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Opgave 1. Marktmacht 2 Patenten AM 

Aanbieders op markten proberen hun marktmacht zoveel mogelijk te vergroten ten 

koste van andere aanbieders. Ze proberen de vrije toetreding van markten te 

bemoeilijken. Technologische innovatie is daar een methode voor. 

1. Wat is een ander woord voor een “patent”? 

octrooi 

2. Leg uit hoe een patent de marktmacht van een aanbieder vergroot. 

Een patent is het alleenrecht om een product te mogen produceren. Dat 

betekent dat de aanbieder van dat product een monopolist is en dus een 

grotere marktmacht heeft dan zonder patent 

3. Leg uit hoe een patent de toetreding van andere partijen op een markt 

bemoeilijkt. 

Een patent is het alleenrecht om een product te mogen produceren. Andere 

aanbieders kunnen dezelfde markt niet betreden (hoogstens vergelijkbare 

producten maken met een andere techniek) 

4. Leg uit hoe een aanbieder met een patent beter in staat is om het 

consumentensurplus op de markt af te romen. 

Door de uniciteit van het product kan de aanbieder zelf zijn prijs bepalen en 

proberen zoveel mogelijk van het consumentensurplus af te romen. 

De overheid heeft verschillende organisaties opgericht om te voorkomen dat 

marktpartijen hun macht gebruiken om de mededinging van andere partijen te 

bemoeilijken. 

5. Wat is mededinging? 

Meedoen (toetreden) 

6. Noem een organisatie die door de overheid is opgericht, om te zorgen dat er 

voldoende mededinging op markten is. 

AFM (autoriteit financiële markten) en ACM (autoriteit consument en markt) 

7. Leg uit waarom de overheid patenten wel toestaat, ook al neemt daardoor de 

vrije toetreding van een markt af. 

Patenten stimuleren bedrijven om te blijven innoveren. Technologische 

vooruitgang leidt tot een grotere welvaart voor iedereen door de gestegen 

arbeidsproductiviteit. Dat weegt op tegen het niet beschermen van patenten. 

Dan zou geen enkel bedrijf meer innoveren omdat de vindingen gelijk door 

anderen worden gebruikt. 


