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I. INLEIDING

1. In het Iicht van de steeds voortschrijdende eenmaking van de
Europese markt leek het de auteurs opportuun een stand van zaken
op te maken over de wijze waarop de Belgische rechters de regels van
het E.E.G.-mededingingsrecht interpreteren en toepassen, en over de
mate waarin zij zich bij hun beslissingen laten leiden door de reeds
gevestigde beschikkingspraktijk van de E.G.-Commissie en rechtspraak van het Hof van Justitie.
2. Dit artikel betracht geen volledigheid. Niet alleen is daarvoor de
onderzochte periode te kort(l), bovendien worden in principe enkel
de beslissingen van de stakingsrechters in het kader van artikel 55 van
de wet op de handelspraktijken besproken. Uitbreiding van het
onderzoek tot de rechtspraak van de rechtbanken van koophandel
is niet mogelijk gebleken. Wellicht is dat niet zo erg: duidelijker dan
veel andere jurisprudentie verschaft de rechtspraak inzake handelspraktijken inzicht in waarmee ondernemingen bezig zijn en hoe het
economisch leven verloopt.
3. Deze beperking heeft tot gevolg dat een belangrijke jurisprudentie, die ongetwijfeld bestaat, hier onbesproken blijft. Het betreft dan
in de eerste plaats de gevallen waar men beroep doet op de nietigheid
van een overeenkomst onder E.E.G.-mededingingsrecht om zich te
onttrekken aan de contractuele verbintenissen die men heeft aangegaan. De miskenning van een louter contractuele verplichting, die
niet ook op zich een daad van oneerlijke concurrentie is, ontsnapt
immers in principe aan het toepassingsgebied van artikel 54
W.H.P.(2), het artikel bij uitstek waarop binnen het kader van de
wet op de handelspraktijken beroep kan worden gedaan om een
inbreuk op de E.E.G.-mededingingsregels te doen vaststellen en
stopzetten.
Toch kan in het raam van artikel 54 W.H.P. de stakingsrechter er
toe gebracht worden ook contractuele verhoudingen aan de E.E.G.mededingingsregels te toetsen, bijvoorbeeld wanneer het rechtmatig
karakter van een verkoopsweigering betwist wordt omdat zij zou
stoelen op een mededingingsbeperkende afspraak, of wanneer een
(1) Voor een overzicht van een voorafgaande periode: zie DEPAuw, M., MORTELMANS, K.,
Belgische rechtspraak inzake Europees Economisch recht in de zeventiger jaren (II), S.E. W.
3 (1983), 166.
(2) Cass., 25 november 1943, Pas., 1944, I, 70, en voor de op grond van dit arrest thans
gevestigde rechtspraak: DE VROEDE, P., BALLON, G.L., Handboek Handelspraktijken.
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beschuldiging van derdemedeplichtigheid aan contractbreuk gecounterd wordt door inroeping van de nietigheid van de overeenkomst uit
hoofde van artikel 85, lid 2 E.E.G.-Verdrag.
Anderzijds kan er niet aan voorbijgegaan worden dat de stakingsrechters door hun prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie een
niet geringe bijdrage hebben geleverd, niet aileen tot de ontwikkeling
van de Belgische rechtspraak, maar ook tot de ontwikkeling van de
rechtspraak van het Hof van Justitie. Arresten van het Hof van
Justitie zoals deze in de zaken Binon(3), Swatch(4), Tele-marketing(5), Reisagenten(6), belangrijke stappen in de rechtspraak van
het Hof van Justitie, waren het rechtstreekse gevolg van zaken die
in de onderzochte periode voor de Brusselse stakingsrechter aanhangig werden gemaakt en door deze met een prejudiciele vraag aan het
Hof van Justitie werden bedacht.
4. Men mag dan ook aannemen dat met een onderzoek naar de
rechtspraak van de stakingsrechter althans een belangrijk gedeelte
van de Belgische jurisprudentie over E.E.G.-mededingingsrecht
wordt gegrepen, niet aileen qua omvang, doch ook wat betreft de
richting die deze jurisprudentie uitgaat.
II.

PROCEDURE

Opschorting van de uitspraak van de rechtbank
5. Zoals bekend zijn verschillende instanties geroepen om de artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag toe te passen. Naast de nationale kartelautoriteiten - die althans in Belgie geen rol van betekenis
spelen- treden vooral de E.G.-Commissie en de nationale rechtbanken op. Voor de toepassing van de artikelen 85, lid 1 en 86 zijn zowel
de Commissie als de nationale rechtbanken bevoegd. Voor de Commissie vloeit deze bevoegdheid voort uit artikel 9 van Verordening
van de Raad nr. 17(7); de rechtbanken putten hun bevoegdheid uit
de rechtstreeksewerking van artikel 85, lid 1 en 86(8). De Commissie
heeft verder op grond van genoemd artikel 9 uitsluitende bevoegd(3) Hof van Justitie, 3 juli 1985, Binon, zaak 234/83, Jurispr., 1985, 2015.
(4) Hof van Justitie, 10 december 1985, Swatch, zaak 31/85, Jurispr., 3933.
(5) Hof van Justitie, 3 oktober 1985, Tele-marketing, zaak 311/84, Jurispr., 1985, 3261.
(6) Hof van Justitie, 1 december 1987, Reisagenten, zaak 311/85, S.E. W. 4 (1988), 249.
(7) P.B. nr. 13 van 21 februari 1962, 204/62; voor verschillende soorten vervoer gel den andere,
in grote mate gelijklopende, verordeningen.
(8) Hof van Justitie, 30 januari 1974, B.R.T.-1, zaak 127173, Jurispr., 1974, 51, 63.
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heid om mededingingsbeperkende overeenkomsten op grond van
artikel 85, lid 3 vanhet E.E.G.-Verdrag vrij te stellen. De Commissie
vaardigt eveneens verordeningen uit die een groepsvrijstelling ten
voordele van een welbepaalde categorie overeenkomsten inhouden.
Voor een groepsvrijstelling bepaalt de toepasselijke verordening de
voorwaarden; de rechtbanken kunnen evenwel toetsen of een betwiste overeenkomst aan deze voorwaarden voldoet. Voor een individuele vrijstelling treedt de Commissie volledig autonoom op en dringt
haar uiteindelijke beschikking zich aan de nationale rechtbank op(9).
6. Indien een nationale rechtbank moet oordelen over de verenigbaarheid van een overeenkomst met artikel 85, kunnen partijen
inspelen op deze samenloop van bevoegdheden door de overeenkomst bij de Commissie aan te melden met het oog op een individuele
vrijstelling. Dit stelt de rechtbank dan in een wat oncomfortabele
positie: indien ze de overeenkomst strijdig acht met artikel 85, lid 1
en bijgevolg nietig verklaart krachtens artikel 85, lid 2, loopt ze het
risico dat een latere vrijstellingsbeschikking de rechtssituatie volkomen verandert en de overeenkomst- met terugwerkende kracht tot
het ogenblik van de aanmelding - geldig verklaart!
Verordening nr. 17 lost dit bevoegdheidsconflict niet op. Daarin
wordt enkel de situatie geviseerd van de nationale kartelautoriteiten
en rechtbanken primair gelast met de toepassing van het nationale
kartelrecht en met de legaliteitscontrole op deze toepassing, doch niet
van de gewone rechtbanken die op incidentele manier artikel 85
moeten toepassen(lO). De rechtspraak van het Hof van Justitie geeft
de rechter echter volgende beleidslijn: de nationale rechtbank mag
artikel 85, lid 1 naar eigen inzicht toepassen, zelfs indien een vrijstellingsbeschikking van de Commissie nog mogelijk is, indien de overeenkomst ofwel klaarblijkelijk strijdig is met het kartelverbod, ofwel
klaarblijkelijk - rekening houdend met het mededingingsbeleid van
de Commissie (in de praktijk kan de Commissie hierover op informed verzoek van de rechtbank of van de partijen zekere aanwijzingen geven) - niet in aanmerking komt voor een vrijstelling. Zoniet
kan de rechtbank, eventueel na prejudiciele vraagstelling aan het Hof
van Justitie, desgewenst de procedure opschorten totdat de Commissie uitspraak doet over de toepassing van artikel 85, lid 3(11). Deze
bevoegdheidsverdeling laat nogal wat ruimte voor opportuniteits(9) Hof van Justitie, 11 december 1980, l'Oreal, zaak 31/80, Jurispr., 1980, 3775, 3793.
(10) B.R.T.-1, reeds geciteerd.
(11) Hof van Justitie, 6 februari 1973, Haacht II, zaak 48/72, Jurispr., 1973, 77, 87.
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overwegingen door de nationale rechtbanken. Ondanks wat twijfelachtige rechtspraak van het Hof van Cassatie(l2) blijkt een en ander
in de praktijk vrij vlot te functioneren.
7. In een reeks vonnissen van de periode oktober-november 1985,
waarbij de Belgische verdeler van persartikelen, de N.V. Persagentschap Vervoer en Distributie (beter gekend onder de initialen van
haar Franse benaming, A.M.P.) betrokken was, had de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel telkens geweigerd in te
gaan op het verzoek van A.M.P. om zijn uitspraak op te schorten(13). A.M.P. had geargumenteerd dat, ten gevolge van de aanmelding van haar distributiesysteem bij de E.G.-Commissie conform
artikel 4 van Verordening nr. 17, de rechtbank haar beslissing diende
op te schorten tot de Commissie zich over de aanmelding had
uitgesproken.
De voorzitter wees er op dat de aanmelding van een overeenkomst
aan de Commissie geen enkele verplichting voor de nationale rechter
met zich meebracht om zijn uitspraak op te schorten, doch dat de
opportuniteit van dergelijke opschorting tot de soevereine appreciatie van de rechtbank behoorde.

8. In zijn vonnis van 23 oktober 1985 wees de voorzitter er bovendien
op dat de aanmelding dateerde van na de dag dat de zaak voor hem
was ingeleid. Dat kon volgens hem onmogelijk tot gevolg hebben dat
de bevoegdheid van de rechtbank ontnomen werd of dat hij verplicht
was zijn uitspraak op te schorten. Hij stelde verder dat de loutere
mogelijkheid dat de Commissie een vrijstelling voor het distributiesysteem van A.M.P. zou geven op grand van artikel85, lid 3, geen
voldoende reden was om de uitspraak op te schorten. Het kwam er
veeleer op aan dat de rechter de belangen moest afwegen van de partij
die, ten gevolge van een eventueel verboden afspraak, benadeeld kon
worden, en die van de leden van het kartel, die, eventueel na een
tijdelijk verbod, hun kartel weer kunnen opnemen mocht het een
vrijstelling krijgen(14). Daarbij moet men ook rekening houden met
de tijd die de Commissie nodig heeft om een beslissing te nemen(15).
(12) Cass., 27 juni 1985, R. W., 1985-1986, 1444: zie ook kanttekening DE GRYSE, L., id.,
1865.
(13) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, T.B.H., 1987, 294; Voorz. Kh. Brussel, 6 november
1985, niet gepubliceerd; Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1985, niet gepubliceerd; Voorz. Kh.
Brussel, 25 november 1985, niet gepubliceerd.
(14) Zie ook Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1985, reeds geciteerd.
(15) Voorz. Kh. Brussel, 25 november 1985, reeds geciteerd.
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De gevolgen die een opschorting van de uitspraak voor de benadeelde
partij konden meebrengen, werden in casu aanzienlijk zwaarder
geacht dan het risico van tegenstrijdige beslissingen tussen de rechtbank en de E.G.-Commissie(16). Bovendien verzetten de omstandigheden van de zaak zich tegen een opschorting van de uitspraak. Zoals
het Hof van Justitie gesteld had in het hogervermelde Haacht II
arrest, is opschorting van de uitspraak overbodig o.m. indien de
overeenkomst klaarblijkelijk niet in aanmerking komt voor een
ontheffing ex artikel 85, lid 3. Voor het geschil in kwestie (verkoopsweigering door A.M.P. aan een detailhandelaar in kranten en tijdschriften) kon de rechter dan ook verwijzen naar de stellingname van
de Commissie voor het Hof van J ustitie in de zaak Binon om te
besluiten dat in dat geval een opschorting niet gerechtvaardigd was,
vermits een positieve beslissing van de Commissie weinig waarschijnlijk was.
9. In zijn vonnis van 6 november 1985 baseerde de Brusselse stakingsrechter zich eveneens op het arrest van het Hof van Justitie
inzake Binon om het verzoek tot opschorting tot de Commissie
uitspraak gedaan had over de notificatie van het A.M.P. distributiesysteem, te verwerpen. Ditmaal steunde zij daarbij niet op de stellingname van de Commissie in die zaak, doch op de uitspraak van het
Hof van Justitie zelf. Daarin had het Hof gesteld dat een selectief
distributiesysteem, gebaseerd op kwantitatieve criteria, zonder meer
verboden is indien de toepassing van die criteria minder streng is
wanneer het gaat om ondernemingen die tot een welbepaalde groep
behoren dan wanneer het gaat om andere ondernemingen. Dat was
precies het verwijt dat A.M.P. in die zaak gemaakt werd. De rechter
besloot daaruit dat het evident was dat dergelijke praktijken, die in
het geval van A.M.P. neerkwamen op een !outer misbruik van haar
economische machtspositie, niet in aanmerking zou komen voor een
negatieve verklaring of een vrijstelling.
10. Drie jaar tevoren had dezelfde rechter zijn houding tegenover
een verzoek tot opschorting van de uitspraak moeten vaststellen in
geval van de neerlegging van een klacht bij de Commissie. Hij besloot
dat het neerleggen van dergelijke klacht niet betekende dat de E.G.Commissie een procedure had ingeleid zoals bedoeld in artikel 9 van
Verordening nr. 17:
(16) Id.
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,Attendu que Ia demande de surseance ne peut etre accueillie puisqu'il n'est pas
etabli que Ia Commission a 'engage la procedure' au sens de cet article; le fait qu'elle
soit saisie d'une plainte ne suffit pas ( ... )
Que meme la simple affirmation de la Commission ne pourrait lier les autorites
nationales et ii en est d'autant plus ainsi que la Commission para\'t distinguer entre
l'ouverture d'une instruction et !'engagement 'formel' de la procedure ( ... )
Qu'a defaut deviser 'l'acte d'autorite de la Commission manifestant sa volonte de
prendre une decision ( ... ), un tel acte devant d'ailleurs etre notijie aux interesses
et aux autorites nationales, la demande de surseance doit etre repoussee' "(17).

11. In beroep bevestigde het Hof van Beroep te Brussel het standpunt van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
dat noch het neerleggen van een klacht bij de Commissie noch de
ontvangstbevestiging van die klacht door de Commissie het bewijs
leveren dat deze een procedure heeft ingeleid(18). Dergelijke procedure wordt pas ingeleid door een daad van de Commissie waaruit
duidelijk haar wil daartoe blijkt. De bevestiging, in antwoord op een
vraag gesteld in het Europese Parlement, dat de Commissie naar
aanleiding van een klacht inlichtingen inwint of de zaak verder
onderzoekt(l9), beantwoordt daar niet aan.
Het Hof van Beroep ging evenwei niet akkoord met de voorzitter van
de rechtbank van koophandel in de mate dat deze het verzoek tot
opschorting van de procedure had verworpen omdat voor hem de
inbreuk op artikel 85 vaststond. Het Hof stelde dat, zolang de
Commissie nog geen procedure heeft ingeleid(20), de eerste rechter
zich niet van de zaak kan onthouden zonder zich aan rechtsweigering
schuldig te maken. Terzake kon hij enkel zijn uitspraak opschorten
wanneer de overeenkomst bij de Commissie aangemeld was conform
Verordening nr. 17 of wanneer hij het nodig achtte een prejudiciele
vraag aan het Hofvan Justitiete stellen conform artikel177 E.E.G.Verdrag. Dergelijke vraag is geenszins verplicht zolang de beslissing
van de nationale rechter nog vatbaar is voor een rechtsmiddel naar
intern recht. Aangezien tegen haar arrest de partijen zich nog in
Cassatie konden voorzien en zij zich voldoende verlicht achtte door
de termen van het E.E.G .-Verdrag en de preciseringen en kommentaren verschaft door de jurisprudentie van het Hof van Justitie, wenste
het Hof van Beroep terzake geen prejudiciele vraag te stellen.
(17) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, J.T., 1983,101.
(18) Brussel, 20 december 1983, J.T., 1984, 74.
(19) Zie, in casu: P.B., 24 mei 1983, C 136/8.
(20) Ret Hof stelde verkeerdelijk dat de Commissie niet bevoegd is zolang zij nog geen
procedure heeft ingeleid; het ware juister geweest te stellen, dat, zolang zij nog geen procedure
heeft ingleid, zijn geen exclusieve bevoegdheid heeft, met uitsluiting van de bevoegdheid van
de nationale kartelautoriteiten.
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12. Beide instanties hebben hun argumentatie echter nodeloos ingewikkeld gemaakt. Vooreerst heeft de opening van een procedure om het even of ze nu formeel of informeel weze - volgens de eerder
vermelde B.R.T. I rechtspraak geen invloed op de bevoegdheid van
de rechtbanken. Verder is het bestaan van een klacht bij de Commissie geen omstandigheid die van aard is het optreden van de rechtbank
te be'invloeden. De mogelijkheid van bevoegdheidsconflict, en dus de
vraag of het opportuun is voor de rechtbank haar procedure op te
schorten dan wel voort te zetten, doet zich enkel voor bij aanmelding
van de overeenkomst met het oog op het verkrijgen van een individuele vrijstelling.

Administratieve brieven
13. De administratieve praktijk van de Commissie is helaas nog
complexer dan de hoger geschetste regeling ter vermijding van bevoegdheidsconflicten doet vermoeden. Naast de in Verordening
nr. 17 vermelde verbods- en vrijstellingsbeschikkingen heeft de Commissie, vooral onder druk van het grote aantal aanmeldingen en de
toch wel erg omslachtige procedure om tot een formele beschikking
te komen, wat soepeler instrumenten ontwikkeld om haar mededingingsbeleid gestalte te geven. Hieronder speelt de (vooral onder haar
Engelse benaming gekende) ,comfort letter" een bijzondere rol. In
dergelijke administratieve brief deelt de Commissie de betrokken
partijen mee dater voor haar op grond van de bekende feiten geen
aanleiding bestaat om op basis van artikel 85, lid 1 op te treden.
Zulke brief is geen formele beschikking dat artikel 85, lid 1 niet van
toepassing is. Rechtbanken zijn niet gebonden door de appreciatie
die de diensten van de Commissie in een comfort letter uitdrukken,
maar deze vormt uiteraard wel een feitelijk gegeven waarmee de
rechtbanken rekening kunnen houden(21).
14. In een vonnis van 22 december 1986(22) stelde de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brussel vast dat alle hoofdverdelers
van parfum en toiletartikelen die in de zaak betrokken waren vanwege de E.G.-Commissie een administratieve brief ontvangen hadden.
Dergelijke brief, stelde de voorzitter correct, is noch een negatieve
verklaring noch een vrijstellingsbeschikking. Zij verwees evenwel
(21) Hof van Justitie, 10 juli 1980, Guerlain, zaken 253178 en 1-3179, Jurispr., 1980, 2327,
2374.
(22) Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, Handelspr., IV/1986, 246.
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naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgens welke dergelijke brief wei een feitelijk element was waarmee diende rekening
gehouden te worden. In casu impliceerde dat dat het selectief distributiesysteem opgezet door elk van de hoofdverdelers bij een eerste
onderzoek geen enkel element bevatte die een inbreuk op de E.E.G.mededingingsregels uitmaakte.
Het voorliggen van een administratieve brief is echter geen omstandigheid die de rechtbank ontslaat van elk verder onderzoek. In casu
oordeelde de voorzitter dat het selectief distributiesysteem zoals door
de hoofdverdelers opgezet, onontbeerlijk was voor het behoud van
de reputatie en het uitzonderlijke kwaliteitskarakter van het betrokken produkt.
15. Enkele jaren tevoren zag dezelfde rechtbank, naar aanleiding
van een onderzoek naar de geldigheid van een prijshandhavingsclausule die gehanteerd werd in een selectief distributienet van een van
deze hoofdverdelers van parfum- en toiletartikelen, haar mening dat
deze clausule in casu geen inbreuk op het E.E.G.-recht uitmaakte,
gestaafd door een administratieve brief die de hoofdverdeler vanwege de E.G.-Commissie had ontvangen(23). Zelfs indien een comfort
letter op zijn ,face value" wordt aanvaard, dient de rechtbank
evenwel na te gaan of het litigieuze distributiesysteem inderdaad
beantwoordt aan de feitelijke situatie die de Commissie ten tijde van
het uitzenden van deze brief- wellicht jaren geleden- bekend was.
Ill. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR HET E.E.G.-MEDEDINGINGSRECHT
Onderneming
16. Bij de afbakening van het begrip ,onderneming" dienden de
Brusselse stakingsrechters in een reeks A.M.P. vonnissen en arresten
zich ook telkens uit te spreken over de vraag of de E.E.G.-mededingingsregels wei degelijk konden toegepast worden op overeenkomsten en gedragingen waarbij A.M.P. betrokken was. Deze beweerde
immers dat zij slechts optrad als handelsagent voor rekening van een
aantal uitgevers van dagbladen en tijdschriften, en derhalve niet
zelfstandig op de markt actief was. Bijgevolg zou A.M.P. niet als
onderneming in de zin van artikel 85 E.E.G.-Verdrag beschouwd
kunnen worden. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te
(23) Voorz. Kh. Brussel, 10 januari 1983, niet gepubliceerd.
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Brussel kwam, na een onderzoek van de positie die A.M.P. in het
ganse Belgische distributienet voor kranten en tijdschriften innam,
evenwel tot gans andere bevindingen. In de eerste plaats was zij van
oordeel dat A.M.P. geen aanspraak kon maken op het statuut van
,handelsagent": daarvoor beschikte A.M.P. over een te grote autonomie tegenover de uitgevers, haar zogezegde principalen, en werd
haar regulerende rol in de distributie van de kranten en tijdschriften
in Belgie te omvangrijk geacht om nog te kunnen spreken van een
agent die gewoon de instructies van zijn opdrachtgevers uitvoert. De
criteria en normen die werden gehanteerd bij het organiseren en
controleren van dat distributienet, waren de criteria vanA.M.P ., niet
die van de uitgevers; het was in feite A.M.P. die besliste waar in
Belgie nieuwe verkooppunten voor persartikelen mochten opgericht
worden, die zowel aan de uitgevers als aan de detailhandelaars
bepaalde normen oplegde en die in eigen naam en voor eigen rekening
een discipline uitoefende die het een Belgische detailhandelaar onmogelijk maakte om in het buitenland kranten en tijdschriften aan te
schaffen. Veeleer dan een tussenpersoon met !outer uitvoerende
taak, werd A.M.P. geacht het centrum van het netwerk te zijn die
zelf een groot deel van de besluitvorming beheerste(24). Maar dezelfde rechter ging nog verder: zelfs indien A.M.P. met elk van de
uitgevers wier produkten zij verdeelde verbonden zou zijn met een
handelsagentuurovereenkomst in de echte zin van het woord, dan
nog zouden artikelen 85 en 86 op haar toepasbaar zijn. Het is
duidelijk, aldus de rechter, dat het Hof van Justitie, toen het destijds
stelde dat de rechtsverhouding handelsagent - principaal niet onder
toepassing van de artikelen 85 en 86 viel, enkel de situatie voor ogen
had waar een of enkele opdrachtgevers gebonden waren met de
handelsagent. Zodra evenwei, zoals in het geval van A.M.P., vrijwel
aile mogelijke opdrachtgevers een beroep doen op een en dezelfde
agent, komt deze op de relevante markt in een bevoorrechte economische positie terecht vermits hij omzeggens de verpersoonlijking wordt
van aile betrokken opdrachtgevers. In zulke omstandigheden beschikt de handelsagent uiteraard over een veel grotere autonomie dan
in een enkelvoudige relatie agent - principaal, en wordt hij voor de
markt in kwestie de uitvoerende kern van een kartel. Hij zelf bevindt
zich dan overigens niet aileen in een machtspositie tegenover de
detailhandelaars, maar ook tegenover zijn eigen principalen. Wie
immers van deze principalen, vroeg de rechter zich af, zou het in die
(24) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd; Voorz. Kh. Brussel, 8 november
1985, niet gepubliceerd.
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omstandigheden kunnen veroorloven te beslissen geen beroep meer
te doen op de handelsagent zonder gevaar te Iopen dat hun produkten
door de detailhandelaars geweerd worden om hun direkte leverancier, de handelsagent, ter wille te zijn, in de veronderstelling dan nog
dat zij de betrokken produkten nog kunnen bekomen zonder diens
tussenkomst? Dergelijke situatie, waarin de handelsagent noodzakelijkerwijze een rol gaat spelen die die van tussenpersoon overschrijdt,
vermits hij de markt zal organiseren volgens zijn eigen opvattingen
en de te volgen commerciele politiek zal bepalen, geeft noodzakelijkerwijze aanleiding tot een vervalsing van de concurrentie in zijn
voordeel. Het zou dan ook het meest abstrakte juridisch formalisme
en een uitholling van artikelen 85 en 86 zijn, mocht in die omstandigheden een dergelijk handelsagent van het toepassingsgebied van deze
artikelen uitgesloten worden(25).
17. De redenering van de voorzitter ligt volledig in de lijn van de
(latere) rechtspraak van het Hof van Justitie inzake reisagenten,
waarin het grote aantal principalen voor elke agent en het grote
aantal agenten voor elke principaal integratie in de onderneming van
de principaal uitsloot: ,een reisagent moet worden beschouwd als
een zelfstandig tussenpersoon, die een autonome dienstverleningsactiviteit uitoefent voor zover hij georganiseerde reizen van een zeer
groot aantal touroperators verkoopt'.
18. In een andere zaak liet dezelfde rechtbank er geen twijfel over
bestaan dat de Belgische R.T.T., als openbaar bedrijf, genietend van
een bepaald wettelijk monopolie, toch onderworpen blijft aan de
bepalingen van artikel 86(26). Zij verwees daarbij naar het arrest van
het Hof van Justitie inzake Tele-marketing, naar aanleiding van een
prejudiciele zaak die zij zelf aan het Hof gesteld had. Dit arrest
behandelde echter niet de vraag of een openbaar bedrijf als de R. T. T.
onderworpen is aan de mededingingsregels. Verwijzing naar het
arrest British Telecommunications(27), ware meer terzake geweest.
In dat arrest had het Hof duidelijk bevestigd dat de uitbating van
tele-communicatiediensten geen overheidsingrijpen maar een ondernemingsactiviteit is.

(25) Voorz. Kh. Brussel, 6 november 1985; 8 november 1985; 15 november 1985; heiden reeds
geciteerd; contra: Voorz. Kh. Brussel, 3 januari 1984, T.B.H., 1984, 402.
(26) Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1986, Handelspr., III/1986, 149.
(27) Hof van Justitie, 20 maart 1985, British Telecom, zaak 41/83, Jurispr., 1985, 873, 885.
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Overeenkomst- Onderling afgestemde feitelijke gedraging
19. Zoals bekend vindt artikel 85, lid 1 E.E.G.-Verdrag niet aileen
toepassing op overeenkomsten, d.w.z. afspraken die- zelfs zonder
in rechte afdwingbaar te zijn - toch een wilsovereenstemming
uitdrukken. Het kartelverbod viseert ook ,onderling afgestemde
feitelijke gedragingen", d. w .z. vormen van coordinatie tussen ondernemingen die de risico's van onderlinge concurrentie welbewust
vervangen door feitelijke samenwerking(28).
Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat verschillende voorwaarden moeten verenigd zijn vooraleer parallel gedrag als onderling
afgestemd beschouwd wordt in de zin van artikel 85, lid 1. Van
onderlinge afstemming is enkel sprake indien het parallelle gedrag
van de kartelleden leidt tot mededingingsvoorwaarden die, gelet op
de aard van de produkten, op de grootte en het aantal ondernemingen en op de omvang van de markt, niet met de normaal te achten
marktvoorwaarden overeenkomen. Daartoe moet er blijkbaar een
vorm van contact worden aangetoond, waarin de kartelleden hun
gedrag op elkaar kunnen afstemmen door elkaars plannen te leren
kennen.
20. Voor derden vormt het concept van onderling afgestemde feitelijke gedraging een aantrekkelijk alternatiefvoor het begrip overeenkomst: zelfs indien ze niet kunnen aantonen welke precieze vorm een
kartel aanneemt, kunnen ze uit het marktgedrag van de !eden van
het kartel voldoende gegevens afleiden om artikel 85, lid 2 te doen
toepassen.
In gevallen waarin ondernemingen het gedrag (bv. verkoops- of
leveringsweigering) van anderen aanvechten en aanvoeren dat dit zijn
oorsprong vindt in een met artikel 85, lid 1 strijdige afspraak, kan
een beroep op het begrip van onderlinge afstemming van nut zijn.
21. Ook hier betreft een groot dee! van de relevante rechtspraak van
de Belgische stakingsrechters over de onderzochte periode een aantal
beslissingen waarbij A.M.P. betrokken was.
Krachtens een overeenkomst van 12 maart 1976 hadden de uitgevers
zich ertoe verbonden de retrocessie van hun produkten tussen de
detailhandelaars onderling te verbieden, alsmede het advies in te
winnen van een commissie alvorens aan een nieuw verkooppunt te
(28) Hof van Justitie, 14 juli 1972, I.C.I., zaak 48/69, Jurispr., 1972, 658.
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leveren. Dit akkoord kwam tot stand nadat tussen de uitgevers en
de detailhandelaars ernstige moeilijkheden ontstaan waren (dreiging
van staking door de handelaars), omdat deze laatsten zich zorgen
maakten over het toenemend aantal verkooppunten van persartikelen. Detailhandelaars zagen vooral met lede ogen aan dat grootwarenhuizen in steeds grotere aantallen eveneens persartikelen te koop
aanboden. Na eerst te hebben vastgesteld dat het akkoord van 12
maart 1976 de handelsvrijheid van de partijen beperkte doordat zij
niet meer in staat waren zelfstandige beslissingen te nemen, stelde de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in een vonnis
van 15 november 1982(29) vast dat elke weigering om een nieuw
verkooppunt te bevoorraden, het gevolg was van een onderling
afgestemde gedraging. Volgens de voorzitter bestond er op verschillende niveaus een concentratie, samenwerking en coordinatie tussen
ondernemingen die niet kon gescheiden worden van de weigering een
bepaald verkooppunt te bevoorraden. De voorzitter leidde dat af uit
het feit dat de uitgevers een gemeenschappelijke vertegenwoordiger
hadden in de adviescommissie en dat in de praktijk zowel de uitgevers
als A.M.P. (die de buitenlandse uitgevers vertegenwoordigde) praktisch unaniem het advies van de commissie volgden. De voorzitter
verwees daarbij naar de beschikking van de E.G.-Commissie inzake
kleurstoffen en het daarop volgend reeds geciteerd arrest van het Hof
van Justitie inzake I.C.I. e.a. Hij resumeerde deze rechtspraak wat
vereenvoudigend door te stellen dat bijna altijd identieke beslissingen
die bijna gelijktijdig genomen worden door verschillende personen,
het gevolg zijn van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. De
voorzitter had er goed aan gedaan hieraan toe te voegen dat het
parallel gedrag van de betrokken ondernemingen niet te verklaren
was door de marktsituatie, maar enkel kon worden teruggevoerd tot
contacten- wellicht in de adviescommissie. De uitgevers en A.M.P.
weken zo zelden af van de adviezen van de commissie, dat de
voorzitter, inzonderheid rekening houdend met de achtergronden
waartegen het akkoord van 12 maart 1976 tot stand kwam, eruit
afleidde dat er een informele norm bestond die voorschreef dat deze
adviezen moesten gevolgd worden.
22. Het Hof van Beroep(30) bevestigde de voorzitter van de rechtbank van koophandel in zoverre dat ook het Hof de mening was
toegedaan dat de ,geconcerteerde verkoopsweigering", in het kader
(29) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, reeds geciteerd.
(30) Brussel, 20 december 1983, reeds geciteerd.
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van het akkoord van 12 maart 1976, een onderling afgestemde
feitelijke gedraging was die strijdig was met artikel 85 E.E.G.-Verdrag. Anders dan de voorzitter meende het Hof echter dat het
akkoord van 12 maart 1976 zelfniet tot doel had de vrije mededinging te beperken:
,Cet accord n'est pas illicite en tant qu'il a pour objet I' elaboration d'un systeme
de distribution selective des articles de presse et qu'il a pour cause la volonte
commune des signataires de !'accord de rationaliser le 'marche relevant'(31) de
maniere a assurer la viabilite et la rentabilite des entreprises interessees et, notamment, de reduire les pertes financieres causees par la reprise des exemplaires
invendus.''

23. Nadat ingevolge de rechtspraak van de Brusselse rechtbanken
A.M.P. de regionale commissies, die hun advies moesten geven over
de aanvragen tot opening of verplaatsing van persverkooppunten,
had afgeschaft, hadden de leveranciers van de detailhandelaars in
persartikelen een eigen reglement opgesteld met criteria om de aanvragen tot bevoorrading van nieuwe verkooppunten te beoordelen.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Veurne meende
dat daardoor een nieuwe situatie ontstaan was; weliswaar erkende hij
dat de plaatselijke leverancier als enige verdeler van persartikelen in
de kuststreek ongetwijfeld een machtspositie bezat, toch kon er
volgens hem geen sprake (meer) zijn van een inbreuk op artikel 85
vermits de verkoopsweigering niet Ianger steunde op een afspraak
tussen derden (in casu tussen de leverancier van de voortverkopers
van de kuststreek en de commissies), maar op het eigen reglement
van de leverancier(32). Later kwam de Brusselse stakingsrechter
onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hofvan Justitie inzake
A.E.G.(33) tot het tegengestelde besluit: het feit dat de adviescommissies afgeschaft waren, veranderde volgens hem niets aan het
systeem vermits zowel A.M.P. als de verschillende uitgevers de
,kwantitatieve en economisch-malthusiaanse criteria [blijven] hanteren die de afscherming van de ganse sector tegen buitenstaanders
beogen"(34). In zijn vonnis van 23 oktober 1985(35) had dezelfde
(31) Deze werd door het Hof gedefinieerd als de verkoop van persartikelen in de detailhandel
via vaste verkooppunten die toegankelijk zijn voor het publiek en die bevoorraad worden door
een of meerdere leveranciers welke zich jegens de detailhandelaars verbonden hebben de
onverkochte kranten en tijdschriften terug te nemen.
(32) Voorz. Kh. Veurne, 19 september 1985, niet gepubliceerd.
(33) Hof van Justitie, 25 oktober 1983, A.E.G., zaak 107/82, Jurispr., 1983, 3151.
(34) Voorz. Kh. Brussel, 8 november 1985, reeds geciteerd.
(35) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
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rechter uitdrukkelijk gesteld dat A.M.P. de materiele concretisering
was van een entente tussen de uitgevers en de detailhandelaars, en
ging zelfs verder: ,Pour le dire crfiment, elle est cette entente, et son
but est precisement d'organiser le marche de telle facon que certaines
formes de concurrence sont exclues".
Met deze kernachtige omschrijving bedoelde de voorzitter wellicht
dat het vereiste contact tussen de bij de onderlinge afstemming
betrokken partijen plaats vond in het raam van vergaderingen die
A.M.P. organiseerde. De voorzitter voegde er aan toe: ,11 convient
de rappeler ici que les criteres marries en 1' occurrence sont de pur fait:
il suffit qu 'il y ait entente ou pratique concertee restreignant la libre
concurrence et affectant le commerce entre Etats membre pour qu'il
y ait applicabilite des articles 85 et 86. La qualificationjuridique des
pratiques ou ententes en n 'a aucune importance'' (eigen cursief). De
relatie uitgevers-A.M.P .-detailhandelaars beantwoordde volgens de
rechter effectief aan het begrip , ,geheel van overeenkomsten'' waarover het Hof het had in het Binon-arrest.
24. Minstens een onderling afgestemde gedraging werd ook door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel weerhouden
in een zaak waarin een kandidaat-detailhandelaar uit het Mechelse
stuitte op een ver koopsweigering van zowel de leverancier van persartikelen in die streek als van A.M.P .(36). Uit hetgeen tijdens de
pleidooien werd gezegd en in het bijzonder uit de stelling van A.M.P.
dat zij, bij gebeurlijke vraag van de kandidaat-detailhandelaar om
bevoorraad te worden, zou antwoorden , ,dat zij geen activiteit
ontplooit in de streek van Mechelen'', leidde de rechter af dat er
blijkbaar een ongeschreven akkoord bestond tussen A.M.P. en de
plaatselijke leverancier, waarbij de eerste aan de laatste een min of
meer vaag omschreven territorium in de streek van Mechelen overliet. Blijkbaar, aldus de voorzitter, liet A.M.P. de streek van Mechelen onberoerd omdat zij niet wenst of niet mag in concurrentie treden
met deze plaatselijke leverancier. Zij hadden dus blijkbaar de markt
onder elkaar verdeeld en afgeschermd om hun wederzijds overwicht
op territoriaal onderscheiden markten te vrijwaren. Zelfs indien er
geen uitdrukkelijke afspraak was, dan bestond er toch minstens een
op elkaar afgestemde feitelijke gedraging die in aile hypotheses
hetzelfde doel nastreeft en dezelfde uitwerking heeft als een uitdrukkelijke afspraak.
(36) Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1985, niet gepubliceerd.
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De voorzitter is hier wel erg snel tot het besluit gekomen dat het
gedrag van partijen onderling was afgestemd. Zo werd niet onderzocht of er wel degelijk contact tussen de partijen was geweest, en
werd voorbijgegaan aan plausibele argumenten die wezen op zelfstandig optreden.
25. Daar waar het Hofvan Justitie en de Commissie het concept van
onderling afgestemde feitelijke gedraging lijken te beperken tot een
alternatief voor horizontale kartels(37), maakt de Belgische rechtspraak ook gebruik van deze constructie in vertikale contexten. De
onderlinge afstemming vindt dan plaats tussen leverancier en klant,
en kan ertoe leiden dat de leverancier ervan afziet nieuwe klanten te
bevoorraden.
26. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge,
afdeling Oostende, had geen zekerheid of er wei degelijk een uitdrukkelijke overeenkomst bestond tussen een leverancier van meubelen
en een van zijn afnemers om een andere afnemer niet langer te
bevoorraden. De leverancier had zijn weigering om nog verder te
verkopen gemotiveerd door het dreigement van een andere afnemer,
die een belangrijke klant was, om niet meer bij hem aan te kopen
indien hij de andere afnemer nog verder bleef bevoorraden. De
voorzitter vond dit geen gegronde reden voor de leverancier om plots
te weigeren nog verder te verkopen, maar een met artikel 85 strijdige
afspraak. De rechter gaf toe dat het niet vaststond dat er tussen de
leverancier en de andere afnemer een overeenkomst bestond om niet
meer aan de andere voortverkoper te leveren, maar oordeelde dat er
ongetwijfeld minstens een onderling afgestemde feitelijke gedraging
bestond in de zin van artikel 85(38).
27. In een gelijkaardige situatie kwam de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven eveneens tot het besluit dat een
verkoopsweigering als resultaat van het uitdrukkelijk verzoek van
een concurrent van het slachtoffer van de verkoopsweigering, een
inbreuk uitmaakte op artikel 85 zonder evenwel te specifieren of hij
een overeenkomst dan wei een onderling afgestemde feitelijke gedraging aanwezig achtte(39).
(37)
883,
(38)
(39)

Zie echter het Hofvan Justitie, 21 februari 1984, Hasselblad, zaak 86/82, Jurispr., 1984,
904.
Voorz. Kh. Oostende, 20 juli 1983, niet gepubliceerd.
Voorz. Kh. Leuven, 2 april 1985, niet gepubliceerd.
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28. In een zaak aanhangig gemaakt voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort geding, werd
eveneens besloten tot het bestaan van een onderling afgestemde
feitelijke gedraging(40). Een onderneming die een nieuwe distributieketen voor kleding van gerenommeerde merken had opgezet ondervond voor haar initiatief sterke tegenkanting van de gevestigde
detailhandelaren door de lage prijzen die in de nieuwe zaken werden
toegepast. Tesamen met hun beroepsvereniging zetten de detailhandelaren de leveranciers onder druk om de nieuwkomer op de markt
niet of niet !anger te bevoorraden. De voorzitter citeerde het Hof van
Justitie in Ziichner/Bayerische Vereinsbank wanneer hij stelde dat
met ,onderling afgestemde feitelijke gedraging" diende begrepen te
worden ,een vorm van coordinatie tussen ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico's der
onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking" en dat onder artikel 85, lid 1 verboden is ,enigerlei
tussen ... ondernemingen al dan niet rechtstreeks opgenomen kontakt, dat ten doel of ten gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden
ontstaan die, gelet op de aard der produkten of verleende diensten,
de grootte en het aantal der ondernemingen en op de omvang van
de betrokken markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van
die markt overeenkomen"(41). De voorzitter stelde verder vast dat
er tussen detaillisten en leveranciers drukke kontakten geweest waren
met de uitdrukkelijk door de detaillisten geformuleerde opzet dat de
nieuwe keten niet meer zou worden bevoorraad door de leveranciers.
Uit het vonnis blijkt niet duidelijk of er tussen de leveranciers
onderling kontakten geweest waren. De voorzitter liet echter uitschijnen dat horizontale kontakten tussen leveranciers geen noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 85, lid 1 uitmaken.
29. Een jaar tevoren had dezelfde voorzitter in een gelijkaardige
zaak eveneens een onderling afgestemde feitelijke gedraging vastgesteld (42). Een van de leveranciers tekende beroep aan. Het Hof van
Beroep te Brussel verbrak het vonnis omdat , ,geen enkel gegeven
[toeliet] aan te nemen dat appellante haar gedrag zou hebben afgestemd op dat van de andere producenten en invoerders" en omdat
het Hof het waarschijnlijk achtte dat de leverancier zijn beslissing
(40) Voorz. Kh. Brussel, 12 mei 1987, niet gepubliceerd.
(41) Hof van Justitie, 14 juli 1981, Ziichner, zaak 172/80, Jurispr., 1981, 2021, overwegingen
12, 13 en 14.
(42) Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1986, niet gepubliceerd.
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om de verdere verkoop van merkartikelen stop te zetten, genomen
had v66r enig kontakt met leveranciers op hetze/fde niveau van
verdeling. Het louter feit dat de leverancier weigerde te verkopen op
een ogenblik dat andere leveranciers ook weigerden te verkopen,
onder druk van dezelfde detaillisten, volstond voor het Hof niet om
met zekerheid te beslissen dat een onderling afgestemde gedraging
voorhanden was. Het Hof oordeelde terecht dat een loutere parallelie
in de gedragingen op zichzelf niet met een onderling afgestemde
feitelijke gedraging kon worden gelijkgesteld. Bovendien sloot het
Hof het toegeven aan druk van de detailhandelaars uit van het begrip
onderling afgestemde gedraging wanneer het stelde dat de leverancier
geen gelijkaardig gedragspatroon ontwikkeld had als de detaillisten
en hun beroepsvereniging, doch er afzijdig van gebleven was en
slechts onder druk van de omstandigheden haar verkoopbeleid op
rationele wijze had aangepast(43).

Bei"nvloeding van de Interstatenhandel
30. De artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag zijn enkel van toepassing
op mededingingsbeperkingen en misbruiken van machtspositie die
een invloed uitoefenen op de Gemeenschappelijke Markt. Praktijken
waarvan de invloed beperkt blijft tot het grondgebied van een enkele
lidstaat worden niet door de artikelen 85 en 86 geviseerd. In geschillen voor nationale rechtbanken zal deze vraag vaak een twistpunt
zijn.
De betwisting draait dan om de vereiste, die in artikelen 85 en 86
vervat zit, dat de betrokken praktijk de ,handel tussen lidstaten
ongunstig kan be'invloeden". Deze toepassingsvoorwaarde is door
het Hof van Justitie als volgt geduid: een overeenkomst valt onder
het verbod,, wanneer op grond van een geheel van objectieve omstandigheden - feitelijk of rechtens - met een voldoende mate van
waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat die overeenkomst, al
dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer
tussen de lidstaten kan be'invloeden in een voor de verwezenlijking
van de doelstellingen van een enkele markt tussen staten schadelijke
zin"(44).
De drempel voor toepassing van de E.E.G.-mededingingsregelen ligt
niet zeer hoog. Het volstaat dater concrete aanwijzingen bestaan dat
de betrokken praktijk enige invloed uitoefent of kan uitoefenen op
(43) Brussel, 10 november 1987, niet gepubliceerd.
(44) Hof van Justitie, 16 juni 1981, Salonia, zaak 126/80, Jurispr., 1981, 1563, 1578.
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ondernemingen in andere lidstaten. Dit kan met name het geval zijn
voor een overeenkomst die ondernemingen uit andere lidstaten bindt,
of die ertoe strekt in- of uitvoer te belemmeren.
Ook zuiver nationale overeenkomsten kunnen de vereiste invloed
hebben indien ze gevolgen kunnen hebben voor de distributie vanuit
andere lidstaten afkomstige produkten. Dat gevolg kan voortvloeien
uit de afsluiting van distributiekanalen(45) of uit prijsafspraken die
o.m. gelmporteerde produkten betreffen(46).
De invloed op de handel tussen lidstaten hoeft zich niet direct te uiten
t.a. v. het door de overeenkomst betroffen produkt: deze invloed kan
zich bijvoorbeeld voordoen t.a.v. de onderliggende transactie bij
bankverrichtingen(47) of nog t.a.v. produkten waarvoor het direkt
betrokken produkt grondstof is(48).
31. Hoewel deze interpretatie vrij ver reikt, blijft de vereiste van
invloed op de handel tussen lidstaten een reele drempel. Deze mogelijke invloed mag geen loutere veronderstelling zijn, maar er moeten
concrete aanwijzingen in die richting voorhanden zijn. Vaak wordt
deze kwalificatie over een kam geschoren met de vereiste dat de
mededingingsbeperking merkbaar moet zijn. In de praktijk vallen
beide begrippen vaak samen, met dien verstande dat bepaalde afspraken zoals exportverboden van aard zijn om ,per se" een invloed op
de handel tussen lidstaten uit te oefenen(49). Voor exportverboden
hoeft dus geen concreet bewijs van invloed op de handel te worden
geleverd (tenzij het exportverbod als een bagatelovereenkomst kan
aangemerkt worden)(50).
32. In het reeds vermelde vonnis van 12 mei 1987 van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel(51), achtte de voorzitter
het bewezen dat de interstatenhandel bei:nvloed werd door het feit
dat de leveranciers die, onder druk van de Belgische detailhandelaren
in kleding en hun beroepsvereniging, weigerden een nieuwkomer op
de Belgische markt nog langer te bevoorraden, ten dele gevestigd
waren in andere E.E.G.-landen. Dit had voor de voorzitter- die
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

Salonia, id.
Hofvan Justitie, IOdecember 1985, S.S.I., zaken 240 enz./82, Jurispr., 1985,3831,3874.
Ziichner, reeds geciteerd.
Hof van Justitie, 30 januari 1981, B.N.I.C., zaak 123/83, Jurispr., 1985, 391, 425.
Hof van Justitie, 1 februari 1978, Miller, zaak 19177, Jurispr., 1978, 131, 151.
Hof van Justitie, 9 juli 1969, Volk, zaak 5/69, Jurispr., 1969, 295.
Supra, nr. 28.
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eerder reeds gewezen had op de vaste rechtspraak van bet Hof van
Justitie dat de invloed op de interstatenhandel niet afmeet ten aanzien van de handelsbalans van een lidstaat - tot gevolg dat de
importverrichtingen tussen Belgie en bepaalde E.E.G.-landen gevoelig anders verliepen dan in geval er geen boycotaktie gevoerd zou zijn.
Daarenboven vond de voorzitter dat de actie niet aileen een kwantitatieve aantasting van de concurrentiestructuur beoogde, doch ook de
kwalitatieve bevriezing van de commerciele structuur in de sector
nastreefde. In casu trachtte het slachtoffer van de verkoopsweigering
naast de bestaande stadsmodeboetieken en grootwarenhuizen een
derde vorm van distributie van kleding te introduceren, nl. een
nieuwe type boetieken gelegen langs invalswegen of in de stadsperiferie om daar bekende merkartikelen van hogere klasse te verkopen.
Derhalve had de aktie tot fundamenteel doel te beletten dat de
concurrentiestructuur in de distributie van dergelijke artikelen zich
grondig zou wijzigen. Met verwijzing naar de zaken United
Brands(52), I.C.I.(53) en de beschikking van de Commissie inzake
Akzo Chemie(54) stelde de voorzitter dat praktijken die tot doel
hebben elke grondige wijziging van de concurrentiestructuur op een
betrokken markt te beletten met het doel nieuwe concurrentie te
elimineren, geacht worden de handel tussen de lidstaten te be'invloeden.
33. In de eveneens reeds vermelde beslissing van de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Leuven van 2 april 1985(55) ging
de rechter niet in op de wijze waarop de handel tussen de E.E.G.-lidstaten als gevolg van de, ,overeenkomst'' tussen de leverancier en zijn
afnemer merkbaar negatief be'invloed werd. De feiten van de zaak
zelf doen de nodige twijfels rijzen of deze be'invloeding inderdaad tot
de mogelijkheden behoorde. De leverancier, gevestigd in Belgie, was
invoerder en verdeler van zogenaamde ,modejuwelen" uit Zweden
en Finland - dus van buiten de Gemeenschap; het slachtoffer baatte
een kunstgalerij uit te Leuven, waar eveneens de handelaar gevestigd
was op wiens verzoek de leveringen werden stopgezet.

(52) Hof van Justitie, 14 februari 1978, United Brands, zaak 27176, Jurispr., 1978, 207.
(53) I.C.I., reeds geciteerd.
(54) Beschikking van de Commissie van 14 december 1985, Akzo, P.B., 31 december 1985,
L 374/1.
(55) Supra, nr. 27.
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34. In zijn vonnis van 20 juli 1983(56) besteedde de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, daarentegen meer aandacht aan het criterium van de interstatenhandel.
Waar hij meende dat het slachtoffer van de verkoopsweigering een
zeer belangrijke meubelhandel had in de grensstreek van Belgie en
de Duitse Bondsrepubliek, en waar deze detailhandelaar tot de dag
van de stopzetting van de leveringen jarenlang een belangrijk afnemer van de leverancier was geweest, oordeelde hij dat het niet verder
leveren aan de handelaar van aard was de handel tussen de lidstaten
ongunstig te be!nvloeden. Het verweer van de leverancier dater 80
verdelers van haar meubels in dezelfde provincie aanwezig waren,
achtte hij daaraan geen afbreuk te doen omdat het zou gaan om
verdelers van kleinere omvang, die zich niet bezighielden of zich
alleszins niet in het bijzonder toelegden op de interstatenhandel.
Het Hof van Beroep te Gent verbrak evenwel het vonnis van de
Oostendse rechter. Het Hof vond dat, aangezien de meubelen in
Duitsland vrij verkrijgbaar waren, hetzij via de Duitse afnemer,
hetzij via meer dan 40 winkels in de Belgische provincie Limburg die
voor grensoverschrijdende handel in aanmerking kwamen, het al te
ver gezocht was te beweren dat de beslissing tot stopzetting van de
levering aan een enkele Limburgse handelaar de handel tussen Belgie
en Duitsland ongunstig be1nvloedde. De omstandigheid dat alleen het
slachtoffer van die beslissing geen meubelen meer kon leveren werd
geen noemenswaardige beperking van die handel geacht(57).
35. Tot een gelijkaardige conclusie kwam de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen. Hij achtte het niet bewezen
dat het niet leveren van enkele minieme bestellingen aan een welbepaald voortverkoper enige invloed had op de interstatenhandel binnen de E.G. De bewuste goederen- sportartikelen- konden door
de consumenten in honderden winkels in Belgie gekocht worden
omdat zij zonder enige beperking ingevoerd werden. Het feit dat het
slachtoffer van de verkoopsweigering de goederen niet te koop kon
aanbieden, werd geacht niet de minste invloed te hebben op de
Europese markt, en zelfs niet op de Belgische markt(58).
36. Zo ook besloot de voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel, gesteld voor de beoordeling van het selectief distributienet
(56) Supra, nr. 26.
(57) Gent, 27 febrauri 1984, niet gepubliceerd.
(58) Voorz. Kh. Antwerpen, 8 april 1982, niet gepubliceerd.
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van Omega-uurwerken, dat de omstandigheid dat een voortverkoper
in de onmogelijkheid verkeerde om Omega-uurwerken te verkopen
omdat hij - naar zijn mening ten onrechte - niet opgenomen werd
in het distributienet, niet in enige mate een invloed had op de handel
tussen de E.E.G.-lidstaten, gelet op de omstandigheid dat een van
de honderden erkende Omega voortverkopers gevestigd was op een
korte afstand van de winkel van het slachtoffer(59). De rechter ging
hierbij echter voorbij aan de vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie dat een overeenkomst niet ge1soleerd mag worden bezien; zij
mag niet beoordeeld worden zonder dat tevens wordt gelet op de
feitelijke en juridische omstandigheden, en onder andere het feit of
meerdere dergelijke overeenkomsten werden gesloten(60).
37. In een van de vele parfumzaken bekeek de Brusselse stakingsrechter het probleem van de insterstatenhandel evenwel vanuit een
gans ander oogpunt: het !outer feit dat de produkten waarvan de
distributie beperkt gehouden werd ingevoerde produkten waren, was
voor de rechtbank voldoende om de zaak in het licht van artikel 85
te onderzoeken(61). Nog in de parfumsector besloot de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Nijvel dat het antwoord op de
vraag of de interstatenhandel be"invloed werd, diende gezocht te
worden in de tekst van het contract zelf dat de invoerder van de
produkten met zijn erkende verdelers gesloten had:
,Pour ce qui concerne le commerce entre les Etats membres, il est a remarquer que
le contrat en cause contient des elements pouvant affecter le commerce entre Ies
Etats membres puisqu'il contient une clause d'interdiction d'exportation a des
distributeurs non agrees. Les importations paralleles sont done interdites"(62).

38. In de A.M.P. zaken werd de be1nvloeding van de interstatenhandel voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
bewezen geacht doordat A.M.P. in Belgie een belangrijk deel van de
buitenlandse pers distribueerde(63). De rechtbank verwees daarbij
naar het arrest Salonia waarin het Hof van Justitie gesteld had dat
(59) Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1986, Handelspr., 1/1986, 138.
(60) Hof van Justitie, 12 december 1967, Haecht I, zaak 23/67, Jurispr., XIII, 511; zie ook
Hof van Justitie, 1 februari 1977, Concordia, zaak 47/76, Jurispr., 1977, 445; 10 juli 1980,
Lancome, zaak 99/79, Jurispr., 1980, 2511; 11 december 1980, L'Oreal, zaak 31/80, Jurispr.,
1980, 3775.
(61) Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, reeds geciteerd.
(62) Voorz. Kh. Nijvel, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 472, met noot SPIRITUS-DASSESSE,
A., id., 477; zie ook het arrest Miller, reeds geciteerd.
(63) Voorz. Kh. Brussel, 6 november 1985, reeds geciteerd; Voorz. Kh. Brussel, 8 november
1985, reeds geciteerd.
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het niet uitgesloten mocht worden dat een louter op de binnenlandse
markt gericht distributiestelsel toch voor de interstatenhandel bepaalde gevolgen kan sorteren. Indien, aldus de rechtbank, de kandidaat-verdelers die A.M.P. weigerde te bevoorraden en die zowat het
drievoudige van de erkende en bevoorrade voortverkopers van
A.M.P. vertegenwoordigen, eveneens zouden bevoorraad worden,
dan kan men veronderstellen dat de hoeveelheid in Belgie verkochte
persartikelen afkomstig uit andere lidstaten zou toenemen. Zij meende dat dat des te meer het geval zou zijn omdat de verkooppunten
die A.M.P. niet wou bevoorraden (vooral) gelokaliseerd waren in
winkels die een gevarieerd assortiment van produkten aanboden(64).
39. Waar de be1nvloeding van de interstatenhandel evident lijkt voor
zover het de distributie van buitenlandse persartikelen betreft, is dit
minder aannemelijk wanneer het gaat om Belgische persartikelen.
Nochtans heeft het Hof in haar arrest Salonia er in elk geval geen
twijfel over laten bestaan dat ook een nationaal distributienet voor
de verdeling van nationale persartikelen de interstatenhandel kan
be1nvloeden: ,Al heeft het (... ) akkoord alleen de distributie van
Italiaanse kranten en tijdschriften en niet die van kranten en tijdschriften uit de andere Lid-Staten ten doel, dit neemt niet weg dat
een gesloten verkoopsysteem, dat geldt voor het merendeel van de
verkooppunten voor kranten en tijdschriften op het nationale grondgebied, ook gevolgen kan hebben voor de distributie vanuit de andere
Lid-Staten afkomstige tijdschriften wanneer op die verkooppunten
normaliter tevens de produkten afkomstig uit de andere lidstaten
worden verkocht. "(65)
Evenwel had de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel, in zijn vonnis waarbij hij het Hof van Justitie een aantal
prejudiciele vragen stelde die aanleiding zouden geven tot het arrest
Binon(66), uitsluitend de buitenlandse persartikelen voor oog toen
hij stelde dat de verkoopsweigering van A.M.P. een Europeesrechtelijke dimensie had:
,le probH:me pn!sente non seulement des aspects de droit interne belge mais, en
raison meme de la distribution par A.M.P. de quotidiens, hebdomadaires et
periodiques etrangers, une implication europeenne (Voy. Arret de la Cour de Justice
du 16/6/1981 en cause Salonia c/ Poidimani et Giglio).
No us estimons done necessaire de demander, conformement aI' article 177 du Traite
(64) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, reeds geciteerd.
(65) Salonia, reeds geciteerd, overweging 15.
(66) Voorz. Kh. Brussel, 21 oktober 1983, T.B.H., 1984, 394.
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du 25 mars 197 instituant la C.E.E. a la Cour de Justice des Communautes
Europeennes de statuer sur Jes questions formulees ci-apres."
,Le fait que, en Belgique, la distribution de Ia presse ecrite etrangere soit confie
a (... ), est-il compatible avec les articles 85-86 du Traite instituant la C.E.E. ?"

40. Dat een overeenkomst of gedraging die op een of andere wijze
geacht wordt de handel tussen lidstaten te kunnen belnvloeden niet
aileen de ganse inhoud van die overeenkomst of gedraging onder het
toepassingsveld van het E.E.G .-mededingingsrecht brengt, maar ook
volledig ten laste wordt gelegd van aile partijen die op een of andere
wijze hebben deelgenomen aan die overeenkomst of gedraging, was
het oordeel van het Hof van Beroep te Brussel toen in een andere
A.M.P. zaak een aantal uitgevers stelden dat er geen verband was
tussen de gedragingen van de uitgevers en de verstoring van de handel
tussen lidstaten: ,tous ceux qui participent a un acte illicite sont
reputes avoir cause tous ses effets." In casu oordeelde het Hof het
voldoende dat ook de Belgische uitgevers weigerden in te gaan op een
verzoek tot levering en de exploitatie van nieuwe verkoopspunten van
persartikelen verhinderden, hetzij door mee te werken aan de totstandkoming van een negatief advies van de regionale consultatieve
commissies, hetzij door er later hun instemming mee te betuigen,
hetzij door er zich in hun gedragingen naar te schikken(67).
Minder gelukkig waren de omstandigheden waarop het Hof zich
baseerde om de belnvloeding van de handel tussen lidstaten vast te
stellen. Dit leidde het Hof enerzijds af uit de participatie van de
Franse groep Hachette in A.M.P., en anderzijds uit de enorme
kapitalen die met de zaak gemoeid waren (13 miljard BF, waarvan
meer dan een derde betrekking had op buitenlandse persartikelen).
Noch het feit dat het kapitaal van een vennootschap in handen is van
een onderneming uit een andere lidstaat, noch het bedrag van de
transacties die beoordeeld moeten worden, zijn voldoende gronden
om te besluiten dat de handel tussen lidstaten belnvloed kan worden(68).
41. In een andere zaak waar persartikelen betrokken waren oordeel-

de de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik daarentegen dat de handel tussen de lidstaten niet belnvloed werd. Ditmaal
ging het niet om een verkoopsweigering maar om een beweerde
(67) Brussel, 20 december 1983, reeds geciteerd.
(68) Weliswaar kan de omzet een belang spelen bij de beoordeling of de mededinging op
merkbare wijze beperkt wordt - infra, nr. 45.
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overeenkomst tussen de eigenares van een krant en een publiciteitsagentschap krachtens dewelke deze laatste in een gedeelte van de
provincie Luik een blad waarin T.V. programma's opgenomen waren gratis zou verspreiden. De plaatselijke verkopers van persartikelen beschouwden dit als een ongeoorloofde overeenkomst die tot doel
had hen te benadelen. Hun verkoopcijfers van bladen gespecialiseerd
in T.V. programma's zouden ten gevolge van de verspreiding van de
gratis krant sterk gedaald zijn. De rechtbank oordeelde de overeenkomst niet aileen geoorloofd, zij achtte het evenmin bewezen ,en
quoi les peripeties d'une distribution limitee au territoire d'une partie
du pays de Herve et des communes de Grivegnee et Fleron affecterait,
de maniere sensible, le commerce entre etats membre de la
C.E.E. "(69).
42. In twee zaken waarin telkens een exploitant van een bioskoopzaal zich er over beklaagde dat de distributeurs van films in Belgie
stelselmatig weigerden hem films in premiere toe te kennen, kwam
de Brusselse stakingsrechter eveneens tot het besluit dat de interstatenhandel niet bei:nvloed werd(70).
43. Bij de motivering van dit standpunt kanmen allicht enige vragen
stellen. In een van deze zaken(71) argumenteerde de exploitant, die
een bioskoopzaal in St.-Niklaas uitbaatte, dat de interstatenhandel
bei:nvloed werd omdat hij ook bioskoopbezoekers uit Nederland
(Hulst en Axel, en waarschijnlijk ook nog uit andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten), in zijn zalen ontving. De rechtbank oordeelde dat men
zich buiten de voor de beoordeling van de bei:nvloeding van de
interstatenhandel als relevant te beschouwen markt bevond. Als
relevante markt diende immers de filmdistributie en niet de filmvertoningen in acht genomen te worden.
Dit onderscheid lijkt wat theoretisch: het is evident dat de wijze
waarop de distributie van films georganiseerd wordt, een rechtstreekse invloed heeft op de vertoning van die films en derhalve op het
kijkerspubliek. Zo stelde het Hof van Justitie in haar arrest van 1
oktober 1987 dat de wijze waarop in Belgie (bij wet) de verkoop van
reizen via reisagenten werd georganiseerd, een invloed op de intersta(69) Voorz. Kh. Luik, 5 juli 1984, niet gepub/iceerd.
(70) Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1986, Handelspr., II/1986, 160; Voorz. Kh. Brussel, 13 juni
1986, Handelspr., II/1986, 180, bevestigd in beroep: Brussel, 26 oktober 1987, nog niet
gepubliceerd.
(71) Voorz. Kh. Brussel, 6 juni 1986, reeds geciteerd.
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tenhandel kon hebben omdat, o.a., een Belgische reisagent reizen
kon verkopen aan clienten die in een andere Lid-Staat woonden(72).
Daarnaast argumenteerde de exploitant dat de interstatenhandel ook
be!nvloed werd doordat, indien het verlenen van prioriteiten aan
bepaalde bioskoopzalen niet bestond, dit noodzakelijkerwijze inhield dat er meer copies van een film dienden gemaakt te worden dan
dat dat nu het geval was. Aangezien het overgrote deel van de films
die in Belgie vertoond worden uit het buitenland worden ingevoerd,
zou het systeem van de prioriteiten de handel tussen de lidstaten
ongunstig be!nvloeden.
De rechtbank vond dit argument evenmin overtuigend. Ze stelde enigszins verrassend- dat deze praktijk geen invloed op de distributie van films uitoefende. Dit standpunt lijkt moeilijk verenigbaar met
datgene dat dezelfde voorzitter innam in zijn vonnis van 22 december
1986 (reeds geciteerd) waar hij suggereerde dat, wanneer een mededingingsbeperkende afspraak betrekking heeft op ingevoerde produkten, de rechtmatigheid van die afspraak diende beoordeeld te
worden in het Iicht van artikel 85. Wanneer het juist is dat het
merendeel van de in Belgie vertoonde films vanuit het buitenland
ge!mporteerd wordt, dan kan de wijze waarop deze films in Belgie
verdeeld worden een invloed hebben op hun invoer vanuit het buitenland in Belgie.
Verder vond de rechtbank dat de mogelijkheid voor handel tussen
lidstaten al sowieso beperkt was door de territoriale toepassing van
auteursrechten. Dit standpunt lijkt moeilijk verenigbaar met de
rechtspraak van het Hof van Justitie, luidens welke de beoordeling
van de geldigheid van een exclusieve licentie om films te vertonen
onder meer afhangt van de vraag of de licentie geen kunstmatige,
ongerechtvaardigde hinderpalen opwerpt(73).
43. In de R.T.T. zaak(74) oordeelde dezelfde rechtbank dat een
overeenkomst waarbij de R. T. T. als alleenvertegenwoordiger voor
Belgie van de telefooncentrales van een fabrikant zou optreden, de
handel tussen de lidstaten be!nvloedt omdat ook andere dan Belgische fabrikanten erdoor bedreigd werden hun marktaandeel te verliezen, minstens in hun concurrentiemogelijkheden op de Belgische
markt beperkt te worden.
(72) Reisagenten, reeds geciteerd, overweging 18.
(73) Hof van Justitie, 6 oktober 1982, Coditel II, zaak 262/81, Jurispr., 1982, 3381.
(74) Voorz. Kh. Brussel, 31 juli 1986, reeds geciteerd.
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44. De rechtspraak inzake interstatenhandel is wellicht niet het meest
overtuigend aspect van de toepassing van het E.E.G.-mededingingsrecht door de stakingsrechters. Vooreerst is de betwisting waarover
zij moeten oordelen vaak een losstaand incident, dat enkel van zuiver
plaatselijk belang schijnt te zijn. Dergelijke feiten kunnen mogelijk
hun lokale achtergrond overstijgen indien kan worden aangetoond
bijvoorbeeld dat ze uitdrukking zijn van een systematische praktijk,
of dat vele andere ondernemingen zo handelen. De procedure zoals
in kort geding is wellicht niet de meest geeigende weg om deze
omstandigheden te kunnen vaststellen. Verder doet het ontbreken
van een operatief Belgisch kartelrecht de partijen en de rechter
noodgedwongen terugvallen op het E.E.G.-mededingingsrecht. De
neiging om het Europees recht door een losse interpretatie van de
vereiste van invloed op de interstatenhandel toe te passen op feitensituaties die veeleer onder een nationaal kartelrecht dienen te vallen,
is dan ook begrijpelijk.
In dat verband dient verwezen te worden naar de originele houding
die de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
aannam tegenover de problematiek van de interstatenhandel. In een
aantal zaken waar de be!nvloeding van de interstatenhandel betwist
werd, negeerde de voorzitter het probleem. Hij was van oordeel dat
het verbod van mededingingsbeperkingen ook een naar intern recht
geldende norm is. Het eerbiedigen van artikel 85, abstractie makend
van de vereiste van handel tussen lidstaten, is dus een handelsgebruik
waarvan de naleving via artikel 54 W .H.P. kan worden afgedwongen(75).

Bagatelbekendmaking
45. Het Hof van Justitie heeft zeer vroeg de voorwaarde ,ingevoegd" in artikel 85 E.E.G.-Verdrag, dat een overeenkomst buiten
artikel 85 valt indien ze slechts een onbetekenende invloed op de
markt kan uitoefenen(76). Een inbreuk op artikel 85 veronderstelt
dus dat de mededinging merkbaar kan worden beperkt en dat hoewel deze vereiste recentelijk wel eens tussen de plooien valt(77)
- de handel tussen lidstaten merkbaar kan worden be!nvloed.
De E.G.-Commissie heeft uitdrukking gegeven aan deze vereiste
(75) Voorz. Kh. Antwerpen, 5 april1984, niet gepubliceerd; 21 juni 1985, niet gepubliceerd;
7 augustus 1986, Handelspr., III/1986, 39.
(76) Yolk, reeds geciteerd.
(77) Hof van Justitie, 3 december 1987, B.N.l.C, zaak 136/86, nog niet gepubliceerd.
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door haar bekendmaking van 3 september 1986 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1 vallen(78).
Door deze , bagatel" bekendmaking geeft de Commissie te kennen
dat ze- zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de nationale
rechters om artikel 85, lid 1 volgens hun eigen competentie toe te
passen- geen procedure zal inleiden t.a.v. overeenkomsten die op
niet meer dan 5o/o van de relevante (gemeenschaps)markt slaan,
waarbij de betrokken ondernemingen gezamenlijk een omzet van niet
meer dan 200 miljoen Ecu per boekjaar realiseren.
46. In het reeds geciteerde vonnis van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Brugge, afdeling Oostende(79), beweerde de
meubelfabrikant dat zijn overeenkomst met een Duitse afnemer om
niet Ianger aan een Belgische afnemer te leveren een toegestane
bagatelafspraak was. De rechter stelde evenwel dat de bagatelbekendmaking van de E.G.-Commissie slechts een indicatieve waarde
had, en dat het in casu vaststond dat de verkoopsweigering van
verweerster nadelig was voor een werkzame mededinging. Het vonnis
van de Oostendse rechter werd evenwel in beroep verbroken, omdat
het Hof van Beroep het niet bewezen achtte dat door de afspraak de
handel tussen lidstaten merkbaar bei:nvloed werd.
47. Het mag verwonderlijk lijken dat deze bekendmaking, die bij
uitstek toegespitst is op de situatie van kleinere ondernemingen en
ertoe strekt overeenkomsten tussen K.M.O. 's van het mededingingsrecht te bevrijden, slechts eenmaal werd ingeroepen in de onderzochte rechtspraak. Anderzijds werden verschillende uitspraken gedaan
die, mocht het argument van de bagatelafspraak gehanteerd geweest
zijn of door de rechtbank in overweging genomen, misschien anders
zouden geluid hebben.

Artike/85, lid 3 E.E.G.-Verdrag
48. In de A.M.P. vonnissen nam de Brusselse stakingsrechter de
gelegenheid te baat om uit te wijden over de toepassingsvereisten van
artikel 85, lid 3 E.E.G.-Verdrag(80). Met verwijzing naar het arrest
Consten-Griindig(81) stelde de rechter dat wat betreft de vereisten
(78)
(79)
(80)
(81)

P.B., 12 september 1986, C 231/2.

Supra, nrs. 26 en 34.
Zie bv. Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, reeds geciteerd.
Hof van Justitie, 13 juli 1966, Consten-Griindig, zaak 56 en 58/64, Jurispr., XII, 449.
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van verbetering van de produktie of de distributie, dit niet kan
gelijkgesteld worden met de voordelen die de partijen voor hun
produktie- of distributieactiviteit uit de overeenkomst halen. Dergelijke- subjectieve- voordelen zijn in het algemeen onbetwistbaar.
Men mag het begrip , ,verbetering'' echter niet do en afhangen van
de contractuele relaties zelf; het moet integendeel gaan om merkbare
objectieve voordelen (,des avantages objectifs sensibles") die van
aard zijn de negatieve invloed van de afspraak op de mededinging
te compenseren.
Wat betreft de vereiste dat de gebruikers een billijk deel moeten
kunnen krijgen van de voordelen die uit de afspraak voortvloeien
dient men onder ,voordeel" niet te verstaan de loutere verbetering
van de distributie, maar ook de andere voordelen die voortvloeien
uit een rationalisatie. Dat is het geval wanneer ten gevolge van de
overeenkomst het aanbod van de betrokken produkten vergroot of
verruimd wordt of kwalitatief verbetert. De E.G.-Commissie, aldus
de rechter, neemt in aanmerking het feit dat de verbruikers zich
gemakkelijker en vlugger van de door hen gewenste produkten
kunnen voorzien. Het systeem van A.M.P. strekt er daarentegen toe
het aanbod van de produkten op de markt te beperken, zonder dat
de ,techniciteit" van de produkten dergelijke restricties rechtvaardigt.
De noodzakelijkheid van de beperkingen om het nagestreefde doel
te bereiken houdt in dat men een soort balans moet maken van de
nagestreefde voordelen en de negatieve kanten die volgen uit het
restrictief karakter van de overeenkomst. In casu vond de voorzitter
niet dat bewezen was dat het toegepaste selectief distributiesysteem
beter de distributie zou verzekeren dan wanneer de natuurlijke regels
van de mededinging zouden spelen tussen verkooppunten die met
elkaar concurreren aan de hand van hun assortiment en de beminnelijkheid van hun personeel. Vanzelfsprekend zouden nieuwe voortverkopers zich niet vestigen op plaatsen waar zij menen dater niet
voldoende afzetmogelijkheden zijn.
49. De rechtbank kan uiteraard zelf geen vrijstelling op grond van
artikel 85, lid 3 verlenen; dit is een bevoegdheid die artikel 9 van
Verordening nr. 17 voorbehoudt over de E.G.-Commissie. Maar de
rechtbank kan wei nagaan of er enige kans bestaat dat de Commissie
dergelijke vrijstelling zou verlenen in geval de overeenkomst aangemeld werd; indien dat niet het geval is, bestaat er geen aanleiding om
de uitspraak op te schorten. Tot dat besluit kwam ook de stakingsrechter van Brussel.
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IV.

TOEPASSING OP BEPAALDE PRAKTIJKEN

Se/ectieve distributie
50. W aar E .E.G. -mededingingsrecht en de wet op de handelspraktijken elkaar ontmoeten, lijdt het geen twijfel dat verkoopsweigering
een van de praktijken is die het meest frekwent aan de stakingsrechter
worden voorgelegd. In de eerste jaren van toepassing van deW .H.P.
werd de verkoopsweigering als rechtmatig beschouwd indien ze was
ingegeven door toepassing van een selectief distributiesysteem(82). In
de jaren '70 ontwikkelde de Commissie echter van haar zijde een
beleid inzake selectieve distributie, dat er voornamelijk toe strekte
vrij verkeer van de in het selectief distributiesysteem verhandelde
produkten te waarborgen en zo de uitschakeling van prijsconcurrentie tegen te gaan. Dit beleid is voor de Belgische rechter van belang,
omdat het ertoe leidt bepaalde selectieve distributiesystemen als
strijdig te beschouwen met artikel 85, lid 1; dergelijke selectie kan
dan ook geen rechtmatige motivatie zijn van een verkoopsweigering.
51. Artikel 85 verzet zich niet tegen de (eenzijdige) selectie van
voortverkopers op zichzelf. (Selectie kan daarentegen wel strijdig
zijn met artikel 86, indien ze een misbruik van economische machtspositie uitmaakt). Verder kan zulk systeem waterdicht worden
gemaakt door geselecteerde voortverkopers te verbieden te verkopen
aan anderen dan eindconsumenten of aan collega's geselecteerde
voortverkopers. Overeenkomsten die het ,afsluiten" van een selectief distributiesysteem beogen, ontsnappen slechts aan artikel 85,
lid 1 als de selectie aan bepaalde voorwaarden voldoet(83):
(1) Voortverkopers moeten worden geselecteerd op basis van objec-

tieve criteria van kwalitatieve aard met betrekking tot
(a) de vakbekwaamheid van de voortverkoper en zijn personeel,
en
(b) de inrichting van zijn bedrijf.
Dit sluit een ,kwantitatieve" selectie uit, zoals een a priori
beperking van het aantal toegelaten voortverkopers, exclusieve
territoria, minimum omvang van territoria, of minimum omzetcijfer. Indien opgegeven ,kwalitatieve" criteria niet in een overtuigend causaal verband staan tot de aard van de produkten en

(82) Zie ook voor een overzicht van de rechtspraak van de stakingsrechters inzake selective
distributie: DE VROEDE, P., BALLON, G.L., op. cit., nrs. 1270-1284.
(83) Zie o.m. A.E.G., reeds geciteerd.
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de vereisten van een goede distributie, kan worden vermoed dat
bet om niet toegelaten kwantitatieve criteria gaat.
(2) De kwalitatieve criteria moeten uniform worden vastgesteld voor
alle potentiele voortverkopers en zonder discriminatie worden
toegepast. Dit betekent niet dat elke kandidaat-voortverkoper
die aan de criteria voldoet, aanspraak heeft op bevoorrading
door de organisator van bet distributiesysteem(84). Artikel 85
legt geen verplichting tot verkoop op. Ook ten aanzien van
voortverkopers die aan de criteria voldoen, kan de fabrikant of
groothandelaar weigeren te verkopen indien dergelijke verkopen
niet zouden passen in zijn beleid. Hier geldt immers nog steeds
de principiele vrijheid om al dan niet te contracteren. De fabrikant of groothandelaar mag zijn toelatingsbeleid echter niet
oneigenlijk toepassen door systematisch op te treden tegen paralleluitvoerders, prijsbrekers, agressieve adverteerders, of voortverkopers die moderne marketingmethodes navolgen.
52. In bet hogergeciteerd vonnis van 12 mei 1987 van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel, maakte de voorzitter
nog melding van twee andere voorwaarden waaraan een selectief
distributiesysteem dient te voldoen opdat bet verenigbaar zou zijn
met artikel 85, lid 1: de produkten die via bet distributienet verdeeld
worden moeten van hoog gespecialiseerde aard zijn, en bet systeem
mag niet tot gevolg hebben dat men tot een bundeleffect komt, t.t.z.
een systeem dat door een gehele economische sector toegepast wordt.
53. In heel wat zaken wordt de rechtbank er toe gebracht de verenigbaarheid van een selectief distributienet met bet E.E.G.-recht te
onderzoeken naar aanleiding van een klacht van een kandidaatvoortverkoper aan wie de hoofdverdeler weigert te verkopen. Vooral
dank zij bet aanzienlijk aantal A.M.P. zaken die voor de Belgische
rechtbanken gebracht werden, heeft de Belgische jurisprudentie niet zonder tegenstrijdige uitspraken- terzake gestalte gekregen. De
meeste A.M.P. zaken werden behandeld door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel, die zich bij zijn beslissingen
duidelijk liet leiden door de rechtspraak van bet Hof van Justitie.
Zo bv. leest men in zijn vonnis van 8 november 1985(85):

(84) Zie over de problematiek: STUYCK, J., VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., Weigering van
verkoop en van levering, T.B.H., 1984, 324, nr. 26.
(85) Voorz. Kh. Brussel, 8 november 1985, reeds geciteerd.
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,Het Hof van Justitie heeft reeds herhaalde mal en gesteld dat selectieve distributiecriteria op zichzelf niet verboden zijn wanneer zij uitsluitend om kwalitatieve
redenen de concurrentie zouden beperken, moaowo, aileen indien zij tot doel hebben
hetzij kwalitatief de distributie te verbeteren, hetzij op een andere wijze de consumptie ten goede te komeno In AoEoGo Telefunken heeft het Hof daarop uitdrukkelijk
de nadruk gevestigd dat een selectief systeem dat er aileen op afgestemd is de
winstmarge van de distributiesector veilig te steilen niet kan worden gedoogd, en
dat de louter kwantitatieve criteria die in zulk systeem worden gehanteerd het strijdig
met artikelen 85-86 E.E.Go-Verdrag makeno"(86)
Met verwijzing naar de arresten Salonia, AoEoGo en Hasselblad
beschouwde de voorzitter als kwantitatief ,tout critere d'agreation
base sur des donnees quantifiables et dont !'application n'est pas
justifiee par des considerations relatives 1' amelioration de la qualite
du produit ou du service
la clientele"(87)o

a

a

Bijgevolg bevond hij de volgende criteria als zuiver kwantitatief:
de afstand tussen de verkooppunten;
de aanpassing van het aantal verkooppunten aan het bevolkingscijfer;
de verplichting, zonder nuances of beschouwingen over de betrokken marktsituatie, om een te uitgebreid assortiment artikelen
op te nemen of een nodeloos gediversifieerd assortiment;
een minimum te realiseren zakencijfer
0

Wat het laatstgenoemde criterium betreft, voegde de rechter er wel
aan toe dat het met de nodige voorzichtigheid moest gehanteerd

(86) Eerder dat jaar had de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend
in kort geding, een ander geluid Iaten horeno Een voortverkoper die op een verkoopsweigering
van AoMoP stuitte had een geding aangespannen zowel voor de stakingsrechter te Brussel als
voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort gedingo De
stakingsrechter stelde een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie, die later in het Binon
arrest het distributiesysteem van AoMoP zou veroordelen; in kort geding daarentegen had de
voorzitter van de rechtbank geoordeeld dat de toepassing van een objektief kwantitatief
criterium, naast vier kwalitatieve criteria, een selectief distributiesysteem niet noodzakelijk
strijdig met het EoEoGo-mededingingsrecht maakteo In casu vond de voorzitter dat het
kwantitatief criterium bovendien gerechtvaardigd was door het probleem van de onverkochte
exemplaren, dat een aanzienlijke economische kost vertegenwoordigde en dat door een
ongelimiteerde uitbreiding van de verkooppunten aileen maar zou verergereno In dat verband
wees de voorzitter naar de ongunstige economische gevolgen die de rechtspraak van de
Brusselse stakingrechter inzake de verkoopsweigering ten aanzien van de Club-winkels teweeg
hadden gebracht: doordat de stakingsrechter, in zijn zienswijze bevestigd door het Hof van
Beroep te Brussel, de verkoopsweigering ten aanzien van de Club-winkels had veroordeeld,
was het aantal onverkochte exemplaren nog gestegen, zowel bij de verkopers van persartikelen
gelegen in de buurt van Club-winkels als in deze winkels zelf. Wei gaf de voorzitter toe dat
de situatie anders zou geweest zijn indien de verkopers het risico van de onverkochte
exemplaren op zich zouden nemen (moaowo, indien de onverkochte nummers niet aan de
uitgevers zouden teruggegeven kunnen worden) en de criteria voor de selectieve distributie niet
op een objectieve wijze zouden gehanteerd worden (Voorzo Kho Brussel, 3 januari 1984,
ToBoHo, 1984, 402)o
(87) Voorzo Kho Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerdo
0

0
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worden. Ben verlieslatende uitbating of een voortdurende negatieve
cash-flow kunnen immers de kwaliteit van de service aan de clienteel
en van de relaties tussen de hoofdverdeler en de detailhandelaar in
gevaar brengen.
Dergelijke situaties dienen uiteraard niet getolereerd te worden.
A.M.P. beriep zich in de eerste plaats op de algemene principes van
vrijheid van koophandel die het haar zouden toelaten zelf uit te
maken of zij aldan niet met een bepaald persoon wenste te contracteren, en argumenteerde daarnaast dat de beperking van het aantal
detailhandelaars aan de hand van kwantitatieve criteria gerechtvaardigd werd door de bijzondere kenmerken van het te distribueren
produkt (kranten en tijdschriften).
54. Wat het (klassieke) argument van de contractsvrijheid betreft,
meende de voorzitter dat er in feite twee vrijheden tegenover elkaar
stonden: de vrijheid van de detailhandelaar om zich te vestigen in de
beroepsbranche die hij verkiest (mits naleving uiteraard van de
wettelijke bepalingen) en de vrijheid van de leverancier om de detailhandelaar niet te bevoorraden. De ene vrijheid is daarbij de ontkenning van de andere want, indien de leverancier weigert de aetailhandelaar te bevoorraden, betekent dat dat hij de detailhandelaar de
uitoefening van zijn vrijheid van vestiging ontkent.
55. Vervolgens maakte de voorzitter een onderscheid tussen de
situatie waar de leverancier zich in een economische machtspositie
bevond en die waarin dat niet het geval was. In de laatste hypothese
liet de rechtbank de vraag open of de leverancier willekeurig iemand
mocht afwijzen die zich, te goeder trouw en met.de nodige waarborgen, als medecontractant aanbood. In de klassieke doctrine, gaf de
voorzitter toe, was het antwoord affirmatief. Bij nader toezien vond
hij die oplossing evenwel niet zo evident. Begaat de leverancier, die
door zijn aanwezigheid op de markt de indruk verwekt dat hij tot
contracteren bereid is, geen fout indien hij plotseling op een schijnbaar of evident willekeurige wijze weigert met een dergelijk iemand
te contracteren? De voorzitter behoefde zich in die zaak echter niet
over dat probleem uit te spreken. Hij had immers vastgesteld dat
A.M.P. over een economische machtspositie beschikte, en dan was
het antwoord op de vraag veel evidenter: ,De monopoliehouder die
op arbitraire wijze zijn dienst of produkt weigert, of de levering
respectievelijk de prestatie afhankelijk maakt van voorwaarden die
aileen hem of de leden van zijn kartel voordelen bezorgen, die hij
1120
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in een normale concurrentiepositie niet zou genieten, maakt misbruik
van zijn economische macht.''
Tevoren had dezelfde voorzitter in een andere zaak wei stelling
genomen ten aanzien van die vraag, en wei ten gunste van de
kandidaat-contractant(88). De voorzitter maakte een onderscheid
tussen de hypothese waar het verzoek tot contracteren gericht werd
tot een particulier - die er niet toe gedwongen kan worden te
contracteren - en een handelaar die precies op de markt komt om
zijn waren of diensten aan de man te brengen. Door aldus van zijn
vrijheid van koophandel gebruik te maken, schept de handelaar een
toestand waarin anderen zich normaal mogen verwachten aan toelevering of prestatie van de aangeboden dienst. Dezen hebben zich
immers op de markt begeven omdat zij wisten dat het produkt of
dienst waarin zij gei:nteresseerd zijn, aangeboden werd, en hadden
dus hun activiteit in functie van dat aanbod gepland. In die omstandigheden mag men stellen, aldus de voorzitter, dat verkoopsweigering aileen dan gegrond is wanneer zij door welbepaalde redenen is
ingegeven en/ of wanneer zij de gene die de weigering ondergaat niet
een buitensporige overlast bezorgt of zijn economisch voortbestaan
niet in gevaar brengt.
Wat de bijzondere aard van het produkt betreft, die de toepassing
van haar selectieve distributie op basis van kwantitatieve criteria
moest rechtvaardigen, verwees A.M.P. naar het ,vergankelijk"
karakter van kranten en tijdschriften, de noodzaak om de onverkochte exemplaren terug te nemen en om een minimumassortiment
aan te bieden, en tenslotte naar de elasticiteit van de markt.
56. De voorzitter van de rechtbank van koophandel verwierp elk van
deze argumenten.
57. Wat het ,vergankelijk" karakter van de kranten en tijdschriften
betreft kwam hij tot de vaststelling dat dit geenszins eigen was aan
die produkten. Ook in andere sectoren bestond dat probleem - de
rechter haalde als voorbeeld het bakkersbedrijf- zonder dat men
in die sectoren overeenkomsten aantrof waardoor de toegang tot de
markt aan nieuwkomers of de verkoop tussen de detailhandelaars
onderling verboden werd.
58. Ook de beschouwingen rond de noodzaak om de onverkochte
(88) Voorz. Kh. Brussel, 13 april 1984, niet gepubliceerd.
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exemplaren terug te nemen, konden de voorzitter niet overtuigen.
Dergelijke terugname heeft immers tot voornaamste gevolg dat een
deel van het commercieel risico van de detailhandelaar afgewenteld
wordt op de leverancier, en kan dus niet opgeworpen worden tegen
een detailhandelaar die zich bereid verklaart daarvan af te zien. Uit
de hardnekkigheid waarmee A.M.P. evenwel het systeem van de
terugname oplegt als enig toegelaten systeem, in combinatie met het
verbod van retrocessie (waardoor de rigiditeit van het systeem nog
beklemtoond wordt), leidde de voorzitter af dat het nagestreefde doel
in de eerste plaats was het behoud van een marktopdeling waarbij
het algemeen economisch belang zowel als dat van de verbruiker
opgeofferd wordt ten voordele van een louter corporatistisch belang(89).
59. In een ander vonnis(90) gaf dezelfde voorzitter toe dat het
probleem van de terugname van de onverkochte exemplaren een
probleem was dat eigen was aan de betrokken bedrijfssector en
waarvoor geen oplossing bestond, maar voegde er meteen aan toe dat
het gebrek aan oplossing te wijten was aan de strakke denkpatronen
waarin de hele problematiek van de krantendistributie ingekapseld
zit en waarvoor niemand blijkbaar nog de moed kon opbrengen om
de , ,versteende strata van routine, economisch malthusianisme en
eng corporatisme te doorbreken". Dergelijke situatie die, aldus de
voorzitter, bestaat omdat niemand er iets aan wil veranderen, kan
echter niet als geldig argument gebruikt worden om iemand de
toegang tot het distributienet te weigeren.
60. Ook de vereiste om een permanent assortiment van minimum
350 titels aan te bieden veroordeelde de voorzitter als een zuiver
kwantitatief criterium. A.M.P. verantwoordde die vereiste als noodzakelijk om een pluralisme van opinies te garanderen. Zonder zover
te gaan als de eisende partij voor wie de aanhouding van een dergelijk
groot assortiment in feite neerkwarn op de prornotie van pornografie, was de voorzitter geenszins overtuigd dat de vrijheid van opinie
en inforrnatie een aanbod van 350 verschillende titels noodzakelijk
rnaakt. In ludieke bewoordingen stelde hij dat dergelijke vereiste
neerkwarn op een nodeloos aanbod van verschillende titels die hetzelfde onderwerp behandelden - waardoor het niet te verwonderen
(89) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, reeds geciteerd, bevestigd in beroep (Brussel, 20
december 1983, reeds geciteerd).
(90) Voorz. Kh. Brussel, 8 november 1985, reeds geciteerd.
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was dat de sector opgescheept zat met een groot probleem van
onverkochte exemplaren- ofwel op het aanbod van gespecialiseerde
titels die in feite niet thuishoren in een gewone krantenhandel(91).
De verplichting om een zo groot assortiment aan te houden is voor
de klassieke dagbladverkoper integendeel enkel een bron van zorgen
en bijkomende kosten(92).
61. Wat tenslotte het argument van de inelasticiteit van de markt
betreft, ontkende de voorzitter elke axiomatische waarde daarvan.
Wat A.M.P. deed kwam er volgens de voorzitter in feite op neer dat
zij eerst door beperkingen op te leggen de elasticiteit uit de markt
haalde, en vervolgens het gebrek aan elasticiteit aanvoerde om de
markt blijvend beperkend te organiseren: ,de vaststellingen waarnaar men verwijst dienen tot steun van de gedraging zoals het touw
tot steun van de gehangene dient"(93).
Voor de voorzitter lag het voor de hand dat een detailhandelaar die
zich beveiligd weet tegen onmiddellijke concurrentie weinig motivatie zal vertonen om zijn verkoopcijfers op te drijven: binnen een
vanuit zijn verkooppunt bepaalde straal kan toch niemand een
gelijkaardige handel vestigen en anderzijds kan hij de negatieve
gevolgen van zijn gebrek aan dynamisme, nl. de teveel gekochte
exemplaren, naar de leverancier doorschuiven door het systeem van
de terugname. Bovendien meende de rechtbank dat het probleem van
de inelasticiteit nog veel meer in andere bedrijfssectoren bestond (bv.
brood), zonder dat in die sector en een numerus clausus wordt toegepast.

62. Niet aileen vonden de door A.M.P. toegekende criteria geen
genade in de ogen van de Brusselse stakingsrechter, hij vond ook dat
er iets mis liep met de wijze waarop A.M.P. die criteria toepaste.
Voor hem was het duidelijk dat, zodra de erkenning van een verkooppunt in handen ligt van een prive-organisme dat belangen heeft in
een aantal ondernemingen die zelf gelijkaardige verkooppunten uitbaten, zodat men kan spreken van met elkaar verbonden ondernemingen, er geen enkele garantie van enige objectiviteit bestond. En
(91) ,Nous n'estimons pas necessaire qu'on puisse trouver chez le premier marchand de
journaux venu des ouvrages periodiques sur les conceptions cosmogoniques de peuple Peuhl,
le lamalsme tantrique ou !'evolution des voies ferrees il voie etroite dans le sud-ouest des
Etats-Unis; ces sujets n'ont evidemment leur place que dans les rayons d'officines specialisees".
(92) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
(93) Voorz. Kh. Brussel, 8 november 1985, reeds geciteerd.
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aangezien het doel van elke handelaar erin bestaat eigen financiele
voordelen na te streven, bestaat er in hoofde van A.M.P. een
vermoeden dat zij bij de erkenning van verkooppunten haar eigen
voordeel of dat van de met haar verbonden onderneming zoekt(94).
In zijn vonnis van 6 november 1985 stelde de Brusselse stakingsrechter het in meer algemene bewoordingen:
,11 ne faut en effet pas perdre de vue que, pourqu'un systeme de vente selectif soit
admissible de la part d'un detenteur de monopole ou d'une position economique
dominante, il ne suffit pas que les criteres sur lesquels il prend appui soient purent
qualitatifs mais encore que !'application de ces criteres se fasse avec objectivite et
que cette objectivite soit verifiable. Or, le seul fait que la defenderesse est ici juge
et partie et qu'elle a interet a eviter la presence d'un concurrent dans le voisinage
du point de vente qu'elle exploite elle-meme et done arefuser l'appropvisionnement
de ce concurrent fait presumer que cette objectivite n'existe pas. "(95)

63. De rechtspraak van de Brusselse stakingsrechter zoals zij vooral
einde 1985, na het arrest van het Hof van Justitie inzake Binon
gevestigd werd, laat er dus niet de minste twijfel over bestaan dat het
A.M.P. distributiesysteem strijdig was met het E.G.-mededingingsrecht. In een reeks uitvoerig gemotiveerde vonnissen werden aile
aspecten van dat systeem grondig belicht en onderzocht, en kwam
de voorzitter tot de constatatie dat er geen enkele reden bestond om
tegenover het systeem van A.M.P., zoals gewijzigd na de eerdere
negatieve uitspraken van de Brusselse rechtbanken in 1982-1983, een
positieve houding te nemen. Er weze aan herinnerd dat A.M.P., ten
gevolge van de rechtspraak van die periode, de ,raadgevende commissies'' die moesten adviseren over de opportuniteit van de opening
van een nieuw verkooppunt (en wier ,adviezen" systematisch werden gevolgd), had opgedoekt, en dat de uitgevers van dan af op basis
van een eigen intern reglement beslisten of een nieuw verkooppunt
kon erkend worden.
64. Nochtans waren niet aile rechtbanken destijds de mening van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel toegedaan.
In een arrest van 3 november 1982, minder dan 2 weken voor het
vonnis van de Brusselse rechtbank waarbij A.M.P. op vordering van
de Club-winkels veroordeeld werd, besloot het Hof van Beroep te
Antwerpen dat de verkoopsweigering van A.M.P. niet ongeoorloofd
was, en dat de motieven waarop A.M.P. zich beriep om haar
(94) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
(95) Voorz. Kh. Brussel, 6 november 1985, reeds geciteerd.
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distributiesysteem te verrechtvaardigen, als wettig moesten worden
beschouwd:
,Overwegende dat de ingeroepen boycot als zijnde een schending van het principe
van vrijheid van handel en nijverheid geen absoluut recht is, maar een recht dat
beperkt wordt door de gelijke rechten waarop anderen aanspraak kunnen maken
en de uitoefening van deze rechten door gei:ntimeerden geen fout uitmaakt wanneer
zij met de door hen getroffen maatregelen de verdediging van rechtmatige belangen
nastreven, zoals in casu een behoorlijk functionerend distributiesysteem;"
I
,Overwegende dat de zogenaamde onderliggende motieven voor de verkoopsweigering - het beperken van het aantal terug te zenden onverkochte exemplaren, de
bescherming van de gevestigde handelszaken- deze niet ongerechtvaardigd maakt;
Overwegende dat uit het feit dat een zekere Mevr. C. in de nabijheid van appellant
sedert einde maart 1980 wei bevoorraad wordt, niet kan afgeleid worden dat de
verkoopsweigering aan appellant ongerechtvaardigd is. "(96)

65. Naar aanleiding van de talrijke geschillen waarbij haar distributiesysteem in vraag werd gesteld heeft A.M.P. dit systeem bij de
E.G.-Commissie aangemeld. Op aandringen van de E.G.-Commissie
liet A.M.P. de kwantitatieve criteria (minimum assortiment, minimum afstand tussen verkooppunten en minimum aantal mogelijke
klanten per verkooppunt) vallen en stelde ze nieuwe criteria op die
uitsluitend gebaseerd waren op een minimum omzet per verkooppunt. De Commissie heeft het voornemen dit distributiesysteem op
grond van artikel 85, lid 3 vrij te stellen(97). Op het ogenblik van het
ter perse gaan van dit artikel werd evenwel nog geen vrijstelling
verleend.
66. Twee andere vonnissen van de voorzitter van de rechtbank van

koophandel te Brussel, waar het selectief distributiesysteem van
gerenommeerde merken van uurwerken ter discussie stond, verdienen hier bijzondere aandacht.
67. Een handelaar die een zaak uitbaatte waar produkten van ver-

schillende aard werden aangeboden, bekloeg er zich over dat hij zich
nergens met Rolex uurwerken kon bevoorraden, hoewel hij daartoe
niet aileen pogingen had ondernomen bij de Belgische invoerder,
maar ook bij de Zwiterse fabrikant en alleenimporteurs voor andere
landen. Dat zou volgens hem het gevolg zijn van de toepassing van

(96) Antwerpen, 3 november 1982, niet gepub/iceerd.
(97) P.B., 23 juni 1987, C 164/87.
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het Rolex-verkoopsreglement dat op zijn beurt strijdig zou zijn met
artikel 85, lid 1(98).
68. De voorzitter was evenwel een gans andere mening toegedaan.
Zij stelde vast dat het om luxe artikelen van een zeer hoog eenheidsprijsniveau ging, waarvan er in Belgie slechts een zeer beperkt aantal
werden ingevoerd ( ± 1.600 stuks per jaar) en waarvoor er maar een
klein aantal verdelers erkend waren (13 op 2.630 uurwerkmakersjuweliers en nog veel meer handelaars die, zoals eiseres, winkels met
meervoudige afdelingen uitbaten). Dat de fabrikant van Rolex uurwerken de produktie beperkt wenst te houden, is een eenzijdige
belissing die niet onder toepassing valt van artikel 85, lid 1, ook al
heeft dat kwantitatief beperkende gevolgen voor het verkeer van de
uurwerken. Bijgevolg oordeelde de voorzitter dat de alleeninvoerder,
conform het Rolex reglement, rechtsgeldig een selectie mocht maken
tussen de bestaande gespecialiseerde winkels, daarbij rekening houdend met de beperktheid van het aanbod en de potentiele vraag.
69. De stelling van de handelaar dat hij aan alle kwalitatieve criteria
vermeld in het reglement beantwoordde en derhalve gerechtigd was
op bevoorrading wuifde de voorzitter weg met de opmerking dat de
geldigheid van een selectief distributiesysteem ten aanzien van artikel 85, lid 1 niet afhankelijk is van de voorwaarde dat in de bevoorrading van alle handelaars die aan de gestelde kwalitatieve criteria
beantwoorden, zou kunnen voorzien. Het op touw zetten van een
selectief distributienet is, aldus de voorzitter, niet gelijk te stellen met
een openbaar aanbod van bevoorrading dat tot dergelijke handelaars
gericht is.
70. De andere bezwaren die de handelaar tegen het Rolex-verkoopsreglement uitte, nl. dat het de verkoop van Rolex produkten aan
grootwarenhuizen en winkels met meerdere verkoopsafdelingen uitsloot en dat de vereiste te beschikken over een atelier voor de
uitvoering van de prestaties verbonden aan de waarborg en dienst na
verkoop niet op uniforme wijze werd toegepast, achtte de voorzitter,
terzake niet dienend. En dat de handelaar, als niet erkend verdeler,
zich noch bij de fabrikant noch bij andere alleenimporteurs kon
bevoorraden, bevond de rechtbank inherent aan de kwalitatieve
selectieve distributie.
(98) Voorz. Kh. Brussel, 14 februari 1986, Handelspr., 111986, 130.
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71. De stellingname van de voorzitter moet worden bijgetreden in
zoverre de handelaar niet uit hoofde van het bestaan van een selectief
distributienet automatisch aanspraak op bevoorrading kan maken
om reden van het louter feit dat hij aan de criteria van selectie zou
voldoen. Het is eveneens logisch dat een niet-erkend verdeler voor
praktische moeilijkheden kan staan voor zijn bevoorrading met de
produkten waarvoor het selectief distributienet werd opgericht. Pogingen om toch via erkende verdelers- aan wie gewoonlijk verbod
wordt opgelegd om aan anderen dan eindverbruikers of andere
erkende verdelers te verkopen- bevoorraad te worden, kan aanleiding geven tot derde-medeplichtigheid aan contractbreuk in hoofde
van de niet erkende verdeler, tenminste in zoverre deze niet erkende
verdeler uit het selectief distributienet werd gesloten omdat hij niet
beantwoordde aan de selectiecriteria.
72. Dezelfde handelaar had ook een vordering ingesteld tegen de
alleeninvoerder van Omega uurwerken. De omstandigheden waren
evenwel anders. Daar waar hij er nooit in geslaagd was om Rolex
uurwerken te bekomen, had hij wel regelmatig Omega uurwerken te
koop kunnen aanbieden. Tot op zeker ogenblik een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de alleeninvoerder van Omega uurwerken
voor Belgie, de fabrikatienummers van de Omega uurwerken die zich
in zijn winkel bevonden, noteerde. Sindsdien kon de handelaar zich
nergens meer op normale wijze in Omega uurwerken bevoorraden,
ondanks het feit dat hij zich daartoe zowel tot de nationale invoerder
voor Belgie als andere nationale alleeninvoerders gericht had. Ook
hier stelde de handelaar dat hij het slachtoffer was van een kwantitatieve selectiepolitiek van de Belgische invoerder die, zonder opgave
van redenen, weigerde om hem in haar verdelersnet op te nemen.
Deze weigering zou volgens de handelaar in feite het gevolg zijn van
verplichtingen die de alleeninvoerder aangegaan had ten aanzien van
een verdeler die op een honderdtal meter van hem gevestigd was. Een
ander verschilpunt met de Rolex zaak was dat voor het Belgisch
distributienet van Omega enkele honderden verdelers waren erkend.
73. De voorzitter wimpelde echter ook hier de eisen van de handelaar
om bevoorraad te worden af. Ook hier stelde zij dat het op touw
zetten van een selectief distributienet van kwalitatieve aard niet gelijk
te stellen is met een openbaar bevoorradingsaanbod van de fabrikant
en zijn nationale agenten gericht tot alle handelaars die aan de
gestelde kwalitatieve criteria menen te beantwoorden. Zij verwees
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daarbij naar de klassieke doctrine, geschraagd door het Decreet
d' Allarde, dat het eenieder vrij staat met een ander te contracteren
of niet. Het feit dat de alleeninvoerder deel zou uitmaken van een
selectief distributiesysteem doet volgens de rechter geen afbreuk aan
dat recht. De alleeninvoerder behoefde zijn negatief antwoord op de
vraag tot bevoorrading niet te motiveren(99).
74. In het laatste geval heeft de voorzitter met enige moeite de klip
omzeild dat het betrokken selectieve distributiesysteem mogelijk wei
van kwantitatieve aard was.
In een van haar eerste beschikkingen inzake selectieve distributie had
de Commissie de kwantitatieve selectie van voortverkopers weliswaar
als strijdig met artikel 85, lid 1 bevonden, maar het tot 1977 vrijgesteld op grond van de overweging dat- anno 1970- slechts een
zeer beperkt aantal Omega horloges kon worden verkocht en dat
territoriale bescherming dus vereist was om de voortverkopers voldoende stimulans te geven zich actief voor de verkoop in te zetten(lOO). De besproken uitspraak laat niet toe na te gaan of de
verdeler na 1977 de kwantitatieve criteria heeft opgegeven, dan wei
of een nieuw verzoek om vrijstelling was ingediend.
75. In dezelfde permissieve lijn als de uurwerk uitspraken ging een
vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Veurne(lOl):
,verkoopsweigering en zelfs boycott druisen niet in tegen de geoorloofde handelspraktijken wanneer niet het bewijs geleverd wordt dat de bedoeling ervan is
hoofdzakelijk en welbewust nadeel toe te brengen aan een andere handelaar. Dit
is een uitvloeisel van het algemeen beginsel van de vrijheid van handel en de vrijheid
van contracteren met wie men wil."

In die zaak oordeelde de voorzitter dat een verdeler van kranten en
tijdschriften rechtmatig een detailhandelaar te De Panne kon weigeren te bevoorraden omdat er in De Panne reeds 8 verkooppunten
waren en een levering aan die handelaar in strijd zou zijn met een
van de voorwaarden die de verdeler zelf in zijn inwendig reglement
had vastgelegd, nl. een minimum afstand van 250 m tussen de
bestaande verkooppunten.

(99) Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1986, reeds geciteerd.
(100) P.B., 5 november 1970, L 242/22.
(101) Voorz. Kh. Veurne, 19 september 1985, reeds geciteerd.
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76. Voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen bekloeg een handelaar, die jarenlang motoronderdelen van het
merk AC Delco had verkocht, er zich over dat na afloop van zijn
overeenkomst met zijn leverancier, deze hem niet !anger wilde beleveren maar hem verwees naar zijn erkende verdelers. Volgens de
handelaar kwam deze verkoopsweigering neer op de organisatie van
een op !outer willekeur berustend selectief distributiesysteem. De
voorzitter poneerde eerst het beginsel dat een selectief distributiesysteem op zich niet onrechtmatig is voor zover blijkt dat men bij de
uitwerking daarvan, zonder discriminatie, objectieve criteria van
kwalitatieve aard in acht neemt in verband met ondermeer de vakbekwaamheid, het personeel, de bedrijfsinrichting en de solvabiliteit
van de contractant-wederverkoper, en geen willekeurig karakter
heeft. Vervolgens stelde hij dat er binnen het kader van artikel 85
E.E.G.-Verdrag geen leveringsplicht bestaat en dat een overtreding
op artikel 85 een mededingingsbeperkende afspraak met derden
vereist, waarvan hij het bestaan terzake niet bewezen achtte. Bovendien kon de handelaar zich nog steeds met de onderdelen voorzien
via de verdelers van de leverancier en op de buitenlandse markt via
parallelimport. Tenslotte vond de voorzitter het feit dat tussen de
partijen voor de rechtbank van koophandel een niet onbelangrijk
geding aanhangig was, eveneens een gegronde reden voor de leverancier om te weigeren met de handelaar te contracteren(102).
77. Waar inzake selectieve distributie het gewoonlijk de slachtoffers
van een verkoopsweigering zijn die het selectief distributienet waartoe zij niet toegelaten worden aanvallen op hun verenigbaarheid met
het E.E.G.-Verdrag, hebben in een aantal gevallen de organisatoren
van een selectief distributienet zelf zich tot de rechtbank gewend om
een handelaar, die niet tot het net behoorde, verbod te horen opleggen nog !anger de produkten te verkopen die zij exclusief aan hun
net wensten voor te behouden. Die handelaar kon de produkten dan
ofwel buiten de Gemeenschap verkregen hebben, ofwel binnen de
Gemeenschap van voortverkopers die aan outsiders verkochten.
78. In een zorgvuldig gemotiveerd vonnis van 4 november 1982
stelde de voorzitter van de rechtbank te Nijvel(103) eerst vast dat de
N. V. Dior haar verzoek om een voortverkoper verbod op te leggen
nog !anger haar parfum- en toiletartikelen te verkopen, steunde op
(102) Voorz. Kh. Antwerpen, 19 november 1987, nag niet gepubliceerd.
(103) Voorz. Kh. Nijvel, 4 november 1982, reeds geciteerd.
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het feit dat deze produkten enkel door haar erkende verdelers mochten verkocht worden. Dior verwees dus expliciet naar een contract
dat haar met haar erkende verdelers verbond, en dat gelijkaardig was
voor elke verdeler. Dat contract organiseerde bijgevolg de selectieve
distributie van de Dior produkten; het kwam er dus op aan na te gaan
of de E.E.G.-wetgeving van toepassing was en het door de N.V. Dior
toegepaste systeem er niet strijdig mee was.
79. Dat het systeem wei degelijk onder het toepassingsgebied van het
E.E.G .-recht viel, leidde de voorzitter af uit het feit dat de contracten
een exportverbodclausule bevatten alsmede uit een onderzoek van de
rechtspraak van het Hof van Justitie dat hem leerde dat ,pratiquement, toutes les grandes marques de parfum et produits de beaute
fran9ais organisent un tel systeme de distribution hors de France et
que cette pratique tombe sous !'application des reglements C.E.E."
80. Vervolgens stelde de voorzitter vast dat het niet bewezen was dat
de bewuste voortverkoper of zijn personeel niet de nodige kwaliteiten
zouden bezitten om parfurn of schoonheidsprodukten te verkopen.
Bovendien bleken andere grote mer ken wei degelijk de voortverkoper
als verdeler te hebben erkend. Tenslotte bleek Dior helemaal geen
kwalitatieve criteria te kunnen voorleggen waaraan de gewraakte
voortverkoper niet, maar andere verdelers wei voldoen. Uit de debatten leidde de voorzitter af dat Dior de verdeling van haar produkten
wenste te Iaten gebeuren door een beperkt aantal verdelers om te
vermijden dat zein aile boetieks of grootwarenhuizen zouden gevonden worden.
81. De voorzitter besloot dan ook dat de criteria waarop Dior zich
baseerde geen objectieve criteria van kwalitatieve aard waren, maar
·integendeel kwantitatieve criteria. De uitsluiting van de voortverkoper bleek immers het gevolg te zijn van eeh contract dat Dior gesloten
had met een andere voortverkoper, die in dezelfde buurt een zaak
uitbaatte(104). De voorzitter oordeelde dat de mededinging vervalst
werd, omdat, bij ontstentenis van dat contract, de verbruikers van
Dior produkten een ruimere keuze van verkopers zouden hebben,
niet aileen qua aantal maar ook wat betreft klantenservice, die een
belangrijke rol speelt in de concurrentie tussen de verschillende
zaken. Indien er daarentegen maar een verkoper is, zijn de verbrui(104) Contra: Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1986, reeds geciteerd, waar de stakingsrechter
van Brussel in een gelijkaardige zaak tot een tegengesteld besluit kwam, supra, nrs. 72-73.
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kers uiteraard gedwongen zich tot hem te wenden, met aile negatieve
gevolgen daaraan verbonden: een ver verwijderd verkooppunt, incompetentie, gebrek aan dienstwilligheid, geen kortingen of getrouwheidskaart, een winkel waarin weinig andere produkten te
vinden zijn, ... De voorzitter besloot dat het contract tussen Dior en
de andere voortverkoper onder toepassing viel van artikel 85, lid 1.
Aangezien het krachtens artikel 85, lid 2 bijgevolg nietig was, kon
het ook niet dienen als basis van de vordering van Dior om de
verkoop van haar produkten te verbieden. De voorzitter hoefde dan
ook niet na te gaan of het aanbieden van Dior produkten buiten het
selectief netwerk een oneerlijke handelspraktijk was.
82. Uit de hogervermelde zaak zou men kunnen afleiden dat de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel niet uitsloot
dat ook grootwarenhuizen in principe in aanmerking moesten komen
om parfum- en toiletartikelen van gerenommeerde merken te verkopen. Dit was de hamvraag waarmee eind 1986 de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel geconfronteerd werd(105).
Quasi aile hoofdverdelers voor Belgie van gerenommeerde merken
van parfum- en toiletartikelen hadden voor de rechtbank de stopzetting gevorderd van de verkoop van hun produkten door een grootwarenhuis.
De voorzitter besteedde eerst bijzondere aandacht aan de aard van
de produkten waarbij hij tot de volgende bevindingen kwam:
,Le produit en question (eaux de toilette fabriquees et commercialisees par des
maisons de grand renom et de reputation mondiale) est incontestablement un
produit de luxe et meme de haut luxe destine a- et axe sur - une clientele exigeante
qui exige de Ia qualite et de Ia classe et est disposee a payer le prix que Ia classe de
produit implique. II est bien connu d'ailleurs que Ia fabrication de tels produits exige
une infrastructure tres elaboree ainsi que, dans le chef du personnel de laboratoire,
une capacite creative certaine. En outre, ces produits exigent, pour leur commercialisation, une publicite des services de vente et du materiel de vente qui evoquent dans
le public une atmosphere de luxe. De Ia des emballages particulierement etudies, des
flacons qui sont parfois de vraies reuvres d'art, une publicite qui l'est tout autant
et un personnel forme a satisfaire une clientele exigeante."

Voor een dergelijk produkt achtte de voorzitter een selectief distributienet verantwoord ten einde de faam en het uitzonderlijk kwaliteitskarakter ervan te verzekeren. Hij vond het dan ook normaal dat de
hoofdverdelers een selectie maakten tussen de kandidaat-voortverkopers en van hen zowel een doorgedreven beroepsbekwaamheid als
(105) Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, Handelspr., IV/1986, 246.
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een hoogwaardige dienstverlening en presentatie van het verkooppunt eisten, en dat zij zelf de beroepsvorming van die voortverkopers
organiseerden. Allemaal zuiver kwalitatieve criteria en dus geoorloofd in het Iicht van artikel 85, oordeelde de voorzitter. Uit het
uitzonderlijk karakter van het produkt en het feit dat het distributiesysteem er juist op gericht is die uitzonderlijke kwaliteiten tot hun
waarde te doen komen, volgt dan ook dat iemand die dat systeem
doorbreekt door de produkten aan te bieden aan het publiek zonder
daartoe erkenning te hebben verkregen vanwege de hoofdverdelers
en dus zonder de kwaliteitsgaranties te kunnen bieden die de hoofdverdelers mogen vragen van hun distributienet, het produkt devaloriseert.
83. Dit vonnis roept toch wei enkele bedenkingen op. Vooreerst rijst
de vraag of de hoofdverdeler gerechtigd is de verkoop van produkten
te verbieden aan voortverkopers die hij niet voorafgaandelijk heeft
erkend. Om misbruiken te vermijden tracht de Commissie ofwel de
toegangsprocedure tot het selectief netwerk te decentraliseren door
anderen dan de fabrikant - bijvoorbeeld grossisten - te Iaten
oordelen over de selectiecriteria, ofwel duidelijke en transparante
selectiecriteria aan aile voortverkopers bekend te maken, zodat ze
zelf kunnen oordelen over levering aan outsiders. Verder blijkt uit
niets dat de hoofdverdelers inderdaad objectieve criteria hanteerden.
De voorzitter heeft de toepassing van criteria op de voortverkoper
niet getoetst. Tenslotte werd niet onderzocht of een gezamenlijke
actie van een groot deel van de cosmetica-fabrikanten geen aanwijzing was van een onderling afgestemde gedraging met het oog op
uitsluiting van andere distributiekanalen dan selectieve distributie in
de parfumerie sector(106).

Verkoopsweigering buiten selectieve distributie
84. Behoudens de hypothese waarin een verkoopsweigering een aanwijzing Ievert dat een selectief distributiesysteem strijdig is met
artikel 85 E.E.G.-Verdrag, kan die praktijk nog op andere wijzen
onder vuur komen. Vooreerst kan ze een misbruik van economische
machtspositie uitmaken die verboden wordt door artikel 86(107).
Verder kan die praktijk het gevolg zijn van een overeenkomst tussen
(106) Voor een bespreking van selectieve distributie in de parfum-secotr, zie STUYCK, J.,
Selectieve distributie zonder geurtje?, noot bij Antwerpen, 29 maart 1979, B.R.H., 1979,
III.448.
(107) United Brands, reeds geciteerd.
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een leverancier en een of verschillende van diens klanten, die ertoe
strekt een concurrent van die klant(en) niet meer te beleveren en dus
de mededinging beperkt. Wanneer die afspraak een bona fide exclusiviteitsovereenkomst is met het oog op de rationele organisatie van
de distributie kan ze uiteraard in aanmerking komen voor een
vrijstelling op grand van artikel 85, lid 3(108); bij het niet (meer)
belevereli van een welbepaald voortverkoper op verzoek van een
andere voortverkoper zal de rechtbank echter evenwel moeten nagaan of de leverancier verbintenissen aangegaan heeft ten aanzien
van de verzoekende voortverkoper en, zo het antwoord positief is,
welke de inhoud daarvan is en welke de onderliggende motieven zijn
om de ene voortverkoper te verkiezen boven de andere.
85. Zo meende een Limburgse detailhandelaar van stijlmeubelen dat
de plotse stopzetting van verdere leveringen door een van zijn leveranciers zijn oorsprong vond in een concurrentiebeperkende afspraak tussen die leverancier en een andere, Duitse detailhandelaar
die dezelfde meubelen afnam. Meer bepaald zou de Duitse firma met
ongenoegen vaststellen dat de Limburgse detailhandelaar leverde aan
in Duitsland gestationeerde militairen en hun families, en had zij de
leverancier in elk geval voor de keuze gesteld: ofwel diende deze al
zijn commerciele relaties met de Limburgse handelaar stop te zetten,
ofwel zou zij zelf aile handelsbetrekkingen met de leverancier verbreken. De Limburgse handelaar vond dat dit een met artikel 85 E.E.G .Verdrag verboden overeenkomst was.
86. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge,
afdeling Oostende, volgde die mening(109) doch het Hofvan Beroep
te Gent verbrak het vonnis: hoewel het vaststond dat de Duitse firma
de leverancier wei degelijk voor de hierbovengenoemde keuze had
gesteld, meende het Hof dat het bewijs van een bedrieglijke verstandhouding tussen de leverancier en de Duitse firma om de Limburgse
handelaar als haar concurrent uit te schakelen, niet geleverd was.
Gesteld voor een dergelijke situatie - ofwel niet verder leveren aan
de Limburgse handelaar ofwel zijn Duitse klant verliezen - was het
voor de leverancier geoorloofd een keuze te maken tussen twee
kwalen(llO).

(108) Cfr. Verordening nr. 1983/83 van 22 juni 1983, P.B., 30 juni 1983, L 173/1.
(109) Voorz. Kh. Oostende, 29 juli 1983, reeds geciteerd.
(110) Gent, 27 februari 1984, reeds geciteerd.
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87. Hoewel het Hof van Beroep te Gent het niet met zoveel woorden
zegt, kan men uit het arrest afleiden dat het Hof de verkoopsweigering blijkbaar niet het gevolg achtte van een overeenkomst, doch van
een unilaterale beslissing van de leverancier (nl. de keuze die hij noodgedwongen- maakte tussen zijn Duitse en Belgische afnemer).
Anders was het allicht geweest indien de leverancier zich jegens zijn
Duitse afnemer ertoe verbonden zou hebben de Belgische afnemer
niet meer te bevoorraden. In dat geval zou er wei sprake kunnen zijn
van een overeenkomst, en zou althans die voorwaarde voor de
toepasselijkheid van artikel 85, lid 1 vervuld zijn. Hier was de leverancier dergelijke verbintenis blijkbaar niet aangegaan, maar ging
het om een eenzijdige keuze, ten allen tijde door hem herzienbaar.
88. Het Hof van Beroep te Brussel daarentegen sprak zich duidelijk
uit in haar arrest van 10 november 1987: waar het ongeoorloofd is
bepaalde marktdeelnemers aan te zetten niet aan derden te leveren
indien daardoor geen rechtmatig belang wordt vervolgd, en waar het
rechtstreeks weigeren te verkopen eveneens onrechtmatig zou kunnen zijn indien dergelijke weigering het resultaat is van een collectieve
beslissing die ertoe strekt een nieuwkomer op de markt te weren, is
een verkoopsweigering die ge'inspireerd is door de wil een eigen
handel te vrijwaren tegen het onrechtmatig gedrag van derden (in
casu de dreiging van een aantal wederverkopers om niet meer bij een
leverancier aan te kopen indien hij een nieuwkomer op de markt bleef
bevoorraden) nog niet per se een onrechtmatige gedraging. Waar het
vonnis a quo de verkoopsweigering als strijdig met artikel 85 had
beschouwd, oordeelde het Hof dat dergelijke inbreuk niet aanwezig
vermits geen overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging in die zin voorlag. De verkoopsweigering, ingegeven door de wil
van de leverancier om zijn marktimago te handhaven gepaard met
de wil de detailhandelaars van haar gewoon verkoopnet niet te
mishagen, waren voor het Hof voldoende gerechtvaardigde motieven
voor de verkoopsweigering.
89. In een vonnis van 20 november 1986 oordeelde de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brugge(111) dat een leverancier die
geen machtspositie heeft rechtmatig kan weigeren een handelaar te
bevoorraden met als onderliggend motief dat hij reeds een andere
zaak in dezelfde straat bevoorraadt. Hij meende dat, zelfs al had de
(111) Voorz. Kh. Brugge, 20 november 1986, Handelspr., IV/1986, 154.
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Ieverancier geen siuitend seiectief distributiesysteem opgezet, het
deze om commercieie redenen niet wenselijk kon voorkomen op
dezeifde piaats twee handeiszaken te beieveren die eikaar met zijn
produkten (i.e. geschenkartikeien) zouden beconcurreren. Bijkomende administratie- en Ieveringskosten voor de Ieverancier, en het
gevaar dat een van beide geen voidoende omzet van zijn produkten
meer zou bereiken, achtte de rechter andere gegronde redenen om
de Ieverancier de principiele handeisvrijheid waarop hij zich beriep,
toe te kennen.
90. Hoewei de uiteindelijke beslissing van de voorzitter moet worden
bijgetreden, lijkt hij te suggereren dat de Ieverancier met nog meer
recht zijn verkoopsweigering kracht had kunnen bijzetten indien hij
een echt seiectief distributienet had opgezet. Indien deze interpretatie
van het vonnis juist is, dient toch wei gesteid te worden dat in dat
gevai verkoopsweigering, enkei om het feit dat even verder een
andere handeiaar reeds beieverd wordt, probiematisch is indien deze
Ioutere aanwezigheid ais criterium gehanteerd wordt om systematisch andere handeiaars in de buurt van aile Ieveringen uit te siuiten.
91. Voor het Hofvan Beroep te Gent, waar deze zaak in beroep werd
behandeid, werd het debat toegespitst op het feit dat de verkoopsweigering van de Ieverancier zou ingegeven zijn door druk uitgeoefend
door de naburige handeiaar(ll2). Het Hof vond dat de uitleg van
de Ieverancier die voorhieid dat zijn weigering te verkopen ingegeven
was door de betrachting zijn goede reiaties met de andere handeiaar
niet te vertroebeien, hetgeen hij wei zou doen door te Ieveren aan een
concurrent van die firma in dezeifde straat, aanvaardbaar. Het Hof
oordeeide dat de Ieverancier zeifs geen beroep diende te doen op de
beweerde uitgeoefende druk van de concurrerende handeiaar, daarmee impliciet stellend dat dergelijke druk voor de houding van de
Ieverancier aileen maar een gegronde reden temeer zou zijn om niet
te verkopen.
92. Overigens kon de handeiaar de produkten steeds bij andere
firma's aankopen, zodat voor het Hof het bewijs geieverd was dat
hij niet verhinderd werd op de markt te komen en de vrije mededinging in geen enkei opzicht in het gedrang werd gebracht. De verkoopsweigering van de Ieverancier werd niet geacht ge'inspireerd te
(112) Gent, 20 november 1987, nog niet gepubliceerd.
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zijn door de bescherming van gevestigde handelaars, maar enkel
door het veilig stellen van eigen commerciele belangen, hetgeen
geenszins verboden is.
93. Bescherming van andere voortverkopers kwam ook ter sprake
in een vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel van 17 juni 1986(113), waar een reisagent meende dat de
weigering van een luchtvaartmaatschappij om hem nog Ianger luchtvaarttickets te leveren, ingegeven was door de zorg van de maatschappij om haar Franse agenten te beschermen tegen de verkoop
door de reisagent van tickets aan Franse klanten tegen lagere prijzen
dan degene die de Franse agenten zelf toepasten. De voorzitter
meende echter dat, zelfs indien dat het ware motief van de beslissing
van de luchtvaartmaatschapij was, die beslissing daardoor nog niet
ongeoorloofd werd. Die conclusie lijkt wat overhaast, gezien het
belang dat in het E.E.G.-mededingingsrecht gehecht wordt aan de
mogelijkheid tot paralleluitvoer. De voorzitter had hier toch minstens moeten nagaan wat de feitelijke toedracht van deze bewering
inhield. Indien immers de reden van de stopzetting van verdere
leveringen tot doel had het niveau van de prijzen in Frankrijk
kunstmatig hoog te houden door het aanbod aan Franse klanten
vanuit Belgie af te snijden, dan zou dit problematisch zijn in geval
er een mededingingsbeperkende afspraak tussen de luchtvaartmaatschappij en haar Franse agenten er ten grondslag van zou liggen.
94. Een gans andere situatie was aan de orde in een zaak waarover
de Brusselse stakingsrechter zich in 1983 diende uit te spreken. Een
belangrijke Duitse koekjesfabrikant had een Belgische dochteronderneming opgericht, waarbij een van de motieven voor deze oprichting te zoeken was in de bijzondere situatie van de Belgische markt:
opdat de koekjes gemakkelijk afgezet zouden kunnen worden, was
het commercieel noodzakelijk om zowel de publiciteit voor als de
verpakking van de koekjes te voorzien in drie talen. Blijkbaar ten
gevolge van een nieuwe verkoopspolitiek besloot de Belgische onderneming een aantal groothandelaars niet Ianger te bevoorraden.
De rechter stelde vast dat de fabrikant op de Belgische markt een niet
te verwaarlozen aandeel had verworven (tussen de 7o/o en 12%) en
meende dat een groothandelaar in voedingswaren moet kunnen
· beschikken over een zeer uitgebreid assortiment om aan de wensen
(113) Voorz. Kh. Brussel, 17 juni 1986, Hande/spr., Il/1986, 191.
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van zijn clienteel van detailhandelaars te kunnen beantwoorden. Hij
veroordeelde de weigering als arbitrair en onnodig en ongeoorloofd
discriminatoir, vermits andere groothandelaars wei nog verder bevoorraad werden.
De weigering van de Belgische dochteronderneming om bepaalde
groothandelaars nog Ianger te bevoorraden had ook tot gevolg dat
deze groothandelaars zich nergens meer met deze koekjes kon bevoorraden; parallelimport bleek dus uitgesloten omdat de andere
ondernemingen van dezelfde groep de groothandelaars die zich tot
hen richtten ofwel weigerden te bevoorraden ofwel terugwezen naar
het Belgische dochterbedrijf, en ook al omdat enkel die Belgische
onderneming de koekjes kon bezorgen in een verpakking die geschikt
was voor de Belgische markt.
Door de onmogelijkheid om de koekjes nog te kunnen aankopen
veroordeelde de voorzitter de weigering als strijdig met artikel 85: zij
had immers tot gevolg dat het vrij verkeer van goederen binnen de
Gemeenschappelijke markt belemmerd werd(ll4).
95. De voorzitter construeerde hier- in het raam van artikel 85een leveringsplicht die gebaseerd is op de overweging dat voortverkopers een volledig gamma, met onder meer de meest gekende produkten, moeten kunnen aanbieden. Dergelijke overweging vindt veeleer
haar plaats in het raam van artikel 86: zolang de koekjesfabrikant
geen machtspositie op de markt bekleedt (en een marktaandeel van
120Jo lijkt geenszins voldoende om tot het bestaan van een economische machtspositie in de zin van artikel 86 te besluiten), kan er
moeilijk een leveringsplicht bestaan. Anderzijds is artikel 85 wei
relevant voor de beoordeling van de afspraak tussen de koekjesfabrikant en aangezochte buitenlandse leveranciers; maar ook uit een
eventuele strijdigheid van deze afspraak met artikel 85 vloeit geen
leveringsplicht voort- de eventuele nietigheid van die overeenkomst
houdt niet in dat een voortverkoper die het slachtoffer is van dergelijke overeenkomst automatisch gerechtigd is op levering. In de hier
besproken zaak lag bovendien geen enkel element voor waaruit het
bestaan van een overeenkomst tussen ondernemingen in de zin van
artikel 85 bleek, vermits de Belgische leverancier en de buitenlandse
leveranciers waartoe de groothandelaars zich richtten tot dezelfde
groep behoren en geen zelfstandig economisch gedrag, onafhankelijk
van dat van de concern Ieiding, kunnen ontwikkelen.
(114) Voorz. Kh. Brussel, 30 mei 1983 en 13 juli 1983, J.T., 1984, 525.
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96. Verkoopsweigering ingegeven door een rechtmatig economisch
belang, zoals het feit dat de afnemer stelselmatig achterstand heeft
bij de betaling van zijn facturen, kan uiteraard geen inbreuk uitmaken op de E.E.G.-mededingingsregels(l15).

Belemmering van parallel-importen vanuit E.E.G.-landen
97. Ondernemingen, die geen toe gang krijgen tot het distributienet
voor bepaalde produkten maar er toch in slagen de produkten voor
wederverkoop te bekomen, trachten soms hun bevoorradingsbronnen met aile middelen te verbergen. Zoniet riskeren zij het slachtoffer
te worden van de pogingen van de fabrikant of zijn importeur om
het ,lek" in hun distributienet te dichten.
Een beproefde wijze waarop de fabrikant of de exclusiefverdeler het
,lek" kan trachten te lokaliseren is de verkoper dagvaarden op
grond van een aldan niet vermeende verkoop met verlies. Een van
de redenen waarom men liever zou zien dat de verkoper geen produkt
meer kan bekomen, is vaak het feit dat hij onder de prijs verkoopt
die de andere verkopers voor dezelfde produkten vragen en aldus de
opgezette prijsstructuren en winstmarges in gedrang brengt. Soms is
de prijs waaraan de ,piraat" verkoopt zo laag dat hij, gelet op de
vereiste van artikel 22 W.H.P. om bij het zetten van de verkoopprijs
rekening te houden met de algemene bedrijfskosten, een beperkte of
helemaal geen winst maakt. (Dergelijke lage prijzen kunnen bv.
aangewend worden als ,lokvogel", om de clienteel naar zijn zaak
te Iokken en hem uiteindelijk andere produkten dan de laag geprijsde
artikelen te verkopen.) Aangezien volgens hetzelfde artikel 22
W .H.P. de verkoop met verlies bewezen of weerlegd dient te worden
aan de hand van de aankoopfacturen, wordt vaak de voorlegging van
deze facturen gevraagd. De rechtbanken nemen gewoonlijk de nodige voorzorgen om te vermijden dat door de overlegging van de
aankoopfacturen de bevoorradingsbronnen zouden gekend worden.
Zo bijvoorbeeld benoemde de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen een deskundige om kennis te nemen van
de boekhouding van een handelaar met het oog op de vaststelling van
de aankoopprijs van bepaalde schrijfmachines, met het uitdrukkelijk
verbod om noch aan de andere partijen in het geding noch aan de
rechtbank zelf (!) de identiteit van de leverancier, zijn vestiging, de

(115) Brussel, 9 juni 1987, niet gepubliceerd.

1138

-------------

------=------=-r__

'--==-=--=-=-=-=-=--=--=-=---~-=--=-=-=-=--=-

-::_-::_r_ _

_I:-_-~~.:__~-_-:-_~--

------~_--

_ _ .:_!

-

T::.=-=--=-=--=--:.-=-----::_:::::::_::-__

vorm van de vennootschap of het feit dat hij in persoonlijke naam
handel drijft, kenbaar te maken(116).
98. Ben eenvoudiger methode om de bevoorradingsbron te leren
kennen is evenwel het registreren van de codes van de produkten, aan
de hand waarvan de distributiekanalen die de produkten in kwestie
doorlopen hebben gewoonlijk gemakkelijk kunnen worden opgespoord.
Zo diende in de hogervermelde Omega zaak(117) de niet-erkende
verkoper van Omega uurwerken te constateren dat hij, sedert hij
bezoek gekregen had van een gerechtsdeurwaarder die op verzoek
van de Belgische importeur van Omega uurwerken de serienummers
van de door hem verkochte stukken noteerde, zich plots nergens meer
met die uurwerken kon bevoorraden.
Verkopers die zich bedreigd voelen, deinzen er dan soms ook niet
voor terug om de produkten die zij buiten de ,erkende" kanalen
verkopen van aile identificatiegegevens te ontdoen.
98. In een zaak waarin de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge op 13 december 1979 een vonnis velde(118) hadden een
aantal fabrikanten zich verzet tegen het verwijderen door een detailhandelaar van de serienummers van de toestellen die hij verkocht,
verwijdering welke volgens hem een inbreuk zou zijn op artikel 196
van het Strafwetboek (valsheid in geschriften). De detailhandelaar
stelde daartegenover dat de vordering inging tegen artikel 85, lid 1
van het E.E.G.-Verdrag omdat de opzet van de fabrikanten er in zou
bestaan door een verbod van verwijdering van de originele serienummers de identiteit van de leveranciers op de parallelle markt te weten
te komen, en door drukking deze leveranciers ervan te weerhouden
verweerster verder te bevoorraden, ten einde aldus door uitschakeling van concurrentie hun overmatig hoge prijzen en winsten in stand
te kunnen houden.
De voorzitter meende evenwel dat de fabrikanten gerechtigd waren
aan te dringen op het behoud van de serienummers. Verwijdering
ervan zou immers de fabriekswaarborg Iaten vervallen en zou kunnen
leiden tot onvrede van de kopers. De voorzitter vond het feit dat
eiseressen zouden kunnen gebruik maken van de oorspronkelijke
(116) Voorz. Kh. Antwerpen, 26 december 1985, niet gepubliceerd.
(117) Supra, nr. 72.
(118) Voorz. Kh. Brugge, 13 december 1979, niet gepubliceerd.
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serienummers om in strijd met artikel 85 E.E.G.-Verdrag de concurrentiemogelijkheden te beperken, niet van aard is om het verplichtend behoud van de serienummers zelf tot een inbreuk op dat artikel
te maken. Indien zij toch misbruik zouden maken van deze kennis,
dan zou de detailhandelaar daartegen desgevallend moeten optreden,
zonder dat daarom het voortbestaan zelf van de serienummers in het
gedrang zou mogen gebracht worden.
100. Voor een gemakkelijker opgave stond de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel in de reeds vermelde zaak waar
een aantal Belgische importeurs van parfum- en toiletartikelen een
warenhuis (waaraan geen van hen leverde) verweten de verpakkingen
van hun produkten te verminken door de codes te verwijderen of
onleesbaar te maken. Het grootwarenhuis repliceerde dat in de mate
waarin de codering van de produkten tot doel had de lekken in het
distributienet te ontdekken, die codering een doel had dat strijdig is
met artikel 85 en dus ongeoorloofd. De voorzitter verwierp het
argument als irrelevant; immers, niet het recht op parallelimport
(waarvan zij overigens meende dat het in de gegeven omstandigheden
niet bestond) was aan de orde, maar wei het feit dat de verkoop van
de produkten waarvan de verpakkingen- waarvan hij eerder geconstateerd had dat het vaak om echte kunstwerken ging - werden
verminkt, het merkimago van de produkten schaadde(119).

Belemmering van parallel-importen vanuit derde Ianden
101. In een eengemaakte Europese markt zullen de traditionele
aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende lidstaten geleidelijk eroderen. De convergentie van de economische omstandigheden
in de lidstaten en de harmonisatie van de indirecte belastingen zullen
zo niet identiek, dan toch in grote mate gelijkwaardige condities
scheppen voor de distributie van goederen en diensten. Parallelinvoer
vanuit andere E.E.G.-lidstaten zal dan ook aan belang inboeten als
correctief op excessieve prijsverschillen. Derde Ianden zullen daarentegen meer op de voorgrond treden als bron van goedkope merkprodukten. Een fabrikant kan er belang bij hebben in ontwikkelingslanden of nieuw gelndustrialiseerde Ianden een ander prijsbeleid te
voeren dan in de verder ontwikkelde Europese markten. Dat geldt
trouwens ook t.a.v. andere ontwikkelde markten: een merkprodukt
kan in de Verenigde Staten, Canada of Japan een heel ander imago
(119) Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1986, reeds geciteerd.

1140

------------------==---~-~----~

-

-~~

-~-~-=---=----

-=----=---==-

----1---=------=

-=-

----=-------

------------

r - l_= -- -- -------

hebben dan in Europa; het kan er aanzienlijk duurder of goedkoper
worden verkocht dan bij ons. Het belang van parallelinvoer uit derde
Ianden wordt nadrukkelijk onderkend door de E.G.-Commissie:
Verordering 1983/83 inzake alleenverkoopovereenkomsten maakt
de vrijstelling van dit soort contracten afhankelijk van de mogelijkheid voor tussenhandelaren of gebruikers de goederen uit derde
Ianden te betrekken, voor zover binnen de gemeenschappelijke markt
geen andere bevoorradingsbronnen dan de alleenverkopen voorhanden zijn.
102. De problematiek aangaande parallelinvoer uit derde Ianden was
aan de orde in een vonnis van de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brusse1(120). Verweerster, een bekende grootwarenhuisketen, had in Zwitserland de hand kunnen leggen op een aanzienlijke partij vrijetijdsschoenen van Amerikaans fabrikaat. Ze verkocht deze met veel publiciteit in haar vestigingen te Iande, en niet
zonder reden: hoewel ze nog een behoorlijke winstmarge realiseerde,
verkocht ze die schoenen aan 60% van de prijs die werd toegepast
door kleinhandelaars die zich bij de Belgische alleeninvoerder bevoorraadden. Deze laatste verzette zich tegen de verkoop van de
schoenen door de warenhuisketen, wat ze een oneerlijke handelspraktijk vond, o.m. op grond van de overweging dat de grootwarenhuisketen derde-medeplichtig was aan kontraktbreuk door de Amerikaanse groothandelaars van het betrokken schoenmerk. De alleeninvoerder beweerde immers dat deze groothandelaars gebonden waren
door een soortgelijke overeenkomst als zijzelf, die verbod oplegde
om buiten het toegewezen territorium te verkopen. Hij kon echter
niet het bewijs voorleggen dat Amerikaanse groothandelaars inderdaad aan dit beding onderworpen waren- blijkbaar was de fabrikant niet gevraagd of niet geneigd mee te werken aan de bewijsvoering. Verder oordeelde de voorzitter dat, zelfs indien bewezen werd
dat de schoenen in de E.E.G. beland waren ten gevolge van een
inbreuk op dergelijk beding, dit nog geen aanleiding zou geven tot
toepassing van de theorie van derde-medeplichtigheid. De voorzitter
stelde dat een verbod om buiten het territorium te verkopen een
inbreuk uitmaakt op artikel 85, lid 1 - en dit zelfs indien het gaat
om een territorium buiten de Gemeenschap , ,dans Ia mesure oil Ia
marchandise visee est destinee a circuler dans le Marche Commun ... ''

(120) Voorz. Kh. Brussel, 2 mei 1987, nog niet gepubliceerd.
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De voorzitter hoefde niet echt uitspraak te doen over de geldigheid
van een expertverbod naar de Gemeenschap.
103. Ongetwijfeld kan het niet de bedoeling zijn elk verbod om
buiten het toegewezen territorium te verkopen, aan het Gemeenschapsrecht te onderwerpen; het volkenrecht zou zich tegen dergelijke vergaande extraterritoriale toepassing van het Europees recht
verzetten. Artikel 85 kan wel toepassing vinden op overeenkomsten
betreffende gedraging buiten de Gemeenschap, maar dan enkel
indien deze gedragingen redelijkerwijze tot voldoende merkbare
gevolgen in de Gemeenschap kunnen leiden(121). Er mag worden
aangenomen dat dit het geval kan zijn indien ondernemingen in
E. V.A.-landen wordt verboden naar de Gemeenschap uit te voeren:
in het licht van relatief geringe transportkosten en de afwezigheid van
douanegrenzen is dergelijke export een reele mogelijkheid. Of dit
ook geldt voor verder verwijderde landen, valt moeilijk a priori uit
te maken.

Exclusiviteitsovereenkomsten
104. Daar waar er reden kan bestaan om de bezwaren die de organisatoren van een geoorloofd selectief distributiesysteem hebben tegen
de verkoop van hun produkten door niet-erkende wederverkopers te
aanvaarden, nemen de rechtbanken terecht een strengere houding
aan tegenover vorderingen die ertoe strekten de verkoop van produkten in een bepaald gebied uitsluitend voor te behouden aan de
beneficiaris van een exclusieve distributieovereenkomst. De exclusiviteit is immers een verbintenis van de leverancier om zelf niet aan
anderen dan de exclusieve verdeler te leveren; het is geen erga omnes
tegenstelbaar recht van de verdeler om de verdeling van het betrokken produkt te controleren.
105. Zo oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen dat een concessiegever van keukens zich niet kon
verzetten tegen de verkoop van zijn keukens door een handelaar in
een territorium dat hij in exclusiviteit aan handelaar in een territorium dat hij in exclusiviteit aan een andere handelaar had toegekend,
omdat de toewijzing van een ajgegrendeld gebied aan een alleenverkoper strijdig is met artikel 85 E.E.G.-Verdrag(122).
(121) Vgl. Hof van Justitie, 15 juni 1976, E.M.I./C.B.S., Jurispr., 1976, 811.
(122) Voorz. Kh. Antwerpen, 6 maart 1980, niet gepubliceerd.
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106. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt ging
enkele jaren later iets uitvoeriger in op de problematiek(l23) in een
zaak waar de Duitse fabrikant van landbouwmachines en zijn exclusieve verdeler voor Belgie zich verzetten tegen de verkoop van de
landbouwmachines in Belgie door een andere dan de exclusieve
verdeler. Alleenverkoopovereenkomsten zijn in principe strijdig met
artikel 85, lid 1, maar de E.G.-Commissie heeft voor dergelijke
overeenkomsten een groepsvrijstelling afgekondigd(124). Om van
deze vrijstelling te kunnen genieten moeten parallelimporten evenwei
mogelijk blijven; d.w.z. handelaars moeten in staat zijn de produkten elders te kunnen aankopen om ze vervolgens te koop te kunnen
aanbieden in een gebied waarvoor een andere het alleenverkooprecht
heeft. De fabrikant en zijn exclusieve verdeler voor Belgie konden
zich derhalve niet verzetten tegen de verkoop van de bewuste landbouwmachines en wisselstukken daarvoor door een andere voortverkoper dan de exclusieve distributeur.
107. Hetzelfde principe werd ook bevestigd door de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Luik inzake de distributie van
brilmonturen(l25) en door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in een zaak waar de verkoop van Swatch uurwerken
aan de orde was: ,( ... ) la vente en Belgique et au Grand-Duche de
Luxembourg des produits dont la demanderesse a la distribution
exclusive par d'autres voies (importations paralleles) ne peut constituer en elle-meme un acte contraire aux regles honnetes"(126).

Garantieverplichtingen
108. In de zojuist genoemde zaak voor de Brusselse stakingsrechter
was de centrale kwestie evenwel de omvang van de garantieverplichting van de fabrikant van de uurwerken. Een handelaar die de
uurwerken niet van de nationale invoerder bekwam doch zich elders
bevoorraadde, verkocht de uurwerken met een garantiecertificaat
dat identiek was aan hetgene dat de uurwerken vergezelde die wei via
de nationale invoerder op de Belgische markt werden gebracht. Het
certificaat gaf de benaming van de handelaar niet op, maar verwees
naar de nationale invoerder voor garantieprestaties. De rechter oor(123) Voorz. Kh. Hasselt, 21 november 1986, Handelspr., IV/1986, 156 met noot DE BAuw,
H., Parallelimporten of het ongewenste gezelschap van de alleenverkoper, id., 157.
(124) Verordening nr. 1983/83, reeds geciteerd.
(125) Voorz. Kh. Luik, 9 juni 1980, B.R.H., 1981, III, 94.
(126) Voorz. Kh. Brussel, 29 juni 1984, niet gepubliceerd.
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deelde dat het strijdig was met de eerlijke handelspraktijken om
iemand te verplichten een gar antie te geven voor een produkt dat deze
noch ge'importeerd noch verkocht had. Nadat de detailhandelaar
beloofde de naam van de nationale invoerder van het garantiecertificaat te verwijderen, vond de rechter het niet nodig verder te gaan.
109. Enkele maanden later was de zaak opnieuw voor dezelfde
stakingsrechter aan de orde, ditmaal op initiatief van de fabrikant,
die nu wenste dat bet garantiecertificaat dat hijzelf had opgesteld,
helemaal uit de verpakking van parallel ge'importeerde horloges werd
verwijderd. Deze problematiek gaf aanleiding tot prejudiciele vraagstelling aan het Hof van Justitie(127) waarop deze als volgt antwoordde:
,Une clause figurant dans un contrat de distribution exclusive, par laquelle le
fabricant s'engage vis-a-vis de son concesssionnaire exclusif a accorder une garantie
sur ses produits apres la vente au consommateur et en vertu de laquelle il refuse la
garantie aux clients des distributeurs paralleles, est incompatible avec !'article 85,
paragraphe 1, du traite C.E.E., dans la mesure ou la restriction de la concurrence,
susceptible d'etre ainsi provoquee, affecte le commerce entre les Etats membres. "(128)

Vaststelling van wederverkoopprijzen
110. Het ligt voor de hand dat vertikale prijsbinding in beginsel de
mededinging beperkt. Prijs is immers de concurrentie-parameter bij
uitstek; een wederverkoper die zijn prijzen niet vrij kan bepalen, lijdt
een aanzienlijke handicap bij het vaststellen van zijn marketingbeleid(129).
Nochtans is de Commissie vrij omzichtig opgetreden ten aanzien van
dergelijke bepalingen. Vertikale prijsbinding is een verschijnsel dat
- vroeger meer dan nu- in bepaalde lidstaten als een normale, zelfs
wettelijk gesanctioneerde praktijk werd beschouwd. Vandaar dat de
Commissie belang hecht aan de toetsing van het merkbare karakter
van de mededingingsbeperking(130) en aan de vraag of de handel
tussen lidstaten wel wordt be'invloed(l31). Aan deze laatste voor(127)
(128)
(129)
1984,
(130)
1977,
(131)
1982,

Voorz. Kh. Brussel, 4 februari 1985, niet gepubliceerd.
Swatch, reeds geciteerd
Hof van Justitie, 17 januari 1984, V.B.V.B. en V.B.B.B., zaken 43 en 63/82, Jurispr.,
19, 66.
Beschikking van de Comrnissie van 22 december 1976, Gero-fabriek, PB, 19 januari
L 16/8.
Beschikking van de Comrnissie van 6 januari 1982, A.E.G.-Telefunken, PB, 30 april
L 117/15.

1144

~

__- -----=----1 - ; - - _-

:1

waarde wordt niet Iicht voldaan door zuiver nationale prijsbindingssystemen, d.w.z. overeenkomsten waar zowel binder als gebondene
zich in eenzelfde lidstaat bevinden en de betreffende transacties zich
volledig in diezelfde lidstaat afspelen(l32). In het licht van de voortschrijdende integratie van de Gemeenschappelijke Markt zal het
steeds moeilijker worden nog van ,zuiver nationale" prijsbindingssystemen te spreken.
In de parfumsector heeft de zorg van de leveranciers om controle uit
te oefenen op de wederverkoopprijzen aanleiding gegeven tot markante en zelfs tegenstrijdige uitspraken.
Een handelaar verkocht sedert 14 jaar produkten van het merk
Clarins die hij aankocht bij de Belgische concessionaris van dat
merk. Blijkbaar omdat de concessionaris er op een bepaald ogenblik
niet Ianger genoegen mee nam dat de handelaar systematisch verkocht aan prijzen die beneden de gebruikelijke prijzen lagen, bood
hij hem een distributieovereenkomst aan die o.a. voorzag dat de
handelaar de door de concessionaris vastgestelde wederverkoopprijzen zou respecteren. Toen de handelaar weigerde de overeenkomst
te ondertekenen, zette de concessionaris om die reden de leveringen
stop. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
verwierp de klacht van de handelaar dat de stopzetting onrechtmatig
was door verwijzing naar de klassieke doctrine van de vrijheid van
contracteren, hetgeen inhield dat men vrij was slechts onder bepaalde
voorwaarden te willen contracteren. Bovendien vond de voorzitter
dat het niet bewezen was dat de verkoopsweigering het gevolg was
van een kwaadwillig opzet en van een bedoeling te schaden. In de
mate dat hij artikel 85 E.E.G.-Verdrag eerbiedigt, werd de intentie
van de concessionaris om zijn produkt te beschermen, wars van elke
bedoeling om de handelaar uit de markt te werken of hem de toegang
tot die markt te ontzeggen, als een gegrond motief voor de houding
van de concessionaris bevonden(l33).
Uit een ander parfum-vonnis van dezelfde voorzitter en dezelfde
datum(134) kan men de redenen vermoeden waarom de voorzitter de
mening toegedaan was dat in casu artikel 85 niet geschonden werd
door de prijshandhavingsclausule. In die zaak herhaalde de voorzitter zijn standpunt dat een stopzetting van leveringen ingegeven door
de weigering van de detailhandelaar om zich aan vastgestelde weder(132) Zie evenwel Voorz. Kh. Turnhout, 9 oktober 1987, niet gepubliceerd, supra, nrs. 140,
142 e.v.
(133) Voorz. Kh. Brussel, 10 januari 1983, niet gepubliceerd.
(134) Voorz. Kh. Brussel, 10 januari 1983, niet gepubliceerd.
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verkoopprijzen te onderwerpen en de zorg van de leverancier om zijn
produkten van hoge kwaliteit te beschermen tegen het verlies aan
prestige die een prijsontaarding kan veroorzaken, als geoorloofd
dient te worden beschouwd. Uit de ,haar voorgelegde documenten"
(met name een administratieve brief van de E.G.-Commissie) leidde
hij tevens af dat de voorwaarden waaronder de leverancier bereid was
de leveringen te hervatten (i.e. het aanvaarden van zijn vastgestelde
wederverkoopprijzen) verenigbaar waren met de bepalingen van het
E.E.G.-Verdrag.
111. Het is bekend dat eertijds de E.G.-Commissie na de notificatie
van de selectieve distributieovereenkomsten van een aantal nationale
concessionarissen voor parfum- en toiletartikelen administratieve
brieven heeft afgeleverd waarin zij stelde dat er voor haar onder de
gegeven omstandigheden geen reden was om een inbreuk op artikel 85, lid 1 vast te stellen. De aangemelde overeenkomsten bevatten
een clausule die de detailhandelaars verplichtte, althans voor wat
betreft de verkopen van produkten die direkt van de leverancier
werden betrokken, de door de leverancier vastgestelde prijzen te
eerbiedigen.
112. In datzelfde jaar kwam de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen tot tweemaal toe tot een tegengestelde
uitspraak. In twee vonnissen(135) waar dezelfde leverancier op het
matje geroepen werd als degene die van de Brusselse stakingsrechter
een groen Iicht voor zijn prijsbindingspraktijken verkregen had,
stelde deze voorzitter dat een weigering enkel gesteund op de overweging dat de leverancier een redelijke winstmarge wenst te verzekeren
aan andere kleinhandelaars en prijsontaarding wil voorkomen, niet
kan opgaan omdat een aldus verantwoorde weigering een krenking
van het vrijhandelsverkeer inhoudt.
113. Daar waar de Brusselse stakingsrechter in de hogervermelde
parfum-zaken zich blijkbaar baseerde op een administratieve brief
van de E.G.-Commissie om de prijsclausule in de distributiecontracten als verenigbaar met het E.E.G.-Verdrag te verklaren, was een
dergelijke brief niet aanwezig in een zaak waar een vliegtuigmaatschappij haar weigering om nog verder vliegtuigtickets ter beschikking te stellen van een reisagent eveneens motiveerde door de misken(135) Voorz. Kh. Antwerpen, 17 februari 1983, niet gepubliceerd, en 16 juni 1983, niet
gepubliceerd.
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ning door de reisagent van zijn contractuele verbintenis de opgelegde
minimumprijzen te respecteren(136). De reisagent beriep zich op het
E.E.G.-Verdrag om de nietigheid van die prijsafspraak in te roepen.
De voorzitter verwierp dit verweer omdat niet zou zijn aangetoond
dat die prijsafspraak onverenigbaar was met de Gemeenschappelijke
Markt.
114. In een andere zaak voor de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel verzette een beroepsvereniging van reisagenten zich tegen kortingen die een reisagent toekende op de netto
prijzen die vermeld waren in de brochure van gelijk welke reisorganisator, indien de reis via haar geboekt wordt. Hier oordeelde de
voorzitter dat, indien er onderling afgesproken prijzen tussen reisagenten zouden bestaan, hij deze afspraken in geen geval als dwingend
zou mogen beschouwen, gelet op artikel 85, lid 1 a) en c), en dit zelfs
niet bij toepassing van artikel 22 e) of f) van het K.B. van 30 juni
1966 dat het toekennen van dergelijke kortingen verbood(137). Dat
K.B. zou immers enkel een toestand bekrachtigen die met de beschikkingen van het E.E.G.-Verdrag strijdig zou zijn en de rechter zou
de relevante bepalingen van dat K.B., op grond van artikel 107
Grondwet, niet eens mogen toepassen(138).
115. Het mededingingsbeperkend effect van verticale prijsbinding
krijgt uiteraard nog een extra dimensie wanneer het in een ganse
economische sector wordt toegepast. Aldus de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel die Advokaat Generaal Verloren Van Themaet in zijn advies dat het arrest V.B.V.B. en
V.B.B.B.(l39) voorafging citeerde wanneer hij stelde dater op grond
van de centrale betekenis van prijsconcurrentie en op grond van de
ondubbelzinnige tekst van artikel 85, lid 1, geen twijfel kan bestaan
dat vertikale prijsbinding die door aile of nagenoeg aile producenten
van het betrokken produkt worden toegepast, een merkbare beperking van de mededinging oplevert(140).

(136)
(137)
(138)
(139)
(140)

Voorz. Kh. Brussel, 17 juni 1986, Handelspr., II/1986, 191.
Over de problematiek rond dit K.B., infra, nrs. 147-153.
Voorz. Kh. Brussel, 18 april 1986, Handelspr., II/1986, 32
V.B.V.B. en V.B.B.B., reeds geciteerd.
Voorz. Kh. Brussel, 8 mei 1987, reeds geciteerd
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Uitwisseling van injormatie
116. In haar bekendmaking van 29 juli 1968(141) heeft de E.G.Commissie een aantal samenwerkingsvormen vermeld welke volgens
haar niet onder het verbod van artikel 85 E.E.G.-Verdrag vielen,
waaronder de uitwisseling van bepaalde informatie.
117. In een van de A.M.P. zaken beriepen enkele uitgevers zich op
deze bekendmaking om het systeem waarbij regionale consultatieve
commissies aan de uitgevers ,advies" verleenden inzake de wenselijkheid om een kandidaat-voortverkoper aldan niet met persartikelen te bevoorraden, te rechtvaardigen. De rechter oordeelde evenwel
dat de akkoorden die tot doel hadden aan ondernemingen informatie
te verstrekken of zich te rade te gaan bij een gemeenschappelijk
consultatief orgaan in de zin van de bekendmaking, ertoe strekken
zich beter in te lichten over een bepaalde markt en er beter op te
verkopen. De bekendmaking baseert zich immers op de overweging
dat de toegelaten cooperatie geen of nauwelijks invloed heeft op het
marktgedrag. Daarentegen strekte het advies dat aan de regionale
commissie gevraagd werd er uitsluitend toe te weten of een bepaalde
concurrent uitgesloten dan wel toegelaten was tot het distributiesysteem, hetgeen heel wat anders is(142).

Misbruik van Economische Machtspositie
(1) Economische machtspositie

118. In de genoemde R.T.T. zaak(143) besloot de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel tot het bestaan van een economische machtspositie door het (wettelijk) monopolie dat de R.T.T.
had op de exploitatie van het publieke telefoonnet, en de goedkeuring
en homologatie die de fabrikanten van telefonieapparatuur voor die
apparatuur moeten bekomen vanwege de R. T. T.
119. In de krantensector werd A.M.P. een machtspositie toebedacht
die gelijkwaardig was aan een monopolie, vermits bleek dat het voor
een detailhandelaar in Belgie praktisch onmogelijk was zich met
buitenlandse kranten en tijdschriften te bevoorraden buiten de tus-

(141) Bekendmaking inzake overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke
gedragingen betreffende de samenwerking tussen ondernemingen, P.B., 29 juli 1968, C 75/3.
(142) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1982, reeds geciteerd.
(143) Supra, nr. 18.
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senkomst van A.M.P. om(144). Wat de Belgische pers betreft, gaf
de voorzitter toe dat het marktaandeel van A.M.P. misschien minder
groot was in percentage van de totale omzet uitgedrukt, maar voegde
er meteen aan toe dat de feitelijke economische invloed van A.M.P.
in werkelijkheid groter was dan de cijfers deden uitschijnen. Het
bleek immers dat het leveringsgedrag van bepaalde Belgische kranten
en tijdschriften die hun eigen distributiekanalen hadden, afgestemd
werd op dat van A.M.P. Meer in het bijzonder werden deze kranten
en tijdschriften geleverd aan de voortverkopers waaraan A.M.P.
leverde, terwijl bevoorrading geweigerd werd of er minstens een
afwachtende houding aangenomen werd die gelijkstond met een
leveringsweigering, telkens A.M.P. weigerde te leveren. Om de economische ma:thtspositie van A.M.P. te kunnen vaststellen was het
geenszins noodzakelijk dat A.M.P. enige druk uitoefende op de
andere uitgevers. Het volstond dat deze andere uitgevers besloten
hun gedrag op dat van A.M.P. af te stemmen, hetzij omdat zij
vreesden dat anders hun eigen distributie zou verstoord worden A.M.P. verzorgde immers ook een gedeelte van de distributie van de
kranten van uitgevers met eigen distributiekanalen - hetzij om
andere overwegingen.
120. In hoofde van partijen die de markt geografisch onder elkaar
verdelen en haar afschermen om hun respectievelijk overwicht op de
territoriaal onderscheiden markten te vrijwaren, werd een collectieve
machtspositie vastgesteld. Zij hadden immers de macht om in gemeen overleg , ,een overwegende invloed op de bevoorrading van de
goederen- of kapitaalmarkt, op de prijs of de hoedanigheid van een
bepaalde waar of dienst, uit te oefenen"(145).
(2) Misbruik

(a) Versterking van een monopolie

121. Nog in de A.M.P. zaken veroordeelde de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel het streven van A.M.P. naar
de consolidatie van een bestaand feitelijk monopolie als een misbruik
van economische machtspositie. In casu had A.M.P. aan een handelaar geweigerd haar produkten te leveren op grond van het feit dat
in diens buurt al een andere zaak als wederverkoper erkend was. Deze
zaak werd uitgebaat door een met A.M.P. verbonden onderneming,
(144) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
(145) Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1985, reeds geciteerd.
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die zelf niet voldeed aan de strikte criteria welke A.M.P. beweerde
toe te passen voor de erkenning van verkooppunten. A.M.P. werd
aldus geacht op een dubbele wijze haar economische machtspositie
te misbruiken: enerzijds door te weigeren kranten en tijdschriften
aan een handelaar te leveren terwijl het verkooppunt dat het dichtst
bij die handelaar gelegen was, uitgebaat werd door een onderneming
waarin zij financiele belangen had en waarvan zij het feitelijk beheer,
zoniet het beheer in rechte, waarnam, en anderzijds door voor dat
verkooppunt minder strenge criteria te hanteren dan welke zij beweerde te gebruiken voor de andere handelaar. Het monopolie dat
A.M.P. genoot voor de verdeling van kranten en tijdschriften op het
niveau van de groothandel trachtte zij daardoor te transponeren in
de sector van de detailverkoop(146).
122. In een ander A.M.P. vonnis stelde de voorzitter dat, aangezien
de vrijheid van mededinging een zaak is die de openbare orde
aanbelangt, monopolies enkel door de wetgever kunnen gecreeerd
worden, en niet door praktijken die de uitoefening van een bepaalde
economische activiteit zouden onderwerpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door een professioneel organisme(l47).
(b) Exclusiviteitsovereenkomsten

123. In de R. T. T. zaak werd het sluiten van een exclusiviteitsovereenkomst door de R.T.T. met een fabrikant van telefooninstallaties,
krachtens dewelke de R. T. T. de alleenvertegenwoordiging van diens
installaties zou verwerven, als een misbruik beschouwd van de economische machtspositie die de R. T. T. op de markt van de publieke
telefoonlijnen genoot.
Terwijl alle fabrikanten hun telefooninstallaties eerst door de R. T. T.
moeten laten goedkeuren alvorens ze in gebruik kunnen genomen
worden, was het voor de rechtbank evident dat de R. T. T. onder
gunstiger voorwaarden zou handelen met de fabrikant waarmee zij
de alleenvertegenwoordigingsovereenkomst zou sluiten. Ten aanzien
van die fabrikant zou de R.T.T. tegelijkertijd rechter en partij
worden. Een gelijkaardige allergie voor situaties waarin iemand
tegelijkertijd rechter en partij wordt, had de voorzitter ook al kenbaar gemaakt in de A.M.P. zaken(148). Met verwijzing naar het
(146) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
(147) Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1983, reeds geciteerd.
(148) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
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arrest Hoffmann-La Roche(149) meende de voorzitter dat, indien
een exclusiviteitsovereenkomst zoals door de R. T. T. betracht tot
stand kwam, de mededinging vervalst zou worden doordat de R. T. T.
en de fabrikant waarmee zij zou contracteren, zich onafhankelijk
van elke concurrentie zouden kunnen gedragen. Bovendien bleek het
sluiten van dergelijke overeenkomst geen economische noodzaak en
achtte de rechter het mogelijk een systeem uit te werken waarbij de
R. T. T ten aanzien van alle fabrikanten van telefooninstallaties vanuit eenzelfde positie zou handelen.
124. Deze rechtspraak is in lijn met de jurisprudentie van het Hof
van Justitie, die het als een misbruik bestempelt wanneer een onderneming met een machtspositie op een bepaalde markt een nevenactiviteit die door een derde onderneming verricht kan worden, in het
kader van haar werkzaamheden op een verwante, doch onderscheiden markt, zonder objectieve noodzaak aan zichzelf of aan een tot
dezelfde groep behorende onderneming voorbehoudt, met de kans
dat de mededinging van die derde onderneming volledig wordt
uitgeschakeld( 150).
(c) Verkoopsweigering

(i) Principieel verbod

125. Waar een monopolie bestaat, kunnen de gewone regels inzake
de vrijheid van koophandel, en meer bepaald de regel dat eenieder
vrij is al dan niet te contracteren, niet op dezelfde wijze toegepast
worden als in een situatie waar concurrentie heerst(151). Een mono(149) Hof van Justitie, 13 februari 1979, Hoffmann-La Roche, zaak 85/76, Jurispr., 1979,
461.
(150) Tele-marketing, reeds geciteerd, op prejudiciele vraagstelling Voorz. Kh. Brussel, 21
december 1984, niet gepubliceerd.
(151) Verkoopsweigering die het gevolg is van een afspraak waardoor de kandidaat afnemer
komt te staan tegenover een groep leveranciers die samen de markt domineren, werd ook buiten
toepassing van het E.E.G.-mededingingsrecht veroordeeld. Zo veroordeelde de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brussel de verkoopsweigering van de uitgevers voor zover
gebaseerd op het negatief advies van de Regionale Commissies. In zijn vonnis van 8 juli 1982
stelde de voorzitter dat een verkoopsweigering ten gevolge van een onderling overlegde praktijk
een inbreuk op art. 54 W.H.P. uitmaakt wanneer de uitkomst van dat akkoord is dat bepaalde
personen op een willekeurige wijze, of op een dusdanige wijze dat de goede gronden ervan
niet te achterhalen zijn noch aan de algemene rechtsnormen van betamelijkheid kunnen worden
getoetst, uit het handelscircuit worden uitgesloten of de toegang tot de handelsbedrijvigheid
wordt ontzegd. In dergelijk geval is er een onverrechtvaardigde schending van de vrijheid van
handel drijven van de uitgeslotene. De verkoopsweigering kadert dan immers in een verhouding
tussen een dominante groep enerzijds en een enkeling anderzijds waarin het principiele
evenwicht dat vereist is voor een gezonde opvatting van de vrijheid van koophandel, niet meer
aanwezig is (Voorz. Kh. Brussel, 8 juli 1982, T.B.H., 1984, 376).
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poliehouder heeft niet het recht op grond van zijn vrijheid van handel
drijven, op willekeurige wijze te weigeren zijn produkten te verkopen
en aldus de vrijheid van handeldrijven van anderen te beletten(152).
126. De uitzondering op het principe van de vrijheid om al dan niet
te contracteren veronderstelt de vervulling van drie voorwaarden:
het bestaan van een monopolie, een quasi-monopolie of een
daarmee gelijkstaand oligopolie;
een normale vraag aan normale voorwaarden;
een ongerechtvaardigde of arbitraire weigering om het produkt
te leveren(153).
127. In zijn vonnis van 23 oktober 1985(154) ging de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Brussel dieper in op de onderliggende motivering van de uitzondering op het principe van de vrijheid
van contracteren wanneer de aangezochte leverancier een economische machtspositie heeft:
,La concentration des entreprises economiques, allant de pair avec leur croissance
et I' evolution dans la societe vers une interdependance economique de plus en plus
forte, ont cree une situation ou, dans beaucoup de cas, l'idylique egalite entre
contractants est illusoire. Celui qui detient un bien dont les autres ont un besoin
vital, a sur le marche une preponderance telle qu'il peut dieter sa loi et imposer son
bon plaisir. Ace moment la il n'y a plus de liberte et celui qui, partant d'une position
de predominance, use de cette predominance pour arbitrairement refuser a certains
des biens qu'il dispense a d'autres, commet un abus de droit evident. Une telle
situation justifie !'exception aux principes generaux: les principes memes qui sont
a la base de notre societe impliquent que celui qui detient le monopole ou le quasi
monopole et ceux qui detiennent un oligopole d'un bien ne peut ou ne peuvent
arbitrairement refuser de ceder ce bien a des conditions normales a ceux pour
lesquels la possession ou la jouissance de ce bien constitue la satisfaction d'un besoin
vital, meme si ce besoin est purement economique."
(ii) Ongeoorloofde redenen

128. In de sector van de distributie van kranten en tijdschriften werd
een verkoopsweigering die gemotiveerd werd door de ,eigen-aardigheden" van kranten en tijdschriften als onvoldoende van de hand
gewezen. A.M.P. had geargumenteerd dat het om een zeer weinig
elastische markt ging, waar het produkt zeer snel ,verouderd" is,
en waar het probleem van de onverkochte exemplaren heerst. Dat
(152) Voorz. Kh. Brussel, 25 november, reeds geciteerd, en 11 december 1985, reeds geciteerd.
(153) Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1985, reeds geciteerd.
(154) !d.
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creeerde volgens A.M.P. de economische noodzaak om de distributie
te organiseren volgens criteria gebaseerd op de inplanting van verkooppunten, de afstand tussen die verkooppunten en het aantal
inwoners. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
meende evenwel dat de gehanteerde criteria eerder ge!nspireerd waren door een economisch malthusianisme dan de kommer om een
goede serviceverlening aan de consument. Het systeem van de terugname van de onverkochte exemplaren had voor de voorzitter tot
gevolg dat de detailhandelaars geen extra inspanningen zouden doen
om meer te verkopen; eerder zou de detailhandelaar geneigd zijn om
zijn behoeften te overschatten, aangezien hij de onverkochte exemplaren toch kan teruggeven. De verplichting die A.M.P. a:an de
detailhandelaars oplegde om een assortiment van 350 titels aan te
houden, werkte volgens de voorzitter het probleem van de onverkochte exemplaren in de hand.
De voorzitter besloot dat het toegepaste systeem niet onmisbaar was
en dat bijgevolg een verkoopsweigering gebaseerd op de wens om
dergelijk systeem in stand te houden, niet gerechtvaardigd was. Het
zou dat nog minder zijn wanneer een kandidaat-detailhandelaar
bereid was om een aantal voordelen die het systeem hem biedt, op
te geven (bv. indien hij zich er toe zou verbinden om zelf de onverkochte exemplaren terug te brengen naar een centraal ophalingspunt).
129. Wat het criterium van de afstand tussen de verkooppunten
betreft, oordeelde de voorzitter dat dit ingegeven was door de wens
om de concurrentie te beperken en een markt te creeren waar de
verkopers beschermd waren. Dergelijke opdeling werd als strijdig
met de geest van het E.E.G.-Verdrag bevonden(155).
130. Behalve de hogervermelde criteria, van !outer kwantitatieve
aard, werden nog andere criteria veroordeeld indien zij door een
monopolist werden aangewend ter rechtvaardiging van zijn verkoopsweigering. Zo werd de vereiste dat een detailhandelaar in
kranten en tijdschriften eigenaar diende te zijn van het pand waarin
de handel zou uitgevoerd worden, verworpen(156).

(155) Id.
(156) Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1985, reeds geciteerd.
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(iii) Geoorloofde redenen

131. Dit laatste mag evenwel niet de indruk wekken dat de insolvabiliteit van de detailhandelaar geen gerechtvaardigd motief zou zijn
voor verkoopsweigering. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel heeft erkend dat de verkoopsweigering die haar
oorzaak vindt in motieven van een gezond economisch beheer,
perfect aanvaardbaar is(157). Niemand kan immers verplicht worden
te contracteren met iemand waarvan de solvabiliteit zodanig is dat
men niet zeker is dat hij zijn schulden zal voldoen, of dat dit met
ongebruikelijke kosten of vertraging zou gepaard gaan. Hier had de
voorzitter wel oog voor de extra lasten die gekoppeld zijn aan een
systeem van terugname van kranten en tijdschriften. Dergelijk systeem heeft tot gevolg dat het risico van onverkochte produkten,
anders dan normaal het geval is, uiteindelijk niet door de detailhandelaar maar door de uitgevers en ook door de groothandelaars dient
gedragen te worden. lmmers, ook al wordt het risico in laatste
instantie gedragen door de uitgevers, de groothandelaar loopt zekere
kosten op vermits de afrekening van de onverkochte exemplaren met
de uitgevers met een zekere vertraging geschiedt ten gevolge van de
afrekening met de detailhandelaars. Gedurende een zekere periode
is de groothandelaar dus niet ,gedekt" en lijdt hij een zeker verlies
dat gelijk is aan de interesten op de sommen die, zij het tijdelijk maar
dan toch cyclisch, niet gedekt zijn. In die omstandigheden achtte de
voorzitter het normaal dat een groothandelaar zijn risico's zoveel
mogelijk wil minimaliseren door strenge betalingsvoorwaarden te
stipuleren en door te weigeren te verkopen aan detailhandelaars met
een bedenkelijke solvabiliteit, a fortiori aan personen waarvan de
ervaring geleerd heeft dat de invordering van verschuldigde bedragen
meer dan normale risico's kent. Zelfs indien uiteindelijk steeds
betaling volgt, dienen toch bijkomende administratieve kosten opgelopen te worden. In het geval dat voor de rechtbank aanhangig was,
werden op een periode van iets minder dan drie jaar, vijftig aanmaningsbrieven geteld, hetzij gemiddeld meer dan een brief per maand.
In die omstandigheden werd verkoopsweigering, zelfs al ging zij uit
van een monopolist, als geoorloofd beschouwd.

132. Ook ,bedrijfsmoeheid" of het feit dat men het maximum van
zijn economische mogelijkheden bereikt heeft, is in principe een

(157) Voorz. Kh. Brussel, 25 november 1985, reeds geciteerd.
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gegronde reden voor verkoopsweigering. De rechtbank dient evenwei
nate gaan of dat het werkelijke motief van de verkoopsweigering is.
Zo oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel dat niet bedrijfsmoeheid maar wei de wens om het aantal
detailhandelaars kwantitatief te beperken, aan de basis lag van de
weigering van een groothandelaar in kranten en tijdschriften om een
kandidaat-detailhandelaar te beleveren(l58). In casu kwam de voorzitter tot het besluit dater tussen twee groothandelaars, die naar zijn
mening een collectieve machtspositie hielden, een marktverdelende
afspraak bestond, waarvan de kandidaatdetailhandelaar het slachtoffer was geworden. Dat leidde hij af uit bet feit dat deze, toen hij
bij de ene groothandelaar op een verkoopsweigering stuitte (beweerdelijk omwille van bedrijfsmoeheid), hij evenmin bij de andere
groothandelaar terecht kon, omdat hij gevestigd was binnen bet
territorium van de eerste groothandelaar. Indien er geen marktafsluiting zou zijn, zo meende de voorzitter, dan zou de ene groothandelaar hem naar een andere groothandelaar verwezen hebben of zijn
dossier aan een andere groothandelaar hebben overgemaakt. Dat
zulks niet gebeurde of geen ander evenwaardig initiatief werd genamen, wees volgens de rechtbank terdege op bet feit dat niet,, bedrijfsmoeheid" maar wei de zorg om een ongeoorloofd selectief distributiesysteem in stand te houden aan de basis lag van de weigering.
133. Verkoopsweigering als antwoord op een plots en abnormaal
omvangrijk order waaraan men niet kan voldoen omdat men er de
voorkeur aan geeft de bestaande voorraden overeenkomstig een
kontingenteringsysteem tussen zijn klanten te verdelen, kan uiteraard niet strijdig zijn met artikel 86(159).
134. Betwistbaar daarentegen is de stelling van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel dat verkoopsweigering door
een leverancier met een dominante positie geen misbruik uitmaakt
wanneer de geweigerde voortverkoper zich nog elders met de produkten kan bevoorraden(160). De mogelijkheid van parallelle bevoorrading is eerder relevant voor de beoordeling of men al dan niet met
een dominante positie te maken heeft dan met de vraag of er, eens
dergelijke positie vastgesteld, daarvan misbruik wordt gemaakt.

(158) Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1985, reeds geciteerd.
(159) Voorz. Kh. Brussel, 31 januari 1983, T.B.H., 1984, 382.
(160) Voorz. Kh. Brussel, 16 mei 1983, T.B.H., 1984, 388
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135. In een later vonnis waarbij dezelfde leverancier betrokken was,
oordeelde dezelfde voorzitter terecht in die zin:
,Blomhof jouit pour la distribution des produits Maxell d'un monopole de fait sur
le marche beige; il ressort en effet du dossier que toutes les tentatives de Hourmont
de s'approvisionner ailleurs se sont heurtees a un echec les differents distributeurs
etrangers pressentis se refusant a livrer et renvoyant Hourmont a Blomhof. Cette
derniere firme jouit done d'une position d'exclusivite pour les produits Maxell sur
le marche relevant etant le marche beige des audios et video-cassettes. Cette position
par laquelle elle parvient a empecher toute importation qui ne passerait pas par son
intermediaire est de nature ainfluencer et limiter la concurrence entre etats membres
de la C.E.E. et son refus de livraison d'un article de marque constituant une part
relativement importante du marche relevant est done contraire aux dispositions des
articles 85(161) et 86 du Traite de Rome. "(162)

Overheidstussenkomst
136. De bepalingen van de artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdragvinden
enkel toepassing op overeenkomsten enz. tussen ondernemingen en
op misbruiken van machtsposities door ondernemingen. Overheidstussenkomsten als dusdanig worden er niet door geviseerd. Voor
overheidsondernemingen bestaan bijzondere regels neergelegd in
artikel 90 E.E.G.-Verdrag. Maar overheidsoptreden van reglementaire aard blijft in beginsel buiten schot.
137. Nochtans kan de overheid door haar regelend optreden wei
degelijk een vergaande invloed uitoefenen op de mededinging. Wetgeving op het vlak van prijzen kan dezelfde uitwerking hebben als
een prijsbindingsovereenkomst tussen ondernemingen; een vestigingswet heeft vergelijkbare gevolgen met een marktopdeling tussen
ondernemingen. Zonder in dit stadium van de gemeenschapsintegratie zover te willen gaan als een algemene veroordeling van dit soort
· overheidsoptreden, heeft het Hof van Justitie toch bepaalde per ken
gesteld aan reglementering door de lidstaten. Op grond van artikel 5,
lid 2 E.E.G .-Verdrag, dat de lidstaten voorschrijft zich te onthouden
van maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van
het Verdrag in gevaar kunnen brengen, en artikel 3, sub f), dat de
invoering van een regime van onvervalste mededinging als een doelstelling van het Verdrag omschrijft, kunnen lidstaten (en hun gele-

(161) Voor zover de verkoopsweigering bet resultaat is van een overeenkomst tussen de
verschillende hoofdverdelers.
(162) Voorz. Kh. Brussel, 20 februari 1984, T.B.H., 1984, 407
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dingen) geen maatregelen treffen of handhaven die artikelen 85 en
86 hun nuttige werking kunnen ontnemen(163).
(1) Artikel 58 B. T. W.- Wetboek

138. lnzake de verenigbaarheid van de Belgische wetgeving met het
E.E.G.-mededingingsrecht dient vooreerst artikel 58 van het B.T.W.
Wetboek te worden vermeld, dat in de loop der jaren het voorwerp
is geweest van verschillende beslissingen van de stakingsrechters, en
waarbij over dat artikel zelfs na arresten van het Hof van Justitie(164) en het Hof van Cassatie(165) het laatste woord blijkbaar nog
steeds niet gezegd is.
Artikel 58 van het B.T.W. Wetboek stelt dat de prijs op het fiscaal
bandje op tabakswaren de verplichte prijs aan de verbruiker moet
zijn.
139. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi
aan wie de vraag naar de verenigbaarheid van artikel 58 B.T.W.
Wetboek met het E.E.G.-recht werd voorgelegd, verwees in zijn
vonnis van 2 april 1982 zonder enige verdere motivering naar de
uitspraken van het Hof van Cassatie en het Hof van Justitie in
Fedetab(166) om te besluiten dat dergelijke onverenigbaarheid niet
bestond(167). Deze verwijzing kan verbazing wekken, vermits het
Fedetab-arrest niet ingaat op de geldigheid van artikel 58 B.T.W.
t.a.v. het E.E.G.-recht!
140. Ook andere stakingsrechters toetsten tijdens de besproken periode artikel 58 B.T.W. Wetboek aan het verbod van kwantitatieve
beperkingen in de handel tussen lidstaten zoals dat voortvloeit uit
artikel 30 e.v. E.E.G.-Verdrag. De voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Luik achtte artikel 58 onverenigbaar met dit verbod(168). In een vonnis van 9 oktober 1987 had de voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Turnhout ondertussen dan weer
geoordeeld dat de regeling van artikel 58 B.T.W. Wetboek dient
(163) Hof van Justitie, 10 januari 1985, Leclerc, zaak 229/83, Jurispr., 1985, 1, 31.
(164) HofvanJustitie, 16november 1977, G.B.-Inno-B.M., zaak 13/77, Jurispr., 1977,2115.
(165) Cass., 22 december 1978, R. W., 1978-1979, 2165.
(166) Hof van Justitie, 19 november 1980, Fedetab, zaken 209-215/78 en 215178, Jurispr.,
1980, 3125.
(167) Voorz. Kh. Charleroi, 2 april 1982, niet gepubliceerd.
(168) Voorz. Kh. Luik, 25 april 1984, Jur. Liege, 25 mei 1984, 298; J. T., 1984, 459; R. W.,
1987-1988, 822, met noot DE VROEDE, P., De art. 58 W.B.T.W., 30 E.E.G. en 54 W.H.P.,
id., 824.
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beschouwd te worden als een maatregel van gelijke werking als een
kwantitatieve beperking, strijdig met artikel 30 E.E.G.-Verdrag,
wanneer daardoor de handel tussen de lidstaten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, maar dat aan
deze laatste voorwaarde in het voor hem aanhangig geval niet voldaan was(169).
141. Even tevoren had de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent ook al geoordeeld dat artikel 58 B.T.W. Wetboek zeer
klaar en duidelijk was en niet voor interpretatie vatbaar, en dat de
verkoop van tabakswaren aan prijzen die lager zijn dan deze vermeld
op het fiscale bandje, strijdig is met artikel 54 W.H.P .(170). Al dient
het belang van dit vonnis allicht gerelativeerd te worden aangezien
het bij verstek verleend werd, de voorzitter had het argument van de
onverenigbaarheid van artikel 58 B.T.W. Wetboek ambtshalve kunnen opwerpen indien hij meende dat dergelijke onverenigbaarheid
voorhanden was.
142. In de zaak die aanhangig was voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout werd door de verwerende partijen
ook uitdrukkelijk de verenigbaarheid van artikel 58 B.T.W. Wetboekmet artikelen 85 en 86E.E.G.-Verdrag in vraaggesteld. Zonder
evenwel in te gaan op de vraag of de regeling een inbreuk uitmaakte
op artikel 85, meende de Voorzitter dat, zelfs indien artikel 58
B.T.W. Wetboek in bepaalde gevallen een misbruik van machtspositie in de hand zou werken of begunstigen, dit geenszins impliceerde
dat dat artikel noodzakelijkerwijze strijdig met het Gemeenschapsrecht moest beschouwd worden. Om tot dat besluit te komen, zou
moeten worden aangetoond dat de handel tussen de lidstaten ongunstig bei'nvloed kon worden, hetgeen volgens de voorzitter geenszins
het geval was. Het geval waarover hij uitspraak diende te doen betrof
een aantal handelaars die in hun zaak in het grensgebied met Nederland (Baarle-Hertog) tabakswaren verkochten met dubbele prijsaanduiding: enerzijds in Belgische frank- waarbij de prijs vermeld op
het fiscale bandje werd gerespecteerd - anderzijds in Nederlandse
gulden, waarbij een eigen wisselkoers werd gebruikt die het produkt
gevoelig goedkoper maakte dan bij toepassing van de officiele wisselkoers. De voorzitter stelde dat uit geen enkel gegeven bleek dat door
het opleggen van verplichte verkoopprijzen de handel tussen de
(169) Voorz. Kh. Turnhout, 9 oktober 1987, reeds geciteerd.
(170) Voorz. Kh. Gent, 23 november 1987, niet gepubliceerd.
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lidstaten ongunstig kon worden belnvloed. Hij verwees daarbij naar
de prijzen die in Nederland voor dezelfde waren werden toegepast
- die niet van aard zouden zijn de handel tussen de lidstaten te
kunnen belnvloeden - en het feit dat de effecten van artikel 58
B.T.W. Wetboek zich op het niveau van de detailhandel situeerden.
Dergelijke handelsactiviteiten beperken zich volgens de voorzitter in
regel tot binnen de grenzen van de respectievelijke lidstaten en vallen
daarom niet onder toepassing van het Gemeenschapsrecht. Tenslotte
zou de mededinging op het vlak van de detailhandel niet op beslissende, en zelfs niet noodzakelijk in hoofdzaak, gevoerd worden aan de
hand van prijzen, maar zouden tal van andere elementen zoals
verkoopgamma, voorstellingswijze en service bepalend zijn voor de
mededinging op dat niveau.
143. Deze motivering is geenszins overtuigend. Het is niet omdat de
prijs van een produkt in een andere lidstaat (in casu Nederland) op
een bepaald ogenblik parallelinvoer weinig waarschijnlijk maakt, dat
dit op een ander tijdstip nog evenzeer het geval zou zijn(171).
Evenmin sluit het feit dat effecten van een mededingingsbeperkende
regeling zich op het niveau van de detailhandellaten gevoelen uit dat
de regeling die er aan ten grondslag ligt, de handel tussen lidstaten
kan belnvloeden. Verder kan het feit dat een beperking van de
mededinging via een prijzenregeling die de concurrentie niet volledig
uitsluit doch toelaat dat zij met andere middelen kan worden verdergezet, van betekenis zijn voor de beoordeling van die prijsregeling
onder artikel 85, lid 3, maar geenszins wanneer, zoals in casu, de
toepasselijkheid van artikel 86 aan de orde is.
144. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
besteedde ook aandacht aan de verenigbaarheid van artikel 58
B.T.W. Wetboek met de mededingingsregels van het E.E.G.-Verdrag(l72). In een zaak aanhangig gemaakt door Agrotab tegen een
vennootschap die op systematische wijze kortingen toekende op de
prijs van tabakswaren zoals vermeld op het fiscaal bandje, kwam de
voorzitter tot het besluit dat het Hof van Justitie de vraag of de
regeling van artikel 58 B.T.W. Wetboek al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel de import tussen de lidstaten kon belemmeren, aan de feitenrechter had overgelaten. Aangezien in de zaak
G.B.-Inno-B.M. het Hof van Beroep te Antwerpen, waarnaar het
(171) Cfr. Miller, reeds geciteerd, overweging 13 e.v.
(172) Voorz. Kh. Antwerpen, 7 augustus 1986, Handelspr., III/1986, 39.
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Hof van Cassatie de zaak had verwezen nadat het tot het oordeel
gekomen was dat het Hof van Beroep te Brussel verzuimd had dit
te onderzoeken, nog steeds geen arrest had geveld, ging de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen in detail op deze
vraag in.
145. Waar het Hof van Cassatie gesteld had dat artikel 85 E.E.G.Verdrag terzake geen toepassing kon vinden omdat dit artikel enkel
slaat op overeenkomsten tussen ondernemingen en artikel 58 B. T. W.
Wetboek niet dergelijke overeenkomsten bekrachtigde, oordeelde de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen dat
artikel 58 B.T.W. Wetboek wei onverenigbaar is met artikelen 85 en
86 E.E.G.-Verdrag. Ofwel waren de opgelegde prijzen het resultaat
van afspraken tussen de fabrikant en/ of importeur en de kleinhandelaars, en werden de respectievelijke winstmarges in onderling overleg
vastgesteld, in welk geval artikel 85 E.E.G.-Verdrag geschonden
werd aangezien dergelijk stelsel volgens de voorzitter iedere nevenimport uitsloot, ofwel werden de prijzen eenzijdig door de fabrikant
en/ of importeur vastgesteld, en zijn zij het resultaat van een machtspositie die deze fabrikanten en/ of importeurs op de markt innemen,
in welk geval artikel 86 E.E.G.-Verdrag geschonden zou zijn.
146. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
oordeelde dat, door het uitvaardigen van een wet, in casu artikel 58
B.T.W. Wetboek, waarbij vaste prijzen worden opgelegd waaraan
een produkt moet verkocht worden, afspraken die door artikel 85
E.E.G .-Verdrag verboden zijn, in de hand worden gewerkt, ofwel de
mogelij kheid van machtsmisbruik, verboden door artikel 86 E .E.G.Verdrag, in het Ieven geroepen wordt. Vermits volgens de voorzitter
dat stelsel in casu van aard was de handel tussen de lidstaten ongunstig te be!nvloeden, besloot hij dat, in het Iicht van de uitspraak van
het Hof van Justitie, artikel 58 B.T.W. Wetboek in strijd was met
de Europese norm. Dringende behoeften van nationale fiscale aard,
van consumentenbescherming en volksgezondheid, die ingeroepen
werden ten gunste van artikel 58 B.T.W. Wetboek, wees de voorzitter van de hand.
(2) Artikel 22, 3, e) en f) K.B. van 30 juni 1966

147. Het beroep van reisagent is in Belgie streng gereglementeerd.
Deze reglementering is de voorbije jaren evenwel op verschillende
vlakken het voorwerp geweest van betwisting waarbij haar wettelijk1160

heid telkens in vraag werd gesteld. Het voorwerp van een vordering
tot staken die aanleiding gaf tot een prejudicii.~le vraagstelling aan het
Hof van Justitie betrof de verenigbaarheid met de E.E.G.-mededingingsregels van artikel 22, 3e) en f) van het Koninklijk Besluit van
30 juni 1966. Krachtens deze bepalingen zijn de reisagenten verplicht
de overeengekomen of wettelijk opgelegde prijzen en tarieven te
eerbiedigen, en is het hen verboden commissies te delen met hun
clienten of hen ristorno's toe te kennen. Het K.B. bepaalde dat, wie
deze regels niet volgde, een inbreuk pleegde op de eerlijke handelsgebruiken.
148. Bij vonnis van 12 juli 1984 stelde de voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Brussel, geconfronteerd met een vordering tot
staken ingesteld tegen een reisagent die het bepaalde van artikel 22,
3e) en f) niet eerbiedigde, het Hof van Justitie de vraag naar de
verenigbaarheid van deze bepalingen en van de overeenkomsten die
op basis daarvan worden afgesloten, met artikel 85, lid 1 van het
E.E.G.-Verdrag.
149. Nog v66r het Hof van Justitie haar arrest in deze zaak velde,
kwam de vraag voor de stakingsrechters opnieuw aan de orde, en
werd ze op uiteenlopende wijzen beantwoord. Op 23 juni 1986
bevestigde het Hof van Beroep te Gent een vonnis van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende(173)
waarbij een reisagent die artikel 22, 3f) van het K.B. van 30 juni 1966
geschonden had, veroordeeld werd(174). In casu betrof het een
belangrijke Belgische bank, die tevens optreedt als reisagent, en die
haar personeelsleden en verwanten ristorno's toestond bij de aankoop van een reis. Uit de tekst van het arrest kan evenwel niet worden
opgemaakt of de voorzitter van de rechtbank van koophandel en het
Hof van Beroep de verenigbaarheid van dit K.B. met de E.E.G.mededingingsregels hadden onderzocht.
150. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
daarentegen, zonder de uitspraak van het Hof van Justitie over haar
eigen prejudiciele vraag af te wachten, nam in een vonnis van 18 april
1986 in een andere zaak, reeds resoluut een andere stelling aan: indien
er onderling afgesproken prijzen tussen reisagenten zouden bestaan,
(173) Voorz. Kh. Oostende, 28 mei 1985, niet gepubliceerd.
(174) Gent, 23 juni 1986, Handelspr., 11/1986, 218.
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dan zouden deze prijsafspraken uit hoofde van artikel 85 E.E.G.Verdrag in geen geval als dwingend mogen beschouwd worden, ook
niet bij toepassing van artikel 22, 3e) en f) van het K.B. van 30 juni
1966. Dit K.B. zou dan immers een toestand bekrachtigen die met
de beschikkingen van het E.E.G.-Verdrag strijdig zou zijn, en de
bewuste bepalingen zouden op grond van artikel 107 G. W. niet
mogen toegepast worden(175).
151. Het arrest van het Hof van Justitie van 1 oktober 1987 dat
uitspraak deed over de prejudiciele vraag gesteld in 1984, bevestigde
het standpunt van de voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Brussel:
,Een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling van een Lid-Staat, die reisagenten
verplicht de door de touroperators vastgestelde prijzen en tarieven te eerbiedigen,
die hun verbiedt de over de verkoop van die reizen gei:nde commissies met de clienten
te delen of aan deze clienten ristorno's toe te kennen, en die een dergelijke
handelwijze als een daad van oneerlijke mededinging aanmerkt, is onverenigbaar
met de verplichtingen die voor de Lid-Staten voortvloeien uit artikel 5 junctis de
artikel 3, sub f, en 85 E.E.G.-Verdrag, wanneer zij tot doel of tot gevolg heeft, dat
de met artikel 85 strijdige werking van mededingingsregelingen wordt versterkt. "(176)

152. In zijn arrest had het Hof erop gewezen dat de bewuste bepalingen van het K.B. de werking van de overeenkomsten die door de
partijen worden afgesloten, versterken doordat het een contractuele
verbodsbepaling in een bestuursrechtelijke bepaling omzet (waardoor het een blijvend karakter verkrijgt), doordat een overtreding op
die bepalingen de reisagent blootstelt aan een vordering tot staken
en, tenslotte, doordat degene die zich niet aan het verbod houdt,
riskeert zijn vergunning om het beroep van reisagent uit te oefenen,
te verliezen(177).
De genoemde verbodsbepalingen die door het Hof als strijdig met
het E.E.G.-Verdrag werden bestempeld, zijn in het K.B. van 30 juni
1966 vermeld als bijzondere toepassingen van de verplichting voor
een reisagent ,zich te onthouden van iedere handeling strijdig met
de eerlijke gebruiken inzake handel waardoor hij hun of aan een
onder hen een gedeelte van hun clienteel zou ontnemen of zou
trachten te ontnemen ( ... ) of, meer algemeen, hun concurrentievermogen zou aantasten of aan te tasten''.
(175) Voorz. Kh. Brussel, 18 april 1986, Handelspr., II/1986, 32.
(176) Reisagenten, reeds geciteerd.
(177) I d., overweging 23.
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153. Sommigen hebben in deze bepaling een verplichting gelezen
voor touroperators om hun reizen enkel door bemiddeling van
reisagenten te doen verlopen. Dergelijke interpretatie werd op 25
april 1986 door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel als naar de geest strijdig met de principes van de vrijheid van
koophandel zowel als met de beschikkingen van het E.E.G.-Verdrag
bevonden(178).
(3) Artike/4, K.B. 30 oktober 1964

154. Ook de regeling van het K.B. van 30 oktober 1964, dat de
verkoop van brillen voorbehoudt aan de titularissen van een vergunning, werd op haar verenigbaarheid met artikel 85 getest(179). De
voorzitter oordeelde hier dat geenszins werd aangetoond hoe dit K.B.
de handel tussen lidstaten zou be1nvloeden of hoe het tot doel of
gevolg zou hebben dat de mededinging binnen de Gemeenschap zou
verhinderen, beperken of vervalsen.

V. BESLUIT
Daar waar een commentator van de Nederlandse rechtspraak sinds
1973 veertig procedures- ook buiten kort geding- telde(180) valt
de oogst in Belgie kwantitatief toch behoorlijk rijk uit.
157. Uiteraard valt dit hoge aantal minstens ten dele te verklaren
door het ontbreken van een effectieve Belgische kartelwet. De rechter
die tegen bepaalde restrictieve praktijken wil optreden, is geneigd om
terug te vallen op het Europees model. Hij kan in de verleiding
komen om de vereiste van be1nvloeding van de handel tussen lidstaten extensief te interpreteren; een origineel alternatief bestaat erin de
substantie van artikelen 85 en 86, abstractie makend van de vereisten
van be1nvloeding van de interstatenhandel, te beschouwen als een
norm van eerlijke handelsgebruiken en zo onder te brengen in de
,Generalklausel" van artikel 54 W .H.P.
158. Toch valt op dat de Belgische rechtspraak zich slechts een
gedeelte van het Europeesrechtelijk arsenaal eigen maakt en bepaalde
(178) Voorz. Kh. Brussel, 25 april 1986, Handelspr., 11/1986, 72.
(179) Voorz. Kh. Brussel, 15 juni 1987, nog niet gepubliceerd.
(180) PIJNACKER HORDIJK, E.H., De Nederlandse rechter en het Europese kartelrecht; een
inventarisatie, S.E. W., 1987, 484.
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terreinen braak laat liggen(181). Zo kan verkoop met verlies ,predatory pricing" uitmaken(182) en een inbreuk op artikel 86 vormen(l83). Koppelverkoop wordt uitdrukkelijk geviseerd in de artikelen 85 en 86 als het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard ofvolgens het handelsgebruik geen
verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. Concurrentieverboden en de beoordeling van concentraties zijn andere
gebieden waar het Europees mededingingsrecht richting kan geven.
Anderzijds geeft de Belgische rechtspraak soms blijk van innoverend
optreden, zo o.m. in geval van verkoopsweigering op verzoek van
een concurrent van het slachtoffer en inzake collectieve dominantie.
159. Kwantiteit is natuurlijk maar een aspect van de besproken
rechtspraak. Wellicht kunnen niet dezelfde kwalitatieve eisen worden
gesteld aan een vonnis van de stakingsrechter die snel een beslissing
(ten gronde!) moet nemen als aan een beschikking van de E.G.-Commissie die verschillende jaren op zich kan laten wachten. Toch is het
bemoedigend vast te stellen dat minstens de grotere rechtbanken
behoorlijk vertrouwd zijn met de materiele aspecten van het E.E.G.mededingingsrecht, wat een positieve invloed uitoefent op de motivering van uitspraken door de stakingsrechter. Deze vertrouwdheid
schijnt daarentegen in het algemeen minder groot bij de kleinere
rechtbanken. Deze worden evenwel heel wat minder met vragen van
E.E.G.-recht geconfronteerd, en het ontbreken van een vergelijkbaar
nationaal kartelrecht is allicht een andere belangrijke reden waarom
de motivering van een aantal uitspraken soms nogal zwakjes uitvalt.
160. Anderzijds is het betreurenswaardig dat, zelfs binnen eenzelfde
grote rechtbank zoals deze van Brussel, de rechtsonderhorigen geconfronteerd worden met uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige
beslissingen. Vooral inzake verkoopsweigering en de vereiste van
be'invloeding van de interstatenhandel is het markant hoe de beoordeling van een zaak volledig verschillend kan zijn al naargelang de
rechter die op dat ogenblik de zetel van de voorzitter van de recht-

(181) Zie voor een overzicht van de raakvlakken tussen E.E.G.-recht en de wet op de
handelspraktijken: VEROUGSTRAETE, I., De wet handelspraktijken en het recht van de
Europese Gemeenschappen, in Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars, Kluwer, 393 en
volg.
(182) Zie bv. Voorz. Kh. Kortrijk, 2 juni 1986, Handelspr., II/1986, 169.
(183) Akzo, reeds geciteerd.
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bank van koophandel bekleedt. Dergelijke situatie is geenszins bevorderlijk voor de rechtszekerheid.
161. Verder kan worden vastgesteld dat in een aantal gevallen de
stakingsrechters er niet voor terugschrokken op eigen initiatief de
hen voorgelegde praktijken te toetsen op hun verenigbaarheid met
artikelen 85 en 86. Terecht overigens wordt algemeen aanvaard dat
deze bepalingen deel uitmaken van de economische openbare orde(184) zodat de stakingsrechter ze uit eigen beweging moet toepassen(185).
162. Tenslotte bevestigt de besproken rechtspraak het nut van de
procedure van prejudiciele vraagstelling. Blijkbaar is de tijd die met
een verwijzing naar het Hof van Justitie gepaard gaat, toch geen
onoverkomelijke hindernis voor rechtsbedeling door de stakingsrechter. Overigens valt het op dat de stakingsrechters vaak en uitvoerig verwijzen naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie; beschikkingen van de Commissie daarentegen worden zelden geciteerd.

(184) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M., STUYCK, J., Beginselen van Belgisch Privaatrecht
XIII, Handels- en Economisch Recht, Deel 2, Mededingingsrecht, B. Kartelrecht, 1985, nr.
148.
(185) Zie bv. Voorz. Kh. Brussel, 28 december 1987, niet gepubliceerd, waar de voorzitter uit
eigen beweging een exclusieve bevoorradingsovereenkomst toetste aan het E.E.G.-Verdrag
(maar in casu tot de bevinding kwam dat de overeenkomst niet van aard was de interstatenhandel merkbaar te belnvloeden); contra: Brussel, 20 december 1983, reeds geciteerd, waar het
Hof het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel hervormde op
het punt waar de voorzitter besloten had tot het bestaan van een inbreuk op art. 86 door de
uitgevers, om de enkele reden dat de eisende partijen dergelijk verwijt enkel tot A.M.P. en
niet tot de uitgevers gericht hadden.
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SOMMAIRE
L'etude de la jurisprudence des juridictions belges appelees a se prononcer, dans
le cadre de la loi concernant les pratiques du commerce, sur I' application des regles
CEE de concurrence a certaines pratiques revele une ampleur et une variete de cas
traites nettement plus larges qu'on ne serait peut-etre tente dele croire. Le present
article constitue un essai d'analyse et de discussion systematique de cette jurisprudence.
L'aspect procedural du droit de concurrence CEE ne donne pas souvent lieu, sans
doute de par sa nature, a des problemes soumis aux juges de cessation, ces derniers
ayant cependant deja dii se prononcer a maintes reprises sur la necessite de surseoir
ou non a statuer jusqu' a ce que la Commission CE ait pris une decision dans la meme
affaire, et sur la valeur d'une lettre administrative delivree par la Commission CE.
A propos de ces lettres administratives, il est frappant de constater qu'en pratique,
les juges suivent toujours !'opinion qui s'y trouve emise par la Commission CE.
En ce qui concerne les conditions d'application du droit de concurrence CEE, la
notion d' ,entre-prise" visee aux articles 85 et 86 du Traite CEE a principalement
ete examinee a I' occasion de la pretendue existence d'un contrat d'agence dont les
stipulations echapperaient des lors a !'application de ce droit de concurrence.
A propos de l'exigence d'une incidence sensible sur le commerce entre Etats
membres, toutes les decisions examinees ne sont pas egalement heureuses; nonobstant le fait que la Commission et la Cour de justice des CE ont donne de tres
nombreuses indications sur les circonstances dans lesquelles on peut considerer qu'il
est satisfait a cette exigence, on releve quantite de decisions considerant que le
commerce entre Etats membres n'est pas affecte alors que les autorites CEE etaient
arrivees a une conclusion contraire dans des cas similaires. Inversement aussi, il n'a
parfois ete tenu compte de l'exigence de !'incidence sur le commerce entre Etats
membres, ou il a ete juge qu'il etait satisfait a cette exigence alors que la faible
dimension et l'effet limite de la pratique condamnee pouvaient amener a s'interroger
sur le caractere sensible de cette incidence.
De toutes les pratiques soumises aux juges de cessation et mettant en cause les regles
de concurrence CEE, le refus de vente et, inversement, la vente d'articles de marque
a l'encontre de la volonte du fabricant ou d'autres distributeurs, sont de loin les
plus nombreux. Tant a l'interieur qu'a l'exterieur du cadre de la distribution
selective, les juges de cessation ont eu a se prononcer sur le droit d'un commen;:ant
d'offrir ou non certains produits ala clientele, ceci ne s'etant pas toujours fait avec
la meme unanimite.
Souvent en relation etroite avec le refus de vendre (ou les motifs de pareils refus),
se pose le probleme de la fixation des prix de revente. En effet, le non-respect d'un
niveau de prix donne a deja amene maints fabricants ou importateurs a decider
d'arreter ses fournitures ou a essayer par d'autres manieres de couper les voies
d'approvisionnement d'un revendeur de mauvaise volonte.
L'abus de position economique dominante a egalement donne lieu a plusieurs
jugements et arrets. Le renforcement d'un monopole, !'octroi d'exclusivites et le
refus de vendre par un titulaire d'une position economique dominante sont des
pratiques que les juges de cessation belges considerent eux aussi comme inconciliables avec les regles de concurrence CEE.
Enfin, les juges de cessation ont egalement eu !'occasion de verifier la compatibilite
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de diverses regles normatives prises par des autorites belges avec les regles de
concurrence CEE.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Studium der Rechtspflege der belgischen Richter die sich im Rahmen des
Gesetzes hinsichtlich der Handelspraktiken iiber die Anwendbarkeit der EWG-Konkurrenzregeln auf gewisse Prakttken aussprechen miissen, zeigt ein gr6J3eres AusmaB und eine breitere Palette von behandelten Hillen, als erwartet werden konnte.
In diesem Artikel bringen die Autoren den Versuch auf systematische Weise diese
Rechtspflege zu analysieren und zu besprechen.
Der verfahrensmaBige Aspekt des EWG-Wettbewerbsrechtes veranlaBt aus der
Natur der Sache nicht oft Probleme die von den Einstellungsrichtern (,juges de
cessation'') zu behandeln sind. Dennoch muBten letztere sich schon Ofters aussprechen iiber die Notwendigkeit Ihr Urteil ja oder nein zu vertagen bis die EG-Kommission iiber dieselbe Angelegenheit eine Entscheidung getroffen hatte und iiber den
Wert eines von der EWG abgefertigten Verwaltungsschreibens. Was dieses Schreiben betrifft, fallt auf, daB sich in der Praxis die Richter immer den von der
EG-Kommission ausgesagten Ansichten anschlieBen.
Was die Anwendungsbedingungen des EWG-Wettbewerbsrechtes betrifft, wurde
der Terminus ,Unternehmen" wie beschrieben in den Artikeln 85 und 86 des
EWG-Vertrags vor allem gepriift im Zusammenhang mit der mutmaJ3lichen Existenz
eines Agenturvertrags, wodurch die Bedingungen dieses Vertrags dem Anwendungsbereich des EWG-Wettbewerbsrechtes entgehen wiirden.
Hinsichtlich der Erfordernis einer spiirbaren BeeinfluJ3ung des Handels zwischen
den EG-Mitgliedstaaten sind nicht aile Entscheidungen gleich giinstig. Obschon
sowohl die EG-Kommission wie der Gerichtshof iiber die Umstande worin diese
Erfordernis als erfiillt betrachtet werden kann, eine Vielzahl von Hinweisen gegeben
hat, wurde eine Menge Entscheidungen getroffen wobei der Handel zwischen den
Mitgliedstaaten angeblich nicht beeinfluBt wurde, wahrend die EWG-Behorden in
ahnlichen Fallen zu einem gegensatzlichen Urteil gekommen waren. Umgekehrt
wurde manchmal auch die Erfordernis der BeeinfluBung des Handels zwischen den
EG-Landern ignoriert oder wurde geurteilt, daB diese Erfordernis erfiillt war,
wahrend hinsichtlich des geringen Umfangs und der geringen Wirkung der verurteilten Praktiken die Spiirbarkeit der BeeinfluBung fraglich wird.
Von allen von den Einstellungsrichtern behandelten Praktiken wobei die EWGWettbewerbsregeln zur Sprache standen, sind die Verkaufsweigerung und, umgekehrt, der Verkauf von Markenartikeln gegen den Willen des Herstellers oder des
Vertreibers weitaus am haufigsten. Sowohl im Rahmen eines selektiven Vertriebs
als auJ3erhalb dieses Rahmens muBten sich die Einstellungsrichter aussprechen iiber
das Recht eines Handlers der Kundschaft gewisse Produkte wohl oder nicht anzubieten, was nicht immer in Eintracht geschah.
In einem engen Zusammenhang mit (den Grunden) einer Verkaufsverweigerung
steht oft die Problematik der Feststellung der Wiederverkaufspreise. Die Nichtbeachtung eines gewissen Preisniveaus hat ja schon manchen Hersteller oder
Importeur dazu gebracht seine Lieferungen einzustellen oder auf andere Weisen zu
versuchen einen unwilligen Weiterverkaufer von seinen Bevorratungsquellen abzuschneiden.
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Auch der MiBbrauch einer marktbeherrschenden Stellung hat verschiedene Urteile
und Verfiigungen veranlaBt. Die SUirkung eines Monopols, das Gewiihren von
Exklusivitaten und die Verkaufsverweigerung durch den Bekleider einer marktbeherrschenden Stellung sind Praktiken die auch von den belgischen Einstellungsrichtern als unvereinbar mit dem EWG-Wettbewerbsrecht betrachtet werden.
SchlieBlich haben die Einstellungsrichter ebenfalls die Gelegenheit bekommen,
verschiedene normative Regeln der belgischen Behorden in Bezug auf deren Vereinbarkeit mit dem EWG-Wettbewerbsrecht zu priifen.

SUMMARY
The study of the Belgian case law dealing with the applicability of EEC competition
legislation to certain commercial practices in the context of the Belgian Fair Trading
Law, points up a larger volume and broader spectrum of court decisions than might
at first appear. The authors of this article have endeavoured to analyse and discuss
this case law in a systematic way.
The procedural aspect of EEC competition law probably does not, by its nature,
give rise to many problems which are then submitted to the ,juge de cessation",
although the latter have frequently been compelled to take a decision on whether
or not to postpone their judgment pending a decision by the EEC Commission on
the same matter, or on the scope and validity of a comfort letter issued buy the EEC
Commission. On the subject of such letters, it is remarkable that the courts, in
practice, invariably follow the same meaning as that which the EEC Commission
expressed in them.
As regards the conditions for the applicability of EEC competition law, the notion
of ,undertaking", within the meaning of Articles 85 and 86 of the EEC Treaty,
is examined particularly in the light of the alleged existence of agency agreements
whose terms escape the field of application of EEC competition la~. On the subject
of the requirement that inter-state trade should be discernably affected, not all the
decisions examined are of equal quality: even though both the EEC Commission
and the Court of Justice have supplied many indications concerning the circumstances in which this requirement can be considered to have been fulfilled, there are
a number of court judgments in which intra-Community trade was not held to have
been influenced whereas the EEC authorities had, in similar cases, arrived at exactly
the opposite conclusion. Conversely, the requirement that intra-Community trade
be affected has in some cases been ignored, or a decision was taken that this
requirement had been satisfied when there are serious question marks over the
noticeable nature of this influence given the trivial nature and minor effect of the
indicted practice.
Of all the practices which were submitted tot the ,juges de cessation" which had
a bearing on EEC competition law, the refusal to sell and, conversely, the sale of
goods bearing a trade mark against the will of a manufacturer or of other distributers have been the most frequent. Both in the context of selective distribution and
outside it, the ,juge de cessation" had to take a decision on whether or not a trader
had the right to offer certain products to his customers - and did so in a manner
which was far from consistent.
A question which is often associated with the (reasons given for) refusal to sell is
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the problem of resale prices. Non-observance of certain price levels has in the past
prompted many a manufacturer or importer to discontinue deliveries or to endeavour to cut off a recalcitrant retailer from his supply sources.
The abuse of economic dominant position has also given rise to a number of court
decisions. The reinforcement of monopolies, the granting of exclusive arrangements
and the refusal to sell by someone who occupies a dominant economic position are
all practices which must be regarded by the Belgian ,juge de cessation" as being
incompatible with EEC competition law. Finally, the , ,juges de cessation'' have also
had the opportunity to assess several rules emanating from the Belgian authorities
in the light of their compatibility with EEC competition law.
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