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Opgave 1. Kartel van Duitse autofabrikanten. 

In juli 2017 kwam er een kartel van Duitse autofabrikanten aan het licht. De Duitse 
autofabrikanten hadden in ieder geval over twee zaken afspraken gemaakt. Ten 
eerste hadden ze een onderlinge afspraak gemaakt over de maximumsnelheid 
waarbij hun verkochte cabrioletten de kap konden sluiten (50km/h). Ten tweede was 
afgesproken wat de maximale grootte was van de tank AD Blue (een middel 
waarmee vieze uitstoot bij diesels wordt vermindert). Dat laatste betekende meer 
ruimte voor speakers en dus een betere geluidsisolatie, terwijl het milieu slechter af 
is. 

De stelregel van de Europese Commissie is dat wie het kartel aangeeft geen of 
nauwelijks boete krijgt. Het was Volkswagen die het kartel aangaf waar ze zelf 
onderdeel van uitmaakte. Mogelijk een poging positief over te komen in de media, na 
haar eigen dieselschandaal. 

1. Op welke marktvorm opereren autofabrikanten? 
Op de marktvorm oligopolie. Er zijn maar enkele aanbieders  

2. Leg uit waarom een kartel leidt tot minder concurrentie. 
Het kartel kan leiden tot lagere kwalitatieve eisen aan het product, waardoor er 
minder innovatie plaatsvindt 
Het kartel kan leiden tot verdeling van de afzet waardoor er minder 
concurrentie plaatsvindt 
Het kartel kan leiden tot prijsafspraken waardoor er minder concurrentie 
plaatsvindt op prijs 
Het kartel kan leiden tot hogere toetreding barrières, waardoor er minder 
concurrenten op de markt komen 

3. Welk voordeel voor de fabrikanten van het kartel heeft de afspraak de kappen 
bij maximaal 50km/h te laten sluiten? 
Het kartel spreekt lage kwalitatieve eisen af, waardoor er minder innovatie 
plaatsvindt en er dus minder ontwikkelingskosten gemaakt hoeven worden. 

4. Leg uit hoe de afspraak voor een kleine tank AD Blue leidt tot meer verkopen 
van Duitse auto’s. 
De muziekinstallatie is beter waardoor meer mensen de auto willen kopen, 
maar het milie sterker vervuild dan nodig. 

5. Leg uit dat de stelregel van de Europese Commissie zelf, leidt tot meer 
concurrentie. 
Door de aangever van het kartel geen boete te geven wordt de drempel om 
aan te geven makkelijker waardoor bedrijven op  een markt sneller weer gaan 
concurreren. 
Bedrijven zijn bang voor verraad van de ander en zullen dus minder snel een 
kartel vormen waardoor de concurrentie op de markt intact blijft. 


