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Opgave 5 Wie krijgt de opslag? 

 
Twee bedrijven, Westeropslag (WOP) en Oostbox (OBX), verhuren 
containeropslagruimte aan particulieren in een land. Er is sprake van een 
heterogeen duopolie. Het land bestaat uit de regio’s Oost en West. De 
afzet van de bedrijven wordt gemeten naar het aantal vierkante meter 
opslagruimte dat ze verhuren. OBX realiseert zestig procent van de totale 
eigen afzet in regio Oost, WOP 60% van de totale eigen afzet in regio 
West. 
 
Met het oog op stijging van de kosten overweegt WOP om de verkoopprijs 
met tien procent te verhogen. WOP gaat ervan uit dat ook OBX een 
dergelijke stap overweegt. WOP onderzoekt de marktverhoudingen en de 
effecten op de omzet van een verandering van de prijs (matrix 1). In de 
uitgangssituatie verhuurt WOP 36.500 m2 opslagruimte. 
 
Matrix 1 prijscombinaties en verwachte omzet ( 1.000 euro’s) 
 

  OBX 

 P*  5,30 5,83 

WOP 5 182,5; 146,3 195,8; 136,2

5,50 173,3; 156,9 187,8; 147,9

* prijzen per m2 opslagruimte 
 

1p 21 Bereken het marktaandeel van WOP, gemeten in afzet, in de uitgangs-
situatie. 
 
WOP stelt aan OBX voor om een prijsafspraak te maken waarbij beide de 
prijs verhogen met 10%. OBX doet een tegenvoorstel om per regio een 
prijsafspraak te maken. OBX zou in regio West de prijs verhogen met 
100% waardoor WOP hier als monopolist kan optreden. Door eenzelfde 
prijsverhoging van WOP in regio Oost zal OBX daar ook geen 
concurrentie meer ondervinden. 
 
WOP wil alleen akkoord gaan met het voorstel van OBX als de verwachte 
totale omzet van WOP daarbij minstens gelijk is aan die bij het eigen 
voorstel. Een medewerker van WOP stelt op basis van een analyse: “Om 
bij het voorstel van OBX eenzelfde omzet te behalen als bij ons eigen 
voorstel, zal WOP een prijs per vierkante meter moeten rekenen van 
6 euro. Er is dan van uitgegaan dat de totale afzet in regio West hierbij 
daalt met 5% ten opzichte van de uitgangssituatie.” 
 

2p 22 Laat met een berekening zien dat, gegeven de genoemde daling van de 
afzet in regio West, WOP bij het voorstel van OBX een prijs van 6 euro 
moet rekenen om eenzelfde omzet te behalen als bij het eigen voorstel. 
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Uiteindelijk gaat WOP akkoord met het voorstel van OBX. Na enige tijd 
krijgt de landelijke mededingingsautoriteit (LMA) echter het vermoeden 
van het bestaan van het kartel en start een onderzoek. De ervaring leert 
dat de LMA in drie van de vier keer dat ze een onderzoek uitvoert, zonder 
voorafgaande melding een kartelafspraak kan aantonen. De website van 
de LMA vermeldt de boeteregeling voor het deelnemen aan kartels: 
 

 Als de LMA in staat is het kartel aan te tonen, krijgt elk 
deelnemend bedrijf dat niet heeft gemeld een boete gelijk 
aan vier keer de extra omzet als gevolg van het kartel. 

 Een bedrijf kan ook zelf een kartelafspraak melden. Een 
bedrijf dat dit als eerste doet, krijgt geen boete opgelegd.  

 Ieder volgend deelnemend bedrijf dat een melding maakt 
voordat de LMA het kartel heeft aangetoond, krijgt een 
boete gelijk aan de extra omzet als gevolg van het kartel. 

 
Op basis van deze boeteregeling tekent een directielid van WOP 
onderstaande spelboom. Zij realiseert zich dat OBX een gelijksoortige 
spelboom kan opstellen, waarin geldt dat OBX als eerste zijn keuze 
bepaalt. 
 
Figuur 1 spelboom met verwachte waarden van boetes als 

percentage van de extra omzet 
 

 
 

2p 23 Verklaar de uitkomst van de spelsituatie waarbij beide bedrijven ervoor 
kiezen om niet te melden. 
 
De directrice van WOP stelt: “Gegeven het Nash-evenwicht in de 
spelboom, stel ik voor om zo snel mogelijk te melden. Anders is straks de 
stijging van onze omzet geheel tenietgedaan door de boete van de LMA.” 

2p 24 Leg de gedachtegang van de directrice uit. 
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