PERSBERICHT
Het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) van de Universiteit van Amsterdam
organiseert een internationale workshop over het onderwerp:
Forensic Economics in Competition Law Enforcement
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Er worden in toenemende mate geavanceerde economische technieken toegepast bij de
handhaving van mededingingswetten, bijvoorbeeld bij het opsporen van kartels en het
verzamelen van bewijs. Beslissingen van mededingingsautoriteiten en uitspraken van
rechtbanken zijn meer en meer gebaseerd op getoetste economische theorieën en academische
expertise. Evenzo zal de door de Europese Commissie gestimuleerde praktijk van de civiele
schadeclaims als gevolg van mededingingswetsovertredingen een beroep doen op
geavanceerde econometrie. De recente GE/Honeywell zaak onthulde een transatlantische
kloof over de vraag wat we moeten verstaan onder goede forensische economie. In de
komende jaren zullen mededingingsautoriteiten en rechtbanken regels moeten ontwikkelen
voor de omgang met economische expertise, en daarnaast zullen zij tevens hun eigen toegang
daartoe zeker moeten stellen.
Het ACLE organiseert een internationale workshop die academici, mededingingsautoriteiten,
de advocatuur en economische consultancypraktijk bij elkaar brengt, om deze zich
ontwikkelende zaken te bediscussiëren. Gerenommeerde wetenschappers uit de Verenigde
Staten, door de wol geverfd in het gebruik van economie in mededingingsrechtshandhaving,
geven key-note lezingen over de lessen die Europa leren kan uit de Amerikaanse ervaringen.
Parallelle paperpresentaties bieden een platform om de mogelijkheden en beperkingen van
forensische ec onomie in de handhaving van de mededingingswetten te bediscussiëren.
Franklin M. Fisher is Professor of Microeconomics (emeritus) aan het Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in Boston. Fisher is een van ‘s werelds meest vooraanstaande
autoriteiten op het gebied van mededingingsbeleid. Hij diende als chief economic witness
voor het U.S. Department of Justice in de Microsoft mededingingszaak.
John M. Connor is Professor of Industrial Economics aan de Purdue University in Indiana,
waar hij onder andere een cursus geeft over forensische economie.
Professor Andrew I. Gavil is lid van de faculteit van de Howard University School of Law in
Washington D.C, en draagt actief bij aan het werk van de American Bar Association.
Julian M. Joshua is partner in het Brusselse kantoor van Howrey LLP’s. In zijn 27 jaar als
senior medewerker van de Europese Commissie leidde Mr. Joshua een groot aantal
succesvolle Commissie onderzoeken naar Europese kartels.
Meer informatie is beschikbaar op de workshop website: http://forensics.acle.nl

