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Opgave 5  Wie krijgt de opslag? 
 

 21 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

opslagruimte OBX = 146.300
5,30

 = 27.604 m2 

marktaandeel WOP = 
36.500 

36.500
 27.604+

 × 100% = 56,9% 

 
 22 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is:  
• totale afzet regio West in de uitgangssituatie:  

Westeropslag: QWOP = 36.500 m2 

 Oostbox: QOBX = 146.300
5,30

 = 27.604 m2 

totale afzet van beide bedrijven in regio West in de uitgangssituatie:  
36.500 × 0,6 + 27.604 × 0,4 = 32.942 m2  
totale afzet van WOP in de nieuwe situatie:  
32.942 × 0,95 = 31.295 m2 1 

• TOWOP zou bij het eigen voorstel van WOP € 187.800 bedragen.  
Bij het voorstel van OBX zou WOP eenzelfde omzet behalen bij: 

PWOP = €187.800
31.295

=  € 6,00 1 

 
Opmerking 
Voor een andere juiste wijze van afronden kunnen ook scorepunten 
worden toegekend. 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Als het LMA het kartel opspoort, krijgen beide bedrijven een boete van vier 
keer de extra omzet als gevolg van het kartel (400%). 
Als beide bedrijven niet melden is er een kans van 75% dat het LMA dit 
kartel aantoont. 
De verwachte waarde van de boete is dan (voor beide bedrijven) 
0,75 × 400% = 300% van de extra omzet. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Op basis van de spelboom heeft OBX een dominante strategie om te 

melden (100% boete is beter dan 400% en 0% boete is beter dan 
300%). WOP kan dan kiezen tussen melden (0% boete) of niet melden 
(400% boete). WOP kiest dan om te melden 1 

• De directrice van WOP wil OBX vóór zijn, om de boete als tweede 
melder van 100% van de extra omzet te ontlopen 1 

 

 


