en Yolanda de Muynck voor 
tussentijdse gedachtewisselingen. De Brauw Blackstone Westbroek ben ik 
dank verschuldigd voor het ‘abonnement’ op hun wekelijkse Nieuwsbrief (in 
mijn Berlijnse jaren in hard copy!), een onmisbare documentatiebron voor een 
buitenpromovenda.

Ten slotte verdienen Michel, Jim en Jules natuurlijk mijn dank. Nu is er weer 
vaker tijd voor Zuid-Limburgse appelroomvlaai.

Rotterdam, 10 januari 2009
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