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1. Sinds wijlen Jacques A. VanDamme in de vorige postuniversitai
re Cyclus handels- en economisch recht (1978) ,De concurrentiere
gels van de EEG" behandelde(l), is de ontwikkeling van het kartel
recht, zelfs als bijscholing, nog slechts op minstens een studiedag, 
die dan een boek oplevert (zie bijv. ,Kartelrecht anno 1980" in 
Nederland), te bespreken. Gelukkig voor wie in de praktijk met 
problemen van kartelrecht te maken krijgt, zijn er inmiddels regel
matige en goed beschikbare, zij het ook: lange, overzichten van 
rechtspraak en beschikkingspraktijk (recent T .P.R.: Maresceau en 
Stuyck; S.E.W.: Buijs en Mok; Cahiers de droit europeen: Van 
Ommeslaghe en van de W aile de Gelcke) en verscheen zopas het aan 
het mededingingsrecht gewijde deel van Van Gerven's Handels- en 
economisch recht (m.m.v. Maresceau en Stuyck). 

2. Het ene en het andere laat toe een keuze te maken in de ,recente 
ontwikkelingen''. Ervan uitgaand dat de postuniversitaire cyclus niet 
bedoeld is voor een gespecialiseerde groep praktijkjuristen, mag men 
aannemen dat de praktijkjurist vaker met distributieovereenkomsten 
dan met ,zware" horizontale kartels te maken krijgt. Voor de 
grootste groepen van deze overeenkomsten zijn er thans, en recent, 
groepsvrijstellingen (nog niet voor selectieve distributie). Dat laatste 
betekent meteen dat betwistingen omtrent deze overeenkomsten 
hoofdzakelijk hun beslag krijgen voor de nationale rechter; ook dit 
wijst op het belang voor de praktijkjurist. Bovendien zijn er, althans 
in het Nederlands en gemakkelijk beschikbaar, nog slechts weinig 
besprekingen van deze vrijstellingen. 

(I) Actueel Handels- en Economisch Recht, Gent, 1979, 159 e.v. 
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1. ALGEMENE BEGINSELEN: TER HERINNERING 

Allereerst mag worden herinnerd aan enkele kernregelen 

3. De doelstelling van het EEG-Verdrag is een gemeenschappelijke 
markt tot stand te brengen door o.m. de invoering van een regime 
waardoor wordt gegarandeerd dat de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt niet wordt vervalst. Daartoe worden voor
schriften gericht tot ondernemingen (private en openbare), en verder 
ook tot de Lid-Staten. 
Tot de ondernemingen zijn in dit verband de kartelbepalingen, en 
hier te bespreken: artikel 85, gericht. Afspraken tussen ondernemin
gen ( ... )die de handel tussen de Lid-Staten belnvloeden en die voor 
doel of voor gevolg hebben dat de mededinging binnen de gemeen
schappelijke markt wordt beperkt, zijn verboden en nietig. 
Dat verbod ziet slechts op merkbare beperkingen van de mededinging 
en de tussenstaatse handel. Een aanduiding van wat niet merkbaar 
is, vindt men in de ,Bekendmaking bagatelkartels" (Bekendm. 
19 dec. 1977, P.B., C 313 van 29 dec.). Daarin worden als criteria 
omzet en marktaandeel genoemd, dat laatste te bezien op de ,rele
vante markt" van produkten en diensten(2). 
De regelen van het mededingingsrecht beogen een werkzame mede
dinging tot stand te brengen (,workable competition"). Bepaalde 
beperkingen moeten daarom, gelet op de aard en de intensiteit van 
de mededinging- die kan varieren naargelang de sectoren -, niet 
als verboden mededingingsbeperking worden aangemerkt(3). 
Oordelend of een overeenkomst een merkbare beperking van de 
werkdadige mededinging en de tussenstaatse handel meebrengt, moet 
niet aileen op de overeenkomst zelve worden gelet, maar moet gelet 
op de overeenkomst in haar juridische en economische context. Zo 
kan een afspraak importbelemmerend werken door het samen be
staan (en hanteren) van de afspraak en nationale wetsvoorschrif
ten(4). Zo kan een afspraak die slechts betrekking heeft op de handel 
binnen een Lid-Staat, in haar context bekeken, bijv. ten gevolge van 
het bestaan van meerdere netwerken van gelijksoortige afspraken, de 
tussenstaatse handel belnvloeden(5). Dat laatste zal zeker het geval 
(kunnen) zijn wanneer een kartel de hele handel binnen het grondge-

(2) H.v.J., zaak 19/77, Miller Schallplatten, arrest van 1 febr. 1978, Jur., 207. 
(3) H.v.J., zaak 26/75, Metro/Saba, arrest van 25 okt. 1977, Jur., 1875. 
(4) H.v.J., zaak 8174, Dassonville, arrest van 11 juli 1974, Jur., 837. 
(5) H.v.J., zaak 23/67, Brasserie De Haecht, arrest van 12 dec. 1967, Jur., 511. 
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bied van een Lid-Staat bestrijkt, bijv. wederkerig exclusief verkeer, 
afspraken tussen producenten en verdelers(6). 
Het kartelverbod ziet op mededingingsbeperkende afspraken tussen 
ondernemingen. Het ondernemingsbegrip wordt daarbij zeer ruim 
genomen. Niet elke juridische zelfstandige onderneming is echter 
t.a.v. het mededingingsrecht als een zelfstandige, d.i. zelf haar 
marktgedrag bepalende, onderneming aan te merken. Zo zal men 
men de (alleen-)vertegenwoordiger en de commissionair die niet zelf 
hun marktgedrag (op de markt van de produkten of diensten die zij 
voor de opdrachtgever verkopen) bepalen, maar het ,verlengstuk" 
zijn van de opdrachtgever, niet als een afzonderlijke onderneming 
aanmerken. Afspraken tussen deze tussenpersonen en hun opdracht
gever vallen daarom niet onder het verbod (Bekendmaking 24 dec. 
1962, P.B., 24 dec.). Ten aanzien van verhoudingen en afspraken 
binnen een concern geldt als regel dat artikel 85 niet ziet op overeen
komsten tussen ondernemingen die tot eenzelfde concern behoren 
indien die ondernemingen een economische eenheid vormen en ( cu
mulatief) de afspraak een interne taakverdeling voor doel heeft(7). 

4. Van het kartelverbod kan ontheffing (vrijstelling) bekomen wor
den. Voorwaarden daartoe zijn dat de afspraak bijdraagt tot verbete
ring van de produktie of distributie van de produkten of van de 
technische en economische vooruitgang, en mits een billijk aandeel 
van de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede 
komt, dat de beperkingen niet onmisbaar zijn om dit beoogde doel 
te bereiken en dat de mededinging daardoor niet voor een wezenlijk 
deel wordt uitgeschakeld. Ontheffingen worden verleend door de 
Commissie. 
Groepsvrijstellingen kunnen door de Commissie na machtiging door 
de Raad worden verleend. In de verordeningen die zulke vrijstelling 
verlenen, wordt aangeduid welke onder het kartelverbod vallende 
afspraken (clausules) ontheffing bekomen. Daarnaast vindt men een 
lijst van clausules die in de regel niet als concurrentiebeperking 
worden aangemerkt, maar de vrijstelling niet in de weg staan (mede 
vrijstelling genieten) wanneer ze in samenhang met de vrijgestelde 
clausules voorkomen. In de regel is er ook een ,zwarte lijst": 
clausules of omstandigheden die voor gevolg hebben dat de vrijstel
ling niet geldt. En ten slotte worden omstandigheden genoemd die 

(6) H.v.J., zaak 8/72, Vereniging van Cementhandelaren, arrest van 16 dec. 1971, Jur., 997. 
(7) H.v.J., zaak 16/74, Centrafarm, arrest van 31 okt. 1974, Jur., 1183. 
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ertoe zullen leiden dat de Commissie onderzoekt of de vrijstelling, 
in een bepaald geval, moet worden ingetrokken. 
Beantwoordt een afspraak aan de in de vrijstelling genoemde regelen 
dan is ze niet verboden, en dus geldig op civielrechtelijk vlak. 

5. Vrijstellingen zijn slechts nodig als de afspraak onder het kartel
verbod valt. Uit het bovenstaande blijkt dat zulks in bepaalde 
gevallen niet zonder meer vaststaat. Ondernemingen, die bij de 
afspraak betrokken zijn, kunnen daarom (- en voor zover ze niet 
reeds lering konden trekken uit een bekendmaking van de Commissie 
-) aan de Commissie vragen een , ,negatieve verklaring'' af te geven, 
luidens dewelke de Commissie op grond van de haar bekende feiten 
meent dat er voor haar geen aanleiding is om tegen de overeenkomst 
op te treden. Wordt zulke verklaring geweigerd (of staat het zonder 
meer vast dat de afspraak onder het verbod valt) dan kan een 
vrijstelling gevraagd worden. In feite gebeuren beide aanvragen te 
zelfder tijd. Om een vrijstelling te bekomen moeten afspraken, in de 
regel, (tijdig) aangemeld worden; sommige afspraken (opgesomd in 
art. 4, lid 2 V o 17) behoeven zulke aanmelding niet. De aanmelding 
gebeurt op hetzelfde formulier als voor vraag om negatieve verkla
ring. Vrijstellingen worden verleend voor bepaalde duur en kunnen 
aan voorwaarden gebonden zijn. 
In de praktijk worden dossiers ook op informele wijze afgehandeld. 
Na aanmelding ( ... ) worden ondernemingen door de Commissie 
aangespoord om bepaalde clausules van de afspraak te schrappen en, 
als ze dat doen of wanneer op de afspraak geen opmerkingen te 
maken vallen, laat de Commissie bij gewone brief weten dat er voor 
haar geen aanleiding (meer) is om op te treden. Wel zal de Commis
sie, in het belang van derden, haar voornemen om zulks te doen 
vooraf openbaar maken. 
Het belang van de aanmelding voor vrijstelling is het volgende. In 
de eerste plaats zal de Commissie, wanneer ze vaststelt dat de 
(aangemelde) afspraak met het kartelverbod in strijd is - en geen 
vrijstelling mag genieten -, geen boete kunnen opleggen voor het 
toepassen van de afspraak, door de betrokken ondernemingen, sinds 
de aanmelding. (Dit effect van de aanmelding kan door de Commis
sie overigens ook ongedaan gemaakt worden.) In de tweede plaats 
is er de nietigheidssanctie. Wanneer voor een nationale rechter (bijv. 
n.a.v. het niet nakomen van een exclusiviteitsovereenkomst) de 
strijdigheid van de afspraak met het kartelverbod wordt ingeroepen 
en de nationale rechter van oordeel is dat de afspraak inderdaad 
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onder het verbod valt, dan moet een niet aangemelde, maar aanmel
dingsplichtige, afspraak nietigverklaard worden. 

6. Afspraken die onder het kartelverbod vallen en geen vrijstelling 
kregen, zijn nietig. De nationale rechter spreekt die nietigheid uit, 
bijv. naar aanleiding van betwistingen tussen partijen. De volgende 
regelen zijn in dit verband van belang. 

- Afspraken die onder een groepsvrijstelling vallen of die individu
ele vrijstelling kregen, zijn geldig; de rechter moet daaraan, desge
vraagd, uitvoering doen geven. 

- Afspraken die volgens de rechter onder het kartelverbod vallen 
en niet aangemeld zijn (terwijl dat wei moest), zijn nietig. 

- Ten aanzien van afspraken die volgens de rechter onder het 
kartelverbod vallen en die zijn aangemeld kan de rechter zelf een 
stand punt inn em en: a) ze nietigverklaren omdat er volgens de rechter 
(die daarbij let op de praktijk van de vrijstellingen) geen kans bestaat 
dat een vrijstelling zal verleend worden; b) zijn uitspraak uitstellen 
tot over het verlenen van een vrijstelling is beslist. (Een speciaal 
geval: afspraken van v66r de inwerkingtreding van de mededingings
regelen van het Verdrag- 1 maart 1962- en deugdelijk aangemeld, 
of niet aanmeldingsbehoeftig, moeten voorlopig als volkomen geldig 
worden beschouwd.) 

- Afspraken die een negatieve verklaring kregen: aan een negatieve 
verklaring is de rechter, terwille van de concurrentiele bevoegdheid 
van nationale rechter (art. 85, lid 2) en commissie (art. 85, lid 1), 
niet gebonden; tach zal ze voor hem een grate betekenis hebben. 
Nietigverklaring zal door de rechter uitgesproken worden wanneer 
de situatie m.b.t. de afspraak, zoals ze hem voorgelegd wordt, heel 
anders is, met name meer mededingingsbeperkend, dan die welke 
door de Commissie is genoemd in de negatieve verklaring (, ,op grand 
van de aan de Commissie bekende feiten"), of nog: als de rechter 
het anders ziet dan de Commissie. 

- Afspraken waarvan het dossier op informele wijze door de Com
missie is gesloten: aan zulke informele wijze van afhandelen is de 
rechter niet gebonden. Tach zal ook zulk standpunt van de Commis
sie voor de rechter van grote betekenis zijn. 

(Op te merken valt dat het in beide laatste gevallen geen zin heeft 
te wachten op een vrijstelling: die komt er niet omdat het dossier voor 
de Commissie is afgesloten. Gaat het om ,oude" kartels dan is ook 
door zulk afsluiten de ,voorlopige" geldigheid beeindigd. Er is 
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wellicht een red en om toch , te wachten" en de Commissie de 
gelegenheid te geven opnieuw een standpunt in te nemen: als omstan
digheden die vreemd zijn aan de bij de afspraak betrokken partijen 
gewijzigd zijn en van aard zijn om het mededingingsbeperkend effect 
van de afspraak te versterken.) 
- Afspraken die volgens de rechter onder het kartelverbod vallen 
en niet aanmeldingsplichtig zijn: de omstandigheid dat voor het 
bekomen van een vrijstelling geen aanmelding hoeft te gebeuren zal 
voor de rechter van grote betekenis zijn. Principieel kan de rechter 
de nietigverklaring uitspreken. Hij kan ook partijen de kans geven 
om toch aan te melden. 
Vindt de nationale rechter dat hij voor het doen van een uitspraak 
uitleg behoeft omtrent de draagwijdte van verdragsbepalingen dan 
kan hij (de laatste rechter ,moet" in zulk geval) een vraag om uitleg 
(predudiciele vraag) stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (Luxemburg). Aan de door het Hof gegeven uitleg 
is de rechter gebonden. 
Aan andere regelen van kartelrecht hoeft hier verder niet herinnerd. 

7. Hierna worden de recente groepsvrijstellingen besproken: alleen
verkoop, exclusieve afname, met daarbij de speciale regelingen voor 
bierleverings- en tankstationcontracten, en afzet- en klantenserviceo
vereenkomsten voor motorvoertuigen. 

2. EXCLUSIEVE VERKOOP EN EXCLUSIEVE AFNAME 

6. Bij verordeningen 1983/83 en 1984/83 van 22 juni 1983(8) is een 
nieuwe regeling getroffen voor de groepsvrijstelling alleenver-
koopovereenkomsten (Vo 1983/83) en is een afzonderlijke groeps
vrijstelling gegeven voor exclusieve afnameovereenkomsten 
(Vo 1984/1983); deze laatste vrijstellingsverordening bevat afzon
derlijke bepalingen voor bierleveringscontracten (vgl. ,brouwerij
contracten' ') en tankstationscontracten (vgl. , ,pomphoudercontrac-

(8) Verordening (BEG) nr. 1983/83 van de Commissie van 22 juni 1983 betreffende de 
toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen alleenverkoopovereenkomsten, 
en Verordening (BEG) nr. 1984/83 van de Commissie van 22 juni 1983 betreffende de 
toepassing van artikel 85, lid 2, van het Verdrag op groepen exclusieve afname
overeenkomsten, P.B., L 173 van 30 juni 1983, rectif. P.B., L 281 van 13 okt. 1983 en P.B., 
L 79 van 23 maart 1984; de gerechtif. tekst vindt men ook in het Dertiende Mededingingsver
slag (1983), Bijlagen (2 en 3), biz. 268. 
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ten"). In een bekendmaking heeft de Commissie aangegeven hoe zij, 
met het oog op haar beleid, deze verordeningen verstaat(9). 
Verordening 67/67, de vroegere groepsvrijstelling voor ,alleenver
koopovereenkomsten", is, behoudens in een overgangsregeling(lO), 
niet meer van kracht(ll). 

7. Ben aanpassing van deze, laatstgenoemde, groepsvrijstelling was 
nodig geworden, aileen al ten gevolge van de rechtspraak van het Hof 
van Justitie, die het toepassingsgebied van de verordening had ,,uit
gebreid" tot (schijnbaar) ,zuiver nationale overeenkomsten" en tot 
zuivere exclusieve afnameovereenkomsten. 
, ,Zuiver'' nationale overeenkomsten vielen luidens artikel 1, lid 2 
Vo 67/67 uitdrukkelijk niet onder de vrijstelling; als reden daarvoor 
werd genoemd dat het , ,niet nodig'' was deze overeenkomsten vrij 
te stellen , ,daar zij slechts bij uitzondering de tussenstaatse handel 
belnvloeden" (overw. 4 bij Vo 67/67). 
Dit leidde tot onzekerheid. Ben naar voorwerp en doel ,zuiver" 
nationale overeenkomst kan de tussenstaatse handel slechts door 
haar gevolgen belnvloeden. Voor partijen kan dit, onder omstandig
heden, moeilijk voorzienbaar zijn; bij onderhandelingen en, vooral, 
bij een geschil voor de rechter over de naleving van de overeenkomst, 
kan de ingeroepen strijdigheid met het kartelverbod moeilijk te 
beoordelen zijn. Hieruit volgende onzekerheid m.b.t. (wijd versprei
de) nationale alleenverkoopconcessies en, daarmee samenhangend, 
m.b.t. de toepassing van het Buropees katelrecht, hoefde vermeden. 
In een zaak waarin een wegens wanprestatie aangesproken ondercon
cessiehouder van gelmporteerde produkten de strijdigheid met het 
kartelverbod had ingeroepen, een type-geval van procesvertraging -
zo mag men aannemen -, besliste het Hof (1976) dat artikel 1, lid 2 
Vo 67 I 67 niet beoogde nationale afspraken die bij uitzondering de 
tussenstaatse handel merkbaar zouden belnvloeden (zie nr. 10 en 

(9) Bekendmaking ( ... ) inzake de Verordeningen ( ... ) 1983/83 en 1984/83, P.B., C 101 van 
13 april 1984 (tekst die een eerder gepubliceerde tekst vervangt), Dertiende Mededin
gingsverslag (1983), Bijlage (4), p. 283. 
(10) Art. 7 Vo 1983/83 en art. 15, lid 1 Vo 1983/83: tot 31 dec. 1986 voor onder de 
voorwaarden van deze vrijstelling vallende overeenkornsten die v66r 31 dec. 1983 van kracht 
werden; art. 15, lid 2: tot 31 dec. 1988, en onder dezelfde voorwaarden, voor bierleverings
en tankstationcontracten. Luidens de algemene regel, art. 8 Vo 67/67, art. 9 Vo 1983/83 en 
art. 18 VO 1984-83, geldt dit ook t.a.v. v66r 31 dec. 1983 gestarte ,onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen". 
(11) Verordening 67/67 van de Cornrnissie van 22 rnaart 1967 betreffende de toepassing van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen alleenverkoopovereenkornsten, P.B., 37 van 
25 maart 1967. 
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nr. 48), van de vrijstelling uit te sluiten. Voor de rechter en voor de 
onzekere partij was dit een ,bruikbaar antwoord": zou al worden 
beweerd dat een ,nationale" alleenverkoopovereenkomst in strijd 
kwam met artikel 85, lid 1, dan was ze vrijgesteld, en dus zeker niet 
nietig onder artikel 85, lid 2(12). 
Uiteraard zou deze vrijstelling slechts gelden voor zover de overeen
komst en bet optreden van partijen aan de voorwaarden van 
Vo 67/67 zouden beantwoorden. Zo zou bet bemoeilijken van de 
tussenstaatse handel door contractpartijen, in de gevallen bedoeld 
door artikel 3 Vo 67/67 althans, tot bet onthouden van de vrijstel
ling leiden. 
Het type-geval, waarin be'invloeding van de tussenstaatse handel 
door ,,zuiver'' nationale distributie-overeenkomsten voorhanden 
kon zijn, was al in bet jaar van Vo 67/67 aan bet Hof voorgelegd. 
In antwoord op een prejudiciele vraag m. b. t. een Belgisch brouwerij
contract had bet Hof beslist dat de overeenkomsten niet op zichzelve 
maar in samenhang met de juridische en economische omstandighe
den waarin zij werden aangegaan, moesten worden bezien, en dat 
deze overeenkomsten zo, feitelijk of rechtens, de tussenstaatse han
del konden be1nvloeden(13). Een ,dr~mpe!v_erhoge11d" effect t.a.v. 
de tussenstaatse handel kan m.n. bet gevolg zijn van de , ,cumulatieve 
werking'' die van bet bestaan van meerdere netwerken van soortgelij
ke overeenkomsten gezamenlijk uitgaat. 
Is zulk gevolg onder omstandigheden niet onvoorzienbaar, de onze
kerheid blijft onbillijk voor ondernemers die, bij veronderstelling: 
niet in onderlinge horizontale afspraak, netwerken opzetten en uit
breiden. Het Hof bevestigde daarom, n.a.v. een nieuwe vraag m.b.t. 
een brouwerijcontract, zijn standpunt i.v.m. de voor ,nationale" 
overeenkomsten geldende vrijstelling van Vo 67/67. Zou de Com
missie van oordeel zijn dat bet drempeleffect te groot werd, dan 
moest en kon zij bet voordeel van de vrijstelling intrekken; tot dan 
geldt die vrijstelling echter voor deze overeenkomst(14). 
In deze nieuwe vraag werd uitdrukkelijk gewezen op de omstandig
heid dat bet, bij brouwerijcontracten, om een loutere exclusieve 
afnameovereenkomst ging zonder ,exclusief gebied" voor de weder-

(12) H.v.J ., zaak 63/75, S.A. Fonderies Roubaix-Wattrelos v. Roux, arrest van 3 febr. 1976, 
Jur., 111. 
(13) H.v.J., zaak 23/67, N.V. Brasserie de Haecht v. Wilkin en Jansen, arrest van 12 dec. 
1967, Jur., 511. 
(14) H.v.J., zaak47/67, DeNorre v. N.V. Concordia, arrest van 1 febr. 1977, Jur., 65, overw. 
31 en 32. -
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verkoop. Het Hofbevestigde, zonder veel woorden overigens, dat de 
groepsvrijstelling, zoals uit de letter van artikel 1, lid 1, sub b van 
de verordening volgde, van toepassing was. 

8. Voor de Commissie moest dit wei tot een beleidswijziging leiden. 
Exclusieve afnameovereenkomsten zouden dan al onder de ,letter" 
van de groepsvrijstelling vallen, blijkens de ,geest" (men leze de 
overwegingen) en blijkens de bepalingen m.b.t. in de vrijgestelde 
overeenkomsten verder toegelaten concurrentiebeperkingen, ging de 
verordening over alleenverkoop. Exclusieve afnameovereenkomsten 
hebben overigens heel andere effecten op de mededinging (beperking 
van ,interbrand" mededinging) dan exclusieve verkoop (bevorde
ring van ,interbrand" maar beperking van ,intrabrand"). 

In het ideaal-typische geval van vrijgestelde alleenverkoopovereen
komsten is de leverancier min of meer onvertrouwd met de lokale 
markt, en laat hij - binnen de grenzen van zijn , ,marketing'' -beleid 
- de distributie (reclame enz.) over aan de alleenverkoper. Aileen 
al ter wille van de nodige schaal (reclame, verkoopapparaat, ... ) 
waarop inspanningen moeten gebeuren zal het alleenverkoopgebied 
relatief groot moeten zijn. Dat de alleenverkoper slechts de produk
ten van zijn leverancier zal verkopen, is in de regel geen grote 
belemmering van leveranciers van andere merkprodukten om ook 
een distributie in het betrokken gebied op te zetten (interbrand 
competition). Binnen zijn gebied kan de alleenverkoper op zijn beurt 
tot parcellering overgaan door weer met alleenverkopers te handelen. 
Die alleenverkopers, bijv. zelfs detaillisten, kunnen op hun beurt tot 
exclusieve afname worden verplicht; mogelijk is ook dat de alleenver
koper slechts handelt met exclusieve afnemers. Dat kan een belem
mering zijn voor leveranciers van andere merkprodukten. Maar de 
eerste alleenverkoper kan niet worden verplicht om op zijn beurt 
slechts met alleenverkopers of met exclusieve afnemers te handelen 
(verlies van de vrijstelling). 

In exclusieve afnameovereenkomsten· is de situatie anders. De leve
rancier is in de regel wei vertrouwd met het distributiegebied en sluit 
met verschillende afnemers, desgevallend met detaillisten, exclusieve 
overeenkomsten. De bemoeilijking van de toegang tot deze verkoop
punten is dan, met vrijstelling van het kartelverbod vergroot. Het 
effect van deze bemoeilijking vergroot ook zienderogen als meerdere 
leveranciers exclusieve afnameovereenkomsten sluiten. Voor een 
nieuwe leverancier wordt het, gelet op het uiteindelijk beperkt aantal 
mogelijke rendabele verkooppunten en op de nodige schaal van de 
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promotie-inspanningen die nu van hem worden verwacht, erg moei
lijk; de toegangsdrempel wordt bijv. de overname van een (leveran
ciersonderneming en het daarvan afhangende) distributienet, bijv. 
brouwerijen en motorbrandstoffen. Gaat men ervan uit dat juist 
nationale ondernemingen vertrouwd zijn met distributiegebieden in 
eigen land dan ziet men meteen dat de belemmering t.a. v. leveran
ciers van andere merkprodukten juist buitenlandse leveranciers treft 
m.a. w. een versterkte belemmering, in de ,inter brand competition", 
van de tussenstaatse handel. Wil, in zo'n geval, een alleenverkoper 
van een buitenlandse leverancier ,meedoen" met het ,systeem", in 
het distributiegebied, dan wordt t.a.v. dit merkprodukt weer de 
parallel-handel (,intrabrand"), met name weer de tussenstaatse 
handel, belemmerd. 

3. ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN 

9. De vrijstelling voor alleenverkoopovereenkomsten was in 1967 in 
de eerste plaats gemotiveerd voor de voordelen die , ,in het grensover
schrijdend verkeer bij de huidige stand van de handel'' van dergelijke 
overeenkomsten konden uitgaan, m.n. het vergemakkelijken van het 
op de markt komen in andere Lid-Staten. Geheel in overeenstern
ming met deze opvatting, dat het kartelrecht een instrument was voor 
de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt, met de ken
merken van ,een interne markt", werd ervoor gewaakt dat de 
,exclusieve verkoop" niet op zijn beurt tot verstrekte grenzen voor 
het betrokken contractprodukt, merkprodukt, zou leiden. Parallel
import, van hetzelfde merkprodukt maar door andere handelaren, 
moest mogelijk blijven; absolute territoriale gebiedsbescherming, 
waarbij geen ander handelaar op ,rechtmatige" wijze het produkt 
in het contractgebied kan verhandelen, is uit den boze. Dit sterk 
benadrukken van de , ,intrabrand competition'' (mededinging tussen 
aanbieders van hetzelfde merkprodukt) was en is voorwerp van 
kritiek. 

Alleenverkopers doen inspanningen m.b.t. (investeren in-) werving, 
informatie en service voor bet merkprodukt. Op die wijze wordt de 
mededinging tussen de verschillende merkprodukten bevorderd. Zijn 
er echter ,kapers op de kust" (,free rider", of nog: ,zij die maaien 
waar ze niet hebben gezaaid") daar krijgt de alleenverkoper niet de 
(hele) beloning voor zijn inspanning, hij zal daarom die inspanning 
verminderen en daarmee zal ook de concurrentie (tussen merkpro
dukten) verminderen. 
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Het antwoord daarop luidt, vanzelfsprekend, dat bet volledig ,waar
borgen'' van de genoemde beloning ertoe zalleiden dat de verbrui
kers worden verplicbt te betalen voor diensten waarvoor ze niet 
bereid zijn (zo veel) te betalen. Die diensten worden niet apart 
aangeboden en bet, concurrentH~le, aanbod van bet produkt zonder 
(even grote) dienst wordt belemmerd; de bereidbeid van de verbrui
kers kan dus niet uit de werking van de markt blijken. Voor zover 
het om informatie over de produkten gaat, voegen sommigen daar
aan toe dat de objectieve vergelijkende informatie door goed werken
de consumentenverenigingen beter werkt (allocatie). 

10. In de overwegingen van de nieuwe groepsvrijstelling worden de 
voordelen van distributie door een alleenverkoper, zoals reeds in 
1967 genoemd, opgesomd: vergemakkelijking - voor de KMO 
dikwijls de enige mogelijkheid- van marktpenetratie, zeker in het 
grensoverschrijdend verkeer. lets minder dan in 1967 ligt op dit 
laatste de klemtoon (de verwijzing naar de , ,huidige stand van de 
handel" valt weg); en aan de voordelen wordt het stimuleren van de 
,interbrand competition" toegevoegd. Een ,waarborg" (absolute 
gebiedsbescherming) tegen , ,free riders'' mag de alleenverkoper niet 
worden gegeven: bet billijk aandeel dat, luidens artikel 85, lid 3, de 
gebruikers in de voordelen moeten krijgen is - op zijn beurt - aileen 
verzekerd als nevenimport van de contractprodukten (,intrabrand 
competition") mogelijk blijft. Een zekere gebiedsbescherming blijft 
toegelaten. 

Nu de vrijstelling ook geldt voor zuiver nationale overeenkomsten, 
blijft er ten aanzien van zulke overeenkomsten toch de vraag of een 
vrijstelling wettigende verbetering van de distributie - met billijk 
aandeel voor de gebruiker- bier wei voorhanden is. Die vraag blijft 
er met name voor regionale alleenverkoop door grossiers en voor 
plaatselijke alleenverkoop door detaillisten, in de (kleinere) Lid-Sta
ten. 

De Commissie wettigt de vrijstelling (overw. 6) door de afzetbevor
dering die alleenverkoop teweegbrengt: ,afzetbevordering, klanten
service en het aanbouden van voorraden" die de alleenverkoper voor 
zijn rekening neemt. Gaat men ervan uit, zoals de Commissie 
kennelijk doet blijkens haar bezorgdheid voor het interstaatse ver
keer in het Iicht van de totstandkoming van een gemeenscbappelijke 
markt, dat Lid-Staten, en zeker sommige onder hen, een markt 
vormen, dan valt toch moeilijk te zien wat alleenverkopers voor een 
deel van een Lid-Staat, a fortiori plaatselijke alleenverkopers-detail-
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listen, m.b.t. die afzetbevordering zo bijzonder presteren. De mar
keting van het produkt zal door de ,nationale top" (de alleenverko
per voor deze Lid-Staat of de nationale fabrikant) worden gevoerd; 
klantenservice (informatie en bijv. herstelling) zal worden georgani
seerd op grond van efficientie (en dus in een kleinere Lid-Staat vaak 
op nationaal of regionaal niveau); het belang van het houden van 
voorraden valt te bezien: op detailhandelsniveau is dat nauwelijks 
bijzonder te noemen, op groothandelsniveau behoort zulks toch tot 
de essentiele functie van de betrokken handelaar. 

Uitdrukkelijk echter vallen nationale overeenkomsten onder de vrij
stelling. Terwijl de afzetbevordering het motief voor de vrijstelling 
is - ook voor deze overeenkomsten, waarvoor de andere reden: de 
vergemakkelijking van het tussenstaats verkeer, kennelijk niet kan 
gelden - is van die afzetbevordering en de daaruit volgende verbete
ring van de distributie echter geen voorwaarde voor de vrijstelling 
gemaakt. lntegendeel, in een - voor die overeenkomsten - toch wei 
kennelijke contradictie houdt de Commissie voor ,dat het aan 
contractpartijen moet worden overgelaten of en in hoeverre zij in hun 
overeenkomsten verplichtingen ter stimulering van de afzet willen 
opneme11" (Qverw. 6, infine). Voorts wordt aan(nationale) exclusi~
ve afnameovereenkomsten die niet zouden voldoen aan de vrijstelling 
voor exclusieve afname, de uitwijking naar de vrijstelling voor 
exclusieve verkoop toegelaten (art. 8 Vo 1983/83, art. 17 
Vo 1984/83, a contrario) door het gunnen van een exclusief verkoop
gebied aan de afnemer (zie nr. 23). Toch gaat het hier om overeen
komsten (exclusieve afname) waarbij de afzetbevordering in tweede 
orde (naast de bevoorrading) als voordeel wordt genoemd (overw. 6 
Vo 1984/83), waarbij de marketing - in het ideaal-type - zeker 
door de leverancier wordt gevoerd, en waarbij het vaker kan gaan 
om overeenkomsten tussen een leverancier en een detaillist. 

Kan men aannemen dat alleenverkoop in het interstaatse verkeer ,uit 
de aard der zaak" (in de optiek van de Commissie) een verbetering 
van de distributie meebrengt, voor de handel binnen een Lid-Staat 
(een markt die door de leverancier goed is gekend) zou een verbete
ring van de distributie de uitdrukkelijke voorwaarde mogen zijn 
m.b.t. de vrijstelling van deze zuiver nationale overeenkomsten van 
alleenverkoop (zoals er voorwaarden zijn voor de ,exclusieve ver
koop" en service van en voor motorvoertuigen). 

Men mag des te meer daarop letten als men rekening houdt met de 
omstandigheid die ertoe leidt dat nationale overeenkomsten onder 
het kartelverbod van art. 85, lid 1 EEG-Verdrag vallen, m.n. in de 
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regel terwille van het drempeleffect. Anders dan het eerste door de 
Commissie aangevoerde motief voor de vrijstelling, beperken deze 
overeenkomsten nu juist de interstaatste handel. 

Het organiseren van een ,netwerk" van plaatselijke alleenverkopers 
zal bij onderling substitueerbare produkten (behalve bij overwegen
de- of machtspositie) slechts dan lukken als ook leveranciers van 
concurrerende producten gelijkaardige ,netwerken" van alleenver
koop opzetten. 

In die situatie zal er weliswaar nog sprake zijn van een , ,inter brand'' 
mededinging, maar voor de consument is er geen andere keuze dan 
die tussen verschillende aanbieders van merkprodukten die allen 
hetzelfde aanbod van product en dienst aanbieden. De leveranciers 
en detaillisten zullen er voorts belang bij hebben om gezamenlijk de 
parallel-handel, ieder voor zijn merkprodukt, te verhinderen, en 
zullen in die zin maatregelen treffen. Voor deze situatie van nationale 
,netwerken van alleenverkoop" voorziet de vrijstellingsverordening 
geen aparte regelingen. 

De enige ,troost" kan zijn dat het doorzetten van een nationaal net 
van alleenverkopers per regio of per plaats tot een paradox leidt. Hoe 
,plaatselijker", des te meer zullen verbruikers, als er ,grenzen" 
worden gesteld, willen en kunnen profiteren van de ,bargaining", 
en des te meer zullen ze zich de produkten elders aanschaffen. Deze 
gedachte gaat daarvan uit dat alleenverkoop in de regel slechts wordt 
overeengekomen voor min of meer duurzame consumptiegoederen, 
waarvoor een ,verplaatsing" m.b.t. de aankoop gelet op prijsver
schillen tussen verschillende regio's, lonend kan zijn. 

Toch blijft er de vraag of de Commissie m.b.t. de situatie binnen een 
Lid-Staat bevoegd en bereid is om op te treden, en- daaruit volgend 
-of aan die situatie binnen een Lid-Staat wei te verhelpen valt. Door 
hun situatie ,interstatelijk" te maken, kunnen ondernemingen zgn. 
onder het kartelverbod van art. 85, lid 1 EEG-Verdrag vallen, en 
meteen van de vrijstelling genieten (zie nr. 48). 

Hierna volgt een korte toelichting m.b.t. deze verordening. 

11. Vrijgesteld van het kartelverbod worden ,overeenkomsten 
waarbij slechts twee ondernemingen partij zijn en waarbij de ene 
contractpartij zich tegenover de andere verplicht bepaalde produk
ten, op de hele gemeenschappelijke markt of binnen een afgebakend 
gebied, slechts aan hem voor wederverkoop te leveren''. 
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Alleenverkoop 

Alleenverkoop, zoals vrijgesteld, betekent dat in een toegewezen 
gebied, voor wederverkoop slechts aan de alleenverkoper wordt 
geleverd; en betekent niet dat voor wederverkoop in het gebied 
slechts aan de alleenverkoper wordt geleverd. 
Dat slechts twee ondernemingen mogen partij zijn, belet niet (zoals 
reeds onder Vo 67/67) dat een leverancier per gebied parallel alleen
verkoopovereenkomsten kan sluiten met afzonderlijke alleenverko
pers. 
Voorts worden ondernemingen die juridisch onafhankelijk zijn maar 
een economische eenheid vormen, als een onderneming beschouwd. 
In het arrest Compact(15) hield het Hof daarenboven voor dat het 
begrip onderneming in de context van het mededingingsrecht ook zo 
moet worden uitgelegd dat daaronder wordt verstaan: juridisch 
onafhankelijke ondernemingen die met betrekking tot het voorwerp 
van de desbetrejjende overeenkomst een economische eenheid vor
men. Dat was het geval, aldus het Hof, nu in de voorgelegde zaak 
twee vennootschappen die eenzelfde belang hebben en een derde 
persoon die deze twee controleert, te ener zijde in de overeenkomst 
optraden. (Kon deze situatie niet als in het algemeen verbonden 
ondernemingen worden gezien?). 
In de bekendmaking van de Commissie, toelichtend dat voor alleen
verkoop ook geldt wat voor exclusieve afname uitdrukkelijk is 
voorzien (art. 1, in fine), gaat men, in algemene regel, niet zo ver(l6). 
Daar heet het dat de leverancier zich uitsluitend m.b.t., de leverantie 
kan ,bedienen" van een van hem (in het algemeen) onafhankelijke 
onderneming. Dat komt dan daarop neer dat de alleenverkoper de 
produkten slechts bij de daartoe aangeduide onderneming mag be
trekken. Deze laatste onderneming mag echter geen exclusieve ver
koopverplichting t.o.v. de alleenverkoper hebben; evenmin mag die 
onderneming, zo komt het toch voor, op haar beurt alleenverkoper 
zijn (voor een groter gebied) van de ,echte leverancier". ,Exclusieve 
bevoorradings- of exclusieve afnameverplichtingen" mogen immers 
niet aan ,derden" worden opgelegd. Aan de aangeduide onderne
ming mogen dus wel verkoop- en afnameverplichtingen, zij het geen 
exclusieve, opgelegd worden. Zulks laat, in samenlezing met de 

(15) Vgl. H.v.J., Hydroterm v. Compact, zaak 170/83, arrest van 12 juli 1984, niet gepubl. 
Dit arrest heeft betrekking op Vo 67/67 maar geldt, per analogie, ook voor Vo 1983/83. Zie 
in dit verband: Veertiende Mededingingsverslag, Brussel, 1985, nr. 138. 
(16) P.B., C 101, nrs. 15-16. 
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later te noemen regel i.v.m. ,wederverkoop" van produkten (zie 
hierna) toch ruimte voor sommige zogenaamde ,franchising" -con
tracten. 

Produkten voor wederverkoop 

Alleenverkoopovereenkomsten moeten betrekking hebben op pro
dukten die voor wederverkoop worden geleverd. Onder , wederver
koop" verstaat de Commissie ook de gebruiksverschaffing van pro
dukten onder bezwarende titel (verhuur, leasing, ... ). Voorts verhin
dert ,in samenhang met de verkoop verplichte klantenservice door 
de wederverkoper" de vrijstelling niet. Wat verdere handelingen van 
de wederverkoper m.b.t. de geleverde produkten betreft, is bet 
richtsnoer dat de door de wederverkoper in de handel gebrachte 
produkten overeenstemmen (,economische identiteit") met de gele
verde. Ompakken, bottelen of overtappen doet daaraan volgens de 
commissie niet af; men moet aannemen dat ook de voor deze 
handelingen noodzakelijke bewerkingen van de produkten geen be
letsel vormen voor de vrijstelling. Voor andere behandeling of hewer
king van produkten zelf wordt gelet op de daarvoor verkregen 
waardevermeerdering (aan de hand van de handelsgebruiken). 
Het moet gaan om ,bepaalde" produkten. Die moeten dus in de 
overeenkomst worden aangeduid. Deze produkten kunnen naar 
soort worden omschreven. 

13. Het exclusieve verkoopgebied kan betrekking hebben op een 
afgebakend gebied van de gemeenschap of (nu ook) op de hele 
gemeenschappelijke markt. Het gebied kan mede derde Ianden om
vatten, zo mag men toch analoog de uitspraak van arrest Compact 
i.v.m. Vo 67/67 toepassen(17).' Is bet alleenverkoopgebied groter 
dan de gemeenschappelijke markt dan zal dit aileen ertoe leiden dat 
de contractpartijen er meer moeten over waken dat er voor andere 
handelaren ( ... ) die in de gemeenschap zijn gevestigd voldoende 
alternatieve bevoorradingsmogelijkhedenzijn (art. 3, c Vo 1983/83), 
anders geldt de vrijstelling immers niet. 

Fabrikanten 

14. De groepsvrijstelling ziet in de eerste plaats op verhoudingen 
tussen leverancier (bijv. fabrikant) en alleenverkoper die niet aileen 

(17) Zie noot 8, Veertiende Mededinginsverslag, Brussel, 1985, nr. 139. 
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m.b.t. de contractprodukten maar ook in het algemeen in een ver
schillend distributiestadium opereren. Op grond van de motieven 
voor de vrijstelling m.b.t. verbetering van distributie meent de Com
missie dat de groepsvrijstelling, d. w .z. zonder individuele beoorde
ling, niet kan gegund worden aan overeenkomsten waarbij concurre
rende fabrikanten m.b.t. de concurrerende produkten alleenver
koopovereenkomsten sluiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
niet wederkerige alleenverkoopovereenkomsten indien beide of 
slechts een van de contractpartijen (inbegrepen verbonden onderne
mingen van deze partij) een K.M.O. is, uitgedrukt in totale jaaromzet 
(alle produkten) van ten hoogste 100 miljoen ECU (art. 3 en art. 5, 
Vo 1983/83). 
Die regeling geldt ook wanneer de concurrerende fabrikant een met 
de contractpartij verbonden onderneming is, d. w .z. een dochter-, 
moeder-, of zusteronderneming (art. 4 Vo 1983/83), of dat wordt in 
de loop van het contract. Op deze bepaling is scherpe kritiek geuit, 
o.m. de rechtszekerheid inroepend(18). Daartegenover staat dat de 
situaties die in groepen van ondernemingen kunnen voorkomen erg 
verschillend zijn en dat de Commissie juist te dien aanzien haar 
onzekerheid m.b.t. 11.et automatisch verlenen van een vrijstelling 
inroept. 

Verder toegelaten concurrentiebeperkingen 

15. Naast de vrijstelling voor de alleenverkoop, zoals omschreven, 
mogen aan de contractpartijen nog de in artike12, 1 en 2 genoemde 
concurrentiebeperkingen worden opgelegd, maar geen andere. Toe
gelaten beperkingen hebben in de eerste plaats te maken met bescher
ming tegen concurrentie vanwege de leverancier en van andere alleen
verkopers (zie hierna). Voorts is het toegelaten dat aan de alleenver
koper het verbod wordt opgelegd (voor de duur van de overeen
komst) geen met de contractprodukten concurrerende produkten te 
verhandelen of te vervaardigen, en, naast dit verbod, de plicht tot 
exclusieve afname van de contractprodukten bij de wederpartij. Het 
opnemen van deze laatste plicht als een verder toegelaten concurren
tiebeperking in alleenverkoopovereenkomsten maakt de duidelijke 
aflijning t.o. v. zuivere exclusieve afnameverplichtingen, die thans bij 
a parte verordening worden vrijgesteld (zie voorts art. 8 m. b. t. bier le
vering en tankstations). 

(18) KoRAH, V., ,Group Exemptions for exclusive Distribution and Purchasing in the 
E.E.C.", 21 C.M.L.R., 1984, 53. 
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Andere verplichtingen 

16. In de vrijstellingsverordening vindt men onder de , witte lijst", 
verplichtingen die de alleenverkoper mogen worden opgelegd maar 
die niet worden beschouwd als concurrentiebeperking, althans: ver
plichtingen die ook in samenhang met de wei toegelaten beperkingen, 
de vrijstelling niet in de weg staan. Daaronder vindt men verplichtin
gen i.v.m. volledig warenassortiment en minimumhoeveelheden, de 
verkoop van produkten onder het merk en de aanbiedingsvorm 
voorgeschreven door de leverancier, verplichtingen i.v.m. afzetbe
vordering. 
Onder deze verplichtingen i. v .m. de afzetbevordering vindt men de 
verplichting een verkoopapparaat te onderhouden. De Commis
sie(19) is van oordeel dat daartoe behoort de verplichting om een 
selectief distributiesysteem op te zetten: slechts te verkopen aan 
wederverkopers die zijn uitgekozen op grond van objectieve, d.i. 
pertinente, criteria van kwalitatieve aard en die uniform worden 
toegepast. In principe, zo luidt het althans in de bekendmaking 
(nr. 17), is een belemmeren van de wederverkoper in diens vrije keuze 
van klanten niet toegelaten. Op zichzelf echter is een selectief distri
butiesysteem als hier bedoeld niet strijdig met artikel 85, lid 1; het 
vormt geen merkbare beperking van de werkdadige mededinging; de 
verplichting om zo'n systeem op te zetten wordt nu evenmin als een 
verboden beperking gezien. Maar men moet wei aannemen dat de 
erkenning van de wederverkopers niet mag worden overgelaten aan 
de leverancier, met uitsluiting van de alleenverkoper. Het gevaar dat 
van zo'n erkenning door aileen ,de top" kan uitgaan m.b.t. discri
minatie en verkapte gebiedsbescherming, wordt door de Commissie 
ook reeds in haar beleid t.o.v. op zi~hzelf beschouwde selectieve 
distributiesystemen geweerd(20). In een alleenverkoopovereenkomst 
voorkomend zou zulke erkenningsregeling daarenboven het gevaar 
inhouden van een verboden beperking van de vrije keuze van klanten 
door de alleenverkoper. 

Gebiedsbescherming 

17. De gebiedsbescherming van de alleenverkoper is als volgt gere
geld. 
In de eerste plaats is er de bescherming tegen optreden van de eigen 

(19) Bekendmaking ( ... ), P.B., C 101, 1084, nr. 20. 
(20) Beschikkingen SABA, 21 dec. 1983, P.B., L 376 van 31 dec., Murat, 5 dec. 1983, P.B., 
L 348 van 10 dec. 
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leverancier. De exclusieve bevoorradingsplicbt brengt mee dat de 
leverancier de contractprodukten niet zelf in bet contractgebied voor 
wederverkoop levert. 
Zulks brengt eveneens mee dat de leverancier niet ,actief" is in 
leveringen aan andere bandelaren die de produkten kopen met het 
oog op de wederverkoop in het gebied van de alleenverkoper. De 
leverancier kan zich er echter niet toe verplicbten om levering te 
weigeren aan zulke andere, zelfs binnen het contractgebied gevestig
de, bandelaren wanneer de levering slechts op aanvraag gebeurt 
(m.a.w. geen ,continue" bevoorrading), plaatsvindt buiten het con
tractgebied en de handelaar zelf de transportkosten tot in het 
contractgebied draagt(21). 
De alleenverkoopovereenkomst brengt niet op zicbzelf mee dat de 
leverancier niet aan gebruikers in bet contractgebied mag leveren 
(d.i. niet voor wederverkoop, bijv. fabrikanten die contractproduk
ten, of onderdelen, incorporereninandere- mogelijks: concurreren
de- produkten; ook: concurrenten). Zulke levering kan de leveran
cier echter contractueel worden verboden (art. 2, lid 1). Dat verbod 
hoeft niet, zo voegt de Commissie daaraan toe(22), absoluut te zijn: 
bijv. wel recbtstreekse levering aan bepaalde gebruikers, of nog: in 
bepaalde gevallen, a1 dan niet met een vergoeding voor die leveringen 
aan de alleenverkoper. (Zulke ,opsplitsing" kan m.b.t. de contract
punten niet t.a.v. wederverkopers.) Maar ook als bet verbod wel 
absoluut is, moeten gebruikers in bet contractgebied zicb buiten het 
gebied kunnen bevoorraden, met name ook bij de leverancier als deze 
laatste in dat andere gebied zelf een distributiefunctie vervult(23). 
Tegen andere handelaren die de contractprodukten in het contractge
bied verhandelen is de alleenverkoper naar recbt principieel niet 
beschermd. De leverancier mag aan zijn andere afnemers geen ver
bod opleggen van export naar het alleenverkoopgebied; evenmin 
mogen partijen bij een alleenverkoopovereenkomst, of een van hen, 
bet tussen handelaren bemoeilijken om contractprodukten buiten het 
contractgebied te betrekken of in het contractgebied af te zetten; 
doen ze dat wel dan geniet de overeenkomst (vanaf baar ontstaan, 
indien zulk bemoeilijken in de overeenkomst was voorzien, of vanaf 
bet treffen van maatregelen ter bemoeilijking) niet van de vrijstelling. 
De enige ,bescberming" die de alleenverkoper in dit verband beeft, 

(21) Bekendmaking ( ... ), nr. 27. 
(22) Bekendmaking ( ... ), nr. 30. 
(23) Aldus het optreden van de Commissie van ,La maison des bibliotheques", Veertiende 
Mededingingsverslag, Brussel, 1985, nr. 68. 
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is dat de andere handelaren zich (elders) moeten bevoorraden tegen 
een prijs die een distributiemarge meer plus de transportkosten, of 
- minstens - de transportkosten van de plaats van levering naar 
het contractgebied, omvat. 

De eis dat alternatief aanbod mogelijk moet zijn (,intrabrand com
petition") is zo sterk dat de contractpartijen zelf, willen ze van de 
vrijstelling blijven genieten, maatregelen tot het mogelijk maken van 
zulk aanbod moeten nemen indien een niet beoogde absolute ge
biedsbescherming van de alleenverkoper zou ontstaan (art. 3, c 
Vo 1983/83, Bekendmaking, nr. 31). 

18. De alleenverkoper kan voorts een zekere bescherming genieten 
wanneer in andere, bijv. omringende, gebieden eveneens alleenver
kopers zijn aangesteld. Aan de alleenverkopers, in dit geval: aan de 
andere alleenverkopers (en anders dan als daar geen alleenverkopers 
zijn, maar ,gewone" importeurs), kan immers het verbod worden 
opgelegd actieve verkooppolitiek te voeren buiten hun gebied, in dit 
geval: in het contractgebied van de eerstgenoemde alleenverkoper. 
Op te merken valt dat dit in de vrijstelling geregeld is als een aan de 
contractpartij opgelegd verbod t.o.v. andere gebieden (art. 2, 2, c 
Vo 1983/83). Hoewel de vrijstelling behouden blijft wanneer de 
leverancier heeft beslist om parallel alleenverkoopovereenkomsten te 
sluiten en daarin zulke clausules te voorzien, die dan bescherming 
van alleenverkopers tegen mekaar opleveren, valt deze bescherming 
niet contractueel te regelen met de beschermde alleenverkoper. Ben 
verbintenis van de leverancier, in de alleeriverkoopovereenkomst 
opgenomen, om in omringende (of lage prijs-) gebieden een alleen
verkoper aan te stellen, en een verbinte1,1is om deze laatste het verbod 
van actieve verkooppoliti~k in het contractgebied van de eerste 
alleenverkoper. op te leggen, vall en niet onder de vrijgestelde concur
rentiebeperkingen (beperking van de leverancier in diens vrije klan
tenkeuze). Evenmin valt het onder de toegelaten concurrentiebeper
kingen dat, ter versteviging van de bescherming van de alleenverko
per (of van alleenverkopers onderling), aan de andere alleenverko
pers (of aan allen) zou worden opgelegd om, op hun beurt en binnen 
hun gebied, slechts met alleenverkopers te handelen, aan dewelke 
vervolgens ook weer het genoemde verbod zou worden opgelegd. Dat 
de alleenverkopers dit zelf, zonder verbintenis daartoe, wei doen, 
Ievert in algemene regel geen probleem op t.a.v. de vrijstelling. 

AI zal het bestaan van een bepaald distributiesysteem in andere 
gebieden voor contractpartijen een punt van overweging kunnen zijn 

121 



m. b. t. bet al of niet sluiten van de overeenkomst, bij afspraak of 
onderling afgestemde gedraging daaromtrent zal of kan de vrijstel
ling wegvallen (art. 2, art. 3, art. 6). 

19. In de verordening 1983/83 worden ten slotte (art. 6) de omstan
digbeden genoemd die de Commissie ertoe kunnen brengen de vrij
stelling in te trekken t.a.v. een bepaalde overeenkomst. Die omstan
digbeden bebben betrekking op bet onvoldoende voorbanden zijn 
van mededinging tussen contractprodukten en substitueerbare pro
dukten (art. 6, a en c) of op bet bemoeilijken van zulke mededinging 
(art. 6, b), op discriminatie van afnemers door de alleenverkoper of, 
nog, op onevenredig boge prijzen die in bet contractgebied, t.o.:v. 
andere gebieden, worden gebanteerd. Discriminatie (art. 6, d, 1 Vo 
1983/83) wordt bier omscbreven als bet ,zonder zakelijke gerecbt
vaardigde redenen" ongelijk bebandelen van afnemers die {,intra
brand competition") bet contractprodukt niet elders tegen billijke 
voorwaarden kunnen betrekken. 

4. EXCLUSIEVE AFNAMEOVERENKOMSTEN 

20. Voor exclusieve afnameovereenkomsten is, zoals gezegd, een 
aparte groepsvrijstelling gegeven. De mededingingsbeperking die van 
dit type afspraken uitgaat is een beperking van de mededinging 
tussen leveranciers: bet bemoeilijken van de toegang van andere 
leveranciers tot de gebonden wederverkopers (,interbrand competi
tion"). 

Aan de andere kant kunnen deze afspraken een verbetering van de 
distributie meebrengen (zie overw. 6 bij Vo 1984/83) omdat de leve
rancier, in ruil voor de exclusieve afnameplicbt van wederverkopers, 
zelf inspanningen doet ter verbetering van bet distributienet en van 
de verkoopprestaties (reclame, opleiding en personeel enz.). De 
exclusiviteit die in alleenverkoopovereenkomsten de beveiliging is 
van de inspanningen van de alleenverkoper, is bier de beveiliging van 
de inspanningen van de leverancier. Voorts wijst de Commissie op 
de betere planning van leveringen en op bet vergemakkelijken van 
de marktpenetratie. Dat laatste betekent dan weer dat bet vrijgestelde 
type van afspraken de concurrentie tussen fabrikanten tocb kan 
bevorderen. 

Omdat bet mededingingsbeperkend effect de belemmering is van de 
toegang van andere leveranciers, is de vrijstelling slecbts verleend aan 
afspraken waarbij de afnamebinding slecbts voor een beperkte perio-
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de is bedongen, met name voor ten hoogste vijf jaar (art. 3, d 
Vo 1984/83), en slechts voor een soort van produkten geldt. 

De tweede regel is geformuleerd als het onthouden van de vrijstelling 
wanneer de afname betrekking heeft op meer dan een soort produk
ten die naar hun aard en evenmin volgens de handelsgebruiken met 
elkaar verband houden. Zo voorkomt men de belemmering die van 
de ,klassieke" mededingingsbeperking van binding (,tying agree
ments") met andere (niet gewilde) produkten uitgaat, met name 
t.a.v. de leveranciers van deze produkten. In de bekendmaking 
(nr. 38) is aangegeven dat de produkten waarvoor een toegelaten 
binding geldt, moeten behoren tot hetzelfde warenassortiment, en 
zulks op technische of commerciele grond (,aard") of op grond van 
de handelsgebruiken die, in het algemeen, gelden in het distributie
stadium van de afnemer. 

De produkten waarvoor de afnamebinding, binnen de genoemde 
perken, geldt, moeten overigens ,bepaalde, in de overeenkomst 
genoemde produkten" zijn (art. 1). De toevoeging ,in de overeen
komst genoemd'' komt niet voor in Vo 1983/83, welin dezeverorde
ning; en lui dens de bekendmaking (nr. 36) houdt zulks in dat de 
produkten moeten worden gespecifieerd met merk of benaming. 
Laat dit nog voldoende ruimte, dan betekent het toch dat voor 
uitbreiding van de exclusieve afname een nieuwe onderhandeling 
nodig is. Een ,first refusal"-clausule, luidend dat de afnemer bij 
uitbreiding van zijn assortiment tot andere dan de genoemde produk
ten, eerst de leverancier, en wei: in exclusieve afname van deze 
laatste, om levering zou moeten vragen, is m.i. bijvoorbeeld uitgeslo
ten. 

Voor de verduidelijking van de gehanteerde begrippen mag worden 
verwezen naar Vo 1983/83. Toch mag nogmaals worden gewezen op 
de betekenis van , wederverkoop". Gemengde overeenkomsten, 
voor wederverkoop en voor eigen gebruik, bijv. i.v.m. produkten die 
deels in assemblage (van voor wederverkoop bestemde produkten) 
deels voor wederverkoop als onderdelen (van de genoemde produk
ten) worden afgenomen, vallen niet onder de vrijstelling. Zulks 
versterkt het onthouden van vrijstelling als er tussen fabrikanten, in 
dit geval: een fabrikant en een potentiele fabrikant, exclusieve afna
meovereenkomsten worden gesloten (art. 3, b, Vo 1984/83). 
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Ajname voor de hele behoejte 

21. Voorts betekent exclusieve afname voor wederverkoop dat de 
hele behoefte voor wederverkoop, van de overeengekomen produk
ten, bij de leverancier moet worden voldaan (om van de vrijstelling 
te genieten). In de bekendmaking (nr. 35) deelt de Commissie hier
omtrent mee dat het voor de vrijstelling geen beletsel vormt wanneer 
het de wederverkoper toegelaten is de produkten bij derde leveran
ciers te betrekken indien die tegen gunstiger prijzen en condities 
aanbieden. Moet men aannemen dat die vrijheid van de wederverko
per bestaat voor zover de eigen leverancier het gunstiger aanbod niet 
evenaart (vgl. Bekendm. nr. 56, i.v.m. het onderscheid tussen de 
twee gedachtenstreepjes van art. 8, lid 2, b), dan betekent dit het 
toelaten van de zgn. ,Engelse clausule". De wederverkoper wordt 
door zo'n clausule wat vrijer gelaten; in die zin neemt de clausule iets 
van de overigens toegelaten concurrentiebeperking weg en kan zij 
leiden tot prestatieverhoging van de leverancier. Aan de andere kant 
leidt zo'n clausule ertoe dat de leverancier over snelle en goede 
informatie beschikt i.v.m. initiatieven en condities van andere leve
ranciers. Het gevaar dat zulks tot concurrentiebeperking aanleiding 
kan geven(24), is m.b.t. het ,ideaal-typische" geval van de hier 
vrijgestelde overeenkomsten, met name: exclusieve afname van 
merkprodukten, voorhanden wanneer de leverancier alleenverkoper 
is en op deze wijze informatie over parallel-aanbod krijgt. Het 
bemoeilijken van dat parallel-aanbod zal hem echter de vrijstelling 
voor de alleenverkoopovereenkomst kosten (art. 3, d Vo 1983/83). 
Is de leverancier geen alleenverkoper (of geen fabrikant die import 
vanuit een alleenverkoopgebied belemmert) dan kan (moet) de Com
missie bij zulk bemoeilijken nog optreden op grond van artikel 14, 
b van Vo 1984/83 (onderzoek om nate gaan of de vrijstelling moet 
worden ingetrokken). 

Contractprodukten 

21. Kernpunt van de hele overeenkomst is de omschrijving van de 
contractprodukten. Daarvan hangen verder het niet-concurrentiebe
ding en de overige afnameverplichtingen af. Artikel 2, punt 2 van de 
verordening laat het toe dat aan de afnemer de verplichting wordt 

(24) Zie i. v .m. het toepassen van deze clausule door een onderneming in machtspositie: H. v .J., 
zaak 85176, Hoffmann-La Roche, arrest van 13 febr. 1979, Jur. H.v.J., 461; i.v.m. het 
doorgeven van informatie aan aile producenten: Beschikkingen , ,Bloemkool'' en , , Plantaardig 
perkament" resp. van 2 dec. 1977, P.B., L 21 van 26 jan. 1978, en 23 dec. 1977, P.B., L 70 
van 13 maart 1978. 
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opgelegd geen met de contractprodukten concurrerende produkten 
te vervaardigen of te verhandelen. Onder de verplichtingen die geen 
beletsel voor de vrijstelling vormen, omdat zij geen concurrentiebe
perking uitmaken, worden vervolgens genoemd de verplichting om 
m.b.t. de genoemde produkten minimum-hoeveelheden afte nemen 
en, voorts, om volledige warenassortimenten af te nemen (art. 2, 3, 
ben a). 
Een eerder ongelukkig te noemen taalgebruik (contractprodukten: 
art. 2, 1°, 2° en 3°, c; produkten ten aanzien waarvan exclusieve 
afnameplicht is bedongen: art. 2, 3°, b) vereist een goede samenle
zing. De exclusieve afnameplicht kan overeengekomen zijn m.b.t. 
produkten. die niet het volledig warenassortiment omvatten; van 
andere produkten van het assortiment mag wei een afnameverplich
ting, doch niet exclusief, worden bedongen. Die andere produkten 
moeten dan m. b. t. de niet-concurrentieverplichting niet als concurre
rende produkten worden aangemerkt; de niet-concurrentieverplich
ting zou anders, in samenlezing met de afnameplicht van het hele 
assortiment, een exclusieve afnameplicht van dat hele assortiment 
worden. Een voorbeeld: een detaillist kan zich ertoe hebben verbon
den om exclusief race-fietsen van een bepaald merk af te nemen: 
daarvan moet hij ook minimum hoeveelheden afnemen; hij kan 
daarnaast ertoe verplicht worden gewone, ,toerist"-modellen en 
eventueel zgn. Engelse of Hollandse modellen van hetzelfde merk af 
te nemen, niet exclusief echter en niet met minimum afnameverplich
ting. De verkoop van andere dan race-fietsen, van andere merken, 
blijft dan toegelaten, maar in zijn zaak zal het merk van de race
fietsen ook met andere modellen ,aanwezig" zijn. 

22. Voorts mag de wederverkoper de verplichting worden opgelegd 
om verkoopbevorderende maatregelen te nemen (reclame, verkoop
apparaat, klantenservice, vakkundig en geschoold personeel te ge
bruiken; art. 2, d Vo 1984/83). Ter wille van de schaal waarop dit 
moet kunnen gebeuren, kan dit, onder omstandigheden, voor de 
wederverkoper een reden zijn om, in het voorbeeld van de fietsen, 
meteen de verkoopinspanningen op aile produkten van het merk van 
de exclusieve afname te richten. 

Gebiedsbescherming 

23. Zuiver exclusieve afnameovereenkomsten geven de wederverko
per geen gebiedsbescherming. Het enige wat daaromtrent door de 
verordening is toegelaten, is dat aan de leverancier het verbod wordt 
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opgelegd om niet zelf de contractprodukten of daarmee concurreren
de produkten in het ,hoofdafzetgebied" en in de distributiefase van 
de wederverkoper te verhandelen (art. 2, 1). Het hoofdafzetgebied 
kan in de overeenkomst worden omschreven (Bekendmaking, 
nr. 35). Levering aan andere wederverkopers in dat gebied en zelf 
leveren in een andere distributiefase (bijv. levering aan gebruikers 
indien de wederverkoper groothandelaar is) kan de leverancier zich 
niet ontzeggen. Dat de leverancier uit overwegingen van efficientie 
niet Ievert aan andere wederverkopers in het hoofafzetgebied, Ievert 
geen probleem op. 

Terloops zij erop gewezen dat de partijen, indien ze zulke gebiedsbe
scherming toch willen of indien zij aan de andere beperkingen (duur, 
contractprodukten) van deze verordening willen ontsnappen, kun
nen ,uitwijken" naar de groepsvrijstelling voor alleenverkoopover
eenkomsten (een combinatie van beide vrijstellingen is echter niet 
mogelijk; art. 16 Vo 1984/83; in zulk gevalis aileen Vo 1983/83 van 
toepassing). De leverancier moet maar uitmaken of hij zich, m.b.t. 
de afzet van zijn produkten, de beperking wil opleggen om in een 
gebied slechts aan een wederverkoper te leveren. Doet hijzelf grote 
promotie-inspanningen m.b.t. zijn produkt, dan heeft hij in de regel 
geen belang bij zulke beperking. 

Wederverkopers: concurrentie 

24. Met betrekking tot de mededinging onder wederverkopers zijn 
twee regelen van belang. 

In de eerste plaats is er het ,discriminatieverbod" t.a.v. exclusieve 
afnemers. Ben rechtstreeks en in het algemeen gesteld discriminatie
verbod is er niet; artikel 14, c, 2 bepaalt echter dat de Commissie de 
vrijstelling kan intrekken indien de leverancier ten aanzien van 
exclusieve afnemers prijzen ofverkoopvoorwaarden toepast die zon
der zakelijk gerechtvaardigde reden ongunstiger zijn dan die welke 
hij toepast ten aanzien van andere wederverkopers die tot dezelfde 
distributiefase behoren. Deze regel moet, zo komt het toch voor, 
hoewel hoofdzakelijk maar niet aileen worden gelezen als een be
scherming van exclusieve afnemers tegen discriminatoire behande
ling in vergelijking met ongebonden afnemers, maar ook als een 
bescherming van de eersten tegen discriminatie in vergelijking met 
andere gebonden afnemers, het een en het ander voor zover deze 
afnemers (ook territoriaal) met mekaar in concurrentie staan. 

De bezorgdheid van de Commissie blijkt i. v .m. deze bepaling hoofd-
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zakelijk de bescherming te zijn van de gebonden afnemer, wiens 
concurrentiemogelijkheden t.o.v. andere, ongebonden (en gebon
den), wederverkopers van de contractprodukten, in hoge mate wor
den bepaald door de exclusieve afnameverplichting, en met name 
door de daaruit voortvloeiende beperking i.v.m. bevoorradingsprij
zen-condities. Discriminatie onder afnemers, bedoeld om t.a.v. con
currerende leveranciers de toegang tot de markt te belemmeren, valt 
onder de algemene bepaling i.v.m. zulk belemmeren (art. 14, 6, daar 
overigens met de toevoeging ,op een wezenlijk deel van de gemeen
schappelijke markt"). 
Dat de bezorgdheid van de Commissie betrekking heeft op de concur
rentiemogelijkheden van de gebonden afnemer bij de wederverkoop 
van de contractprodukten blijkt daaruit dat voor de beoordeling van 
dergelijke behandeling de distributiefase, m.a.w. de positie op de 
afzetmarkt, waarin de afnemer werkzaam is, het vertrekpunt is. Van 
daaruit, m.a. w. ervan uitgaand dat bij gelijke distributiefase een 
gelijke behandeling moet worden gegeven, moet de ongunstiger 
behandeling van de gebonden afnemers, t.a.v. prijzen en condities, 
met zakelijke reden worden gerechtvaardigd. Een meer ,vrije" 
zakelijke rechtvaardiging, zoals die in algemene(re) discriminatiever
boden(25) voorkomt, van ongelijke behandeling van afnemers die 
zich in vraagconcurrentie bij de leverancier aanbieden (en lettend op 
de prestatie die zij de leverancier bieden), lijkt hier juist daarom niet 
voorzien omdat de gebonden exclusieve afnemer, eens gebonden, 
niet zoals de ongebondene in deze vraagconcurrentie kan optreden; 
hij heeft geen uitwijkmogelijkheden. Om dezelfde reden werd hier
boven ervan uitgegaan dat het ,discriminatieverbod" ook geldt bij 
discriminatie onder gebonden afnemers. De gebonden afnemer ge
niet geen gebiedsbescherming m.b.t. de wederverkoop, hij kan niet 
in vraagconcurrentie treden (behalve bijv. door een - risicovol -
voorstel tot verhoogde minimumafname) met een ander wederverko
per in het hoofdafzetgebied, die met de leverancier over een eveneens 
exclusieve afname onderhandelt. 
De keerzijde van deze medaille kan, zo bekeken, zijn dat hiermee 
t.a.v. de contractprodukten een vrij rigide ,taakverdeling" in de 
distributie wordt vastgehouden, en wel in die zin dat een (machtig) 
leverancier gelijke voorwaarden hanteert t.a.v. wederverkopers om
dat die zich in dezelfde distributiefase bevinden op de afzetmarkt 
(bijv. detailhandel en cash & carry of ,Makro"-type) hoewel die 

(25) Zie hieromtrent: VAN DEN BERGH, R., Inkoopmacht en prijsconcurrentie, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, in het bijzonder m.b.t. het Duitse verbod van§ 26, 2 en 35 GWB, 342 e.v. 
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wederverkopers ongelijke prestaties op de inkoopmarkt aanbieden. 
Tegen zulk handelen zou de Commissie op grond van de genoemde 
bepaling niet kunnen - en wellicht niet willen(26) - optreden. 

25. Een mogelijke correctie hierop is misschien het andere , ,discrimi
natieverbod'' van artikel 14, c, 1. Die regel bepaalt dat de Commissie 
de vrijstelling kan intrekken (t.a.v. een overeenkomst) wanneer de 
leverancier bepaalde categorieen wederverkopers die de contractpro
dukten niet bij andere leveranciers tegen billijke voorwaarden kun
nen betrekken, zonder zakelijk gerechtvaardigde reden van levering 
uitsluit of jegens hen verschillende prijzen hanteert of verkoopvoor
waarden oplegt. Deze regel, die evenmin een algemeen discriminatie
verbodis (,,bepaalde categorieen wederverkopers), komt sinds veror
dening 67/67 al voor in de groepsvrijstelling alleenverkoopover
eenkomsten, en met name t.a.v. discriminatie door de alleen
verkoper. 
Bij (vrijgestelde) exclusieve afnameovereenkomsten wint deze regel 
aan belang als de fabrikant zelf exclusieve afnameovereenkomsten 
sluit. In samenlezing met artikel 14, b, kan opgetreden worden 
wanneer bepaalde distributiefasen (bijv. groothandel) worden uitge
schakeld (op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt, 
art. 14, b) en wanneer in eenzelfde distributiefase, bepaalde catego
rieen wederverkopers worden uitgesloten of gediscrimineerd (art. 14, 
c 1). 

5. BIERLEVERINGS- EN TANKSTATIONCONTRACTEN 

26. Voor bierleverings- en tankstationcontracten zijn in het kader 
van exclusieve afnameovereenkomsten aparte regelingen getroffen. 
Met deze contracten hebben zowel de Commissie als de nationale 
overheden lange ervaring. In Belgie bijvoorbeeld hebben beide ,ty
pe-contracten'' het voorwerp uitgemaakt van door de overheid (alge
meen verbindendverklaring) bekrachtigde zelf-regulering na dreiging 
met een wetgevend initiatief(27). Die was in de eerste plaats ingege
ven door de bescherming van zwakkere contractpartijen, in commer
ciele contracten, veeleer dan door overwegingen i. v .m. concurrentie 
tussen leveranciers. 

(26) Zie: de Metro/Saba zaak, H.v.J., zaak 26/76, arrest van 25 oktober 1977, Jur. H. v.J., 
1875. 
(27) Zie: VANGERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Hande/s- en economisch recht, 
II, Gent, Story, 1985, 44 e.v. 
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Overigens leek het er, althans wat Belgie betreft, eerder op dat de 
leveranciers binnen hun netwerken een strakke politiek hanteerden, 
en onder mekaar meer respectueus dan t.o.v. hun afnemers optra
den. 

In beide gevallen gaat het om netwerken waarin, mede door gelijk
aardig optreden: machtige, leveranciers aan de afnemers (exclusieve) 
voorwaarden opleggen in ruil voor bijzondere inspanningen m.b.t. 
het (weder-) verkooppunt. 

De produkten waarover het gaat, bier in drankgelegenheden te 
verbruiken en motorbrandstoffen, zijn produkten van onmiddellijke 
behoefte, ter plaatse te voldoen. Er zijn daarom talrijke verkooppun
ten nodig. Het gaat bovendien om produkten, pils van het vat en 
benzine en diesel, waarvan de substitueerbaarheid onder de merkpro
dukten eerder groot is (gering verschil van eigenschappen van pro
dukten, geringe mogelijkheid om het produkt toch als specifiek voor 
te stellen) zodat vnl. prijsconcurrentie mogelijk is. Alleen al daarom 
(om die concurrentie niet te hard te moeten voelen) zal de leverancier 
liever slechts in exclusieve verkooppunten leveren. Daarbij komt dat 
de voorraad en de installatie die nodig zijn voor de wederverkoop, 
zeker bij motorbrandstoffen en wellicht vroeger, en thans nog slechts 
op bepaalde plaatsen, voor bier, van die aard zijn dat, gelet op de 
schaal waarop wordt verkocht, meerdere installaties, voor meerdere 
merkprodukten, geen efficiente zaak zou zijn; ook dit leidt tot 
afname van slechts een merkprodukt, en in de regel tot exclusieve 
afname. 

Gegeven die situatie is de leverancier bereid om , , bijzondere'' inspan
ningen te doen m.b.t. het wederverkooppunt, m.n. ,bijzondere" 
voordelen toe te kennen aan de wederverkoper. Die voordelen zijn 
,bijzonder" in vergelijking, in het algemeen, met condities van 
gewone bevoorradingscontracten. Hoe bijzonder ze zijn als men let 
op de transactie in het kader van de marktsituatie, valt te bezien. In 
een expanderende markt (welke laatste ook regionaal zeer beperkt, 
zelfs lokaal, kan zijn) is, zo komt het toch voor, het ,gewoon" de 
,prijs" die de leverancier betaalt om zich in te kopen als- exclusief 
- leverancier van een verkooppunt, of van dit verkooppunt. 

Het is deze prijs: installatie of inrichting, of financiering ervan, en 
niet: betere prijsvoorwaarden. Men mag aannemen dat zulks (althans 
in Belgie) ligt aan de geringe bereidheid, in het algemeen, in de sector 
om tot stevige prijsconcurrentie over te gaan (,ontaarding" in 
prijsoorlog). Aan de andere kant ligt het geboden voordeel voor de 
hand: in de service-concurrentie op de afzetmarkt is een goede 
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installatie en inrichting van belang, en de leverancier is om technische 
redenen en - onder omstandigheden - ter wille van het schaalef
fect, in staat om bier op efficientere wijze inspanningen te doen dan 
de wederverkoper. 
Hoe ,niet bijzonder" het toekennen van deze voordelen bij exclusie
ve afname in deze sectoren is, mag blijken uit de vrijstelling zelf: 
exclusieve afname van bier (in drankgelegenheden) en motorbrand
stoffen uit aardolie (in tankstations) wordt, in tegenstelling tot 
exclusieve afname in andere sectoren, slechts vrijgesteld als er ,bij
zondere voordelen" worden toegekend aan .. de afnemer. 

27. Ten aanzien van markten als deze van bierlevering in drankgele
genheden en motorbrandstoffen in tankstations, en waar leveran
ciers van verschillende merken in ,eigen" verkooppunten leveren 
maar voorts aan de wederverkopers geen gebiedsbescherming wordt 
gegeven, mag men betwijfelen dat de exclusieve afnameverplichting 
wei tot merkbare concurrentiebeperking leidt. Beperking van de 
mededinging onder leveranciers van deze produkten brengt de.exclu
sieve afname slechts mee ter wille van de duur van de verplichting: 
geen rekening houdend met wijzigingen in de commerciele situatie 
van het verkooppunt of gewoon te lang, zodat andere leveranciers 
zich niet kunnen inkopen in dat verkooppunt. 
Mededingingsbeperking is er voorts wei als de afnameverplichting 
ook tot andere produkten wordt uitgebreid, met name tot produkten 
die vanuit commercieel oogpunt wei tot hetzelfde warenassortiment 
behoren maar (ook) door andere fabrikanten worden vervaardigd. 
Deze laatsten zouden dan niet of slechts langs de leverancier die 
exclusieve afname bedong, in het verkooppunt kunnen aanbieden. 
Met betrekking tot de duur van de afnameverplichting stelt de 
vrijstelling een grens: maximum tien jaar voor motorbrandstoffen 
(art. 12, lid 1, c), evenzo tien jaar voor bier, vijf jaar voor exclusieve 
afname van bier en andere dranken (art. 8, lid 1, c en d).(28) 
Het verhinderen van de toegang voor fabrikanten en leveranciers van 
andere produkten wordt voorkomen: in de vrijstellingsverordening 
worden de exclusieve afnameprodukten precies omschreven; tevens 

(28) Zie echter art. 8, lid 2, a en art. 12, lid 2: voor de hele duur van de exploitatie wanneer 
de leverancier de drankgelegenheid of het tankstation verhuurt aan de afnemer. Waar nationale 
regelingen bestaan die voor deze contracten een maximumduur bepalen, doorgaans in verhou
ding tot de investering, kunnen deze regelingen blijven gelden op voorwaarde dat de toegelaten 
duur niet Ianger is dan die van de vrijstellingsverordening; een nationale kortere maximumduur 
acht de Commissie met de verordening verenigbaar (overw. 19). 
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is bepaald dat de vrijstelling niet geldt wanneer partijen ( ... ) naast 
een bierleverings- of tankstationcontract onderling ook een exclusie
ve afnameovereenkomst voor andere produkten sluiten (geen van 
beide afspraken geniet dan van de vrijstelling, art.17 Vo 1984/83). 
Het ontlopen van deze beperkingen i.v.m. de vrijstelling voor deze 
exclusieve afnameovereenkomsten door ,uit te wijken" naar de 
groepsvrijstelling voor alleenverkoopovereenkomsten, hetgeen gelet 
op de situatie in de markt niet zo moeilijk zou zijn (exclusieve 
verkoop in een zeer beperkt ,gebied"), is niet mogelijk. Anders dan 
voor exclusieve afnameovereenkomsten in het algemeen, is zulks 
uitdrukkelijk uitgesloten (art. 8 Vo 1983/83). 
Dat bij wege van vrijstelling van het kartelverbod op deze wijze 
mededingingsbeperkingen worden ,weggewerkt" die wellicht de 
enige mededingingsbeperkingen zijn, zodat de vrijstelling geen voor
werp heeft nu het kartelverbod niet (meer) van toepassing is als aan 
de voorwaarden van de , , vrijstelling'' is voldaan, mag vreemd lijken. 
Het heeft, zo mag men aannemen, te maken met de rechtszekerheid 
(bijv. de maximumduur; ook: het vermijden van betwistingen voor 
derechtbanken i.v.m. de toepassing van art. 85, lid 1 E.E.G.) en met 
de omstandigheid dat de groepsvrijstelling voor alleenverkoop en 
exclusieve afname toch tot een aflijning t.a.v. de hier besproken 
overeenkomsten noopte. 

6. BIERLEVERINGSCONTRACTEN 

28. Vrijgesteld zijn overeenkomsten, waarbij slechts twee onderne
mingen partij zijn, en waarbij de wederverkoper als tegenprestatie 
voor de toekenning van bijzondere economische en financiele voor
delen, zich er jegens de 'Ieverancier toe verbindt om bepaalde in de 
overeenkomst genoemde bieren of bepaalde ( ... ) bieren en bepaalde 
andere dranken, met het oog op de wederverkoop in een door de 
overeenkomst aangeduide drankgelegenheid, slechts bij de leveran
cier te betrekken of slechts bij een onderneming die met de leveran
cier is verbonden of door deze laatste met de distributie belast (art. 6, 
lid 1). 

Bier 

29. De exclusieve afname kan, onder de vrijstelling, slechts betrek
king hebben op bier of bier en andere dranken, bepaald in de 
overeenkomst, d. w .z. met merk of benaming. 
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De toegang tot het verkooppunt voor leveranciers van bier van een 
andere soort wordt vrijgehouden. In de eerste plaats kan aan leveran
ciers van bier van een andere soort niet de toegang tot het wederver
kooppunt worden ontzegd door het opnemen van het merk of de 
benaming van hun bier in de afnameplicht terwijl de leverancier van 
het exclusieve afnamecontract dat bier niet in voorraad heeft bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst of niet op regelmatige wijze 
en in voldoende voorraad zal (kunnen) leveren (aldus de Bekendma
king, nr. 40 en nr. 47). Bier van een andere soort dan op grond van 
de overeenkomst geleverd, mag de exploitant van derde ondernemin
gen betrekken en in zijn drankgelegenheid verkopen (art. 7, lid 1, a 
en b). ,Van een andere soort" wordt overigens in de vrijstellingsver
ordening gepreciseerd: naar samenstelling, uiterlijk of smaak duide
lijk onderscheiden (art. 7, lid 2), en zulks te beoordelen op grond van 
deter plaatse van de drankgelegenheid heersende verkeersopvattin
gen (Bekendmaking, nr. 50); een meer algemeen verbod van het 
verhandelen van , ,concurrerende produkten'' is niet toegelaten 
(art. 9, a contrario). 

Met betrekking tot de verkoop van bier van een andere soort mogen 
slechts de volgende beperkingen worden opgelegd. In de eerste plaats 
kan de exploitant de verplichting worden opgelegd om dat bier 
slechts in fles of kleine verpakking te verkopen tenzij de verkoop uit 
het vat gebruikelijk is, bijv. vroeger reeds toegelaten door de leveran
cier (Bekendm. nr. 48) of- o.i.- gebruikelijk gelet op de aard van 
het bier, dan wei door toereikende vraag van de verbruikers gerecht
vaardigd (art. 7, lid 1, 3). Dat laatste vanuit concurrentie-oogpunt 
interpreterend, moet de vraag als toereikend worden beschouwd 
wanneer er geen gelijktijdig omzetverlies is voor het contract-bier 
(Bekendm. nr. 48). In de tweede plaats kan de verplichting worden 
opgelegd om binnen of buiten de drankgelegenheid voor het andere 
bier (in het algemeen bepaald: andere produkten) slechts reclame te 
maken in een verhouding die overeenkomt met het aandeel van dat 
bier( ... ) in de omzet van de drankgelegenheid (art. 7, lid 1, c). Ook 
hier wordt echter de toegang vrijgehouden: reclame voor een nieuw 
in het assortiment opgenomen produkt moet toegelaten zijn (Be
kendm. nr. 49). 

Een exclusieve afname bedingen voor andere produkten dan bier 
of bier en andere dranken is uitgesloten (Vo 67/67 8, lid 1, a en b: 
geen vrijstelling), ook als dat onrechtstreeks zou gebeuren, bijv. 
door het beperken van de vrije keuze van de wederverkoper (nr. 8, 
lid 1, b). 
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Drankgelegenheid in de overeenkomst genoemd 

30. De (vrijgestelde) exclusieve afnameovereenkomst heeft betrek
king op de drankgelegenheid of de drankgelegenheden in de overeen
komst genoemd. Een ,persoonlijke" afnameverplichting, voor aile 
te exploiteren drankgelegenheden, valt niet onder de vrijstelling 
(art. 6, lid 1). Het verplicht ,doorgeven" van de exclusieve afname 
aan de overnemer van de zaak leidt tot het verlies van de vrijstelling 
indien die verplichting ertoe strekt de exclusieve afname door de 
rechtsopvolger voor een langere periode op te leggen dan die gedu
rende dewelke de overlater zelf nog t.o.v. de leverancier is gehouden 
(nr. 8, lid 1, e). Aan dit laatste staat blijkbaar niet in de weg dat de 
overlater op eigen initiatief, zonder daartoe verplicht te zijn, de 
exclusieve afnameplicht, voor de maximumduur en te beginnen bij 
de overname, oplegt aan de overnemer van de zaak (nr. 6, lid 2). 

Wie bedingt 

31. Deze laatste bepaling mag toelaten te verduidelijken door wie de 
exclusieve afname mag worden opgelegd. Dat is met name niet aileen 
het geval als aan de andere kant dan die van de exclusieve afnemer 
de leverancier zelf optreedt als contractpartij en leverancier, maar 
ook als de contractpartij (bijv. de brouwer) exclusieve afname be
dingt van een door hem aangewezen leverancier (bijv. grossier; zie: 
nr. 6, lid 1), en voorts wanneer de contractpartij ten gunste van een 
derde exclusieve afname bedingt (nr. 6, lid 2). Die laatste regellaat 
toe dat exclusieve afname wordt bedongen door de verhuurder van 
het pand of van de handelszaak en, zoals hoger vermeld, ook door 
de overlater (in eigendom) van het pand of de zaak. 
Men mag de vraag steilen of zulks, althans het eerste (verhuurder), 
nog verenigbaar is met artikel 1 van Vo (Raad) 19/65, op grond 
waarvan deze vrijstelling is uitgevaardigd; daarin is met name de 
voorwaarde van ,twee ondernemingen die partij zijn" neergelegd. 
Als de eigenaar van het pand, niet de eigenaar van de ,handelszaak", 
van de huurder van het pand exclusieve afname mag bedingen ten 
voordele van een leverancier dan is het zeer wei mogelijk dat er niet 
aileen meer dan twee juridische entiteiten bij ,de overeenkomst" 
partij zijn, maar met name meer dan twee entiteiten met ieder een 
eigen belang. 
Commentaar in de Bekendmaking (nr. 45) versterkt deze laatste 
zienswijze, eerder dan ze af te zwakken. In het bedoelde geval 
verricht, volgens de Bekendmaking, de leverancier bijzondere presta-
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ties ten voordele van de eigenaar van het pand. Dat geval staat 
volgens de Commissie economisch gelijk met het (vrijwillig) ,door
geven" van de exclusieve afnameverplichting door de overlater van 
de zaak. (In dat geval zijn er toch drie met eigen belang). Het vragen, 
door de eigenaar, van bijzondere voordelen die weinig met de zaak 
te maken hebben of die door een exploitant niet zo prioritair worden 
geacht (over die , , bijzondere voordelen'': overw. 13 van de verorde
ning; Bekendm., nr. 43) zal dan blijkbaar afgestraft worden door het 
niet (of niet tegen goede voorwaarden) vinden van een exploitant 
voor de zaak. 

Drankgelegenheid 

32. De vrijstelling geldt voor levering in drankgelegenheden. In dat 
verband mag worden herinnerd aan de omstandigheden die ertoe 
leiden dat bierleveringscontracten onder het kartelverbod vallen, met 
name wat de merkbare beperking van de mededinging en de belnvloe
ding van de tussenstaatse handel betreft. Die laatste belnvloeding is 
er (mogelijk) als gevolg van de ,drempel-verhoging" die uitgaat van 
het bestaan van netwerken van zulke afnamecontracten. De relevante 
produktmarkt is-die van bier (en andere dranken) indrankgelegenhe
den, niet de brede markt van bier ( ... , thuis bier drinken is niet 
substitueerbaar aan bier drinken in drankgelegenheden). Van som
mige drankgelegenheden kan allicht worden voorgehouden dat ze 
niet tot de omschreven markt horen, bijv. ,echte" clubhuizen en 
cafetaria's van instellingen, of nog, dater ten aanzien van een aparte 
deel-markt geen drempelverhoging is, bijv. dure dancings buiten de 
centra. Exclusieve afname m.b.t. zulke drankgelegenheden valt dan 
niet onder het kartelverbod zodat op de ,beperkingen" van de 
vrijstellingsverordening niet hoeft gelet. Schikt men zich echter naar 
die ,beperkingen" dan ,geniet" men, voor zover voor de rechter 
de toepasselijkheid van het kartelverbod zou worden ingeroepen, in 
ieder geval van de vrijstelling. 

Huur en exclusieve ajname 

33. Bijzondere regelingen zijn er voor de exclusieve afname in een 
drankgelegenheid die de leverancier aan de wederverkoper , ,heeft 
overgedragen op grond van een huur- of pachtovereenkomst of in 
het kader van een andere juridische of feitelijke gebruiksrelatie" 
(art. 8; lid 2). De belangrijkste regel is dat in zulk geval de exclusieve 
afname mag worden bedongen voor de hele periode gedurende 
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dewelke de afnemer de drankgelegenheid feitelijk exploiteert (art. 8, 
lid 2, a). 
Artikel 8, lid 2 spreekt van ,drankgelegenheid". In de eerste plaats 
mag men dan (wat Belgie betreft) denken aan verhuur van handels
zaak. In dat geval kan de exclusieve afname bedongen zijn door de 
leverancier die eigenaar is van de handelszaak, daarin begrepen het 
gebouw. Mogelijk is ook dat de leverancier wei eigenaar is van de 
handelszaak maar niet eigenaar van het gebouw; in dat geval kan de 
exclusieve afname bedongen zijn door de leverancier (als verhuurder 
van de handelszaak zonder inbegrip van het gebouw) of door de 
verhuurder van het gebouw en ten voordele van de leverancier, die 
dan een aparte overeenkomst van huur van handelszaak sluit. 
Maar de verhuur van handelszaak lijkt niet vereist; verhuur van het 
pand waarin de zaak wordt gedreven is voldoende; in dat geval is de 
verhuurder de leverancier zelf. 
Ben overeenkomst van gerantie van handelszaak valt, zo mag men 
aannemen, niet onder deze bepaling. Zulke overeenkomst, krachtens 
dewelke de gerant voor rekening en meestal onder instructies van de 
andere partij de zaak voert(29), is immers niet te zien als een 
concurrentiebeperking; partijen zijn hier in de regel geen van mekaar 
op economisch vlak te onderscheiden ondernemingen (vgl. leveran
cier en onderneming aan dewelke de leverancier de distributie van 
zijn produkten heeft toevertrouwd, art. 6, lid 1). 
Met betrekking tot de overeenkomsten bedoeld in artikel 8, lid 2 
vereist de groepsvrijstelling dat een ,,Engelse clausule'' wordt opge
nomen voor de door de leverancier geleverde andere dranken dan 
bier. Voorts moet het de exploitant vrijstaan om niet door de 
leverancier geleverde ,merken" van andere dranken, zelfs al zijn die 
van dezelfde soort als geleverd op grond van de overeenkomst (bijv. 
een ander merk van aperitief), bij derde leveranciers te betrekken. 
Ten slotte valt te vermelden dat van de algemene regelingen voor 
exclusieve afnameovereenkomsten, sommige ook toepassing vinden 
m. b. t. bierleveringsovereenkomsten (art. 9). Dat is het geval voor het 
aan de leverancier opgelegde verbod om niet zelf in het hoofdafzetge
bied en in de distributiefase van de wederverkoper contractproduk
ten te verhandelen (art. 2, lid 1, dat zal vnl. slaan op exploitatie door 
een gerant) en voor de verplichtingen die inzake minimumafname en 

(29) Zie VAN GERVEN, W., Beginselen van privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, 
I, Antwerpen, 1975, 193. 
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verkoopbevordering (art. 2, lid 3) aan de wederverkoper kunnen 
worden opgelegd(30). 

7. TANKSTATIONCONTRACTEN 

34. Ben met de regeling voor bierleveringscontracten vergelijkbare 
vrijstelling is gegeven voor exclusieve afname die, als tegenprestatie 
voor de toekenning van bijzondere economische of financiele voor
delen vanwege de leverancier, wordt bedongen m.b.t. bepaalde, in 
de overeenkomst genoemde, uit aardolie verkregen brandstoffen 
voor motorvoertuigen of bepaalde bepaalde andere brandstoffen, 
zulks met het oog op de wederverkoop in een door de overeenkomst 
aangeduid tankstation (art. 10, art. 11, a). Uit de bekendmaking 
blijkt dat motorvoertuigen omvat: aile door een motor voortbewo
gen vaartuigen en luchtvaartuigen, zodat , tankstation" zeer ruim 
moet worden gelnterpreteerd (Bekendm. nr. 59 en 60, voorts ook 
vulstations op private terreinen). Zoals t. a. v. bierleveringscontracten 
is bepaald dat kan worden bedongen dat de afname gebeurt van een 
door de leverancier aangestelde distributeur. Anders dan m.b.t. 
bierleveringscontracten is niet voorzien dat de exclusieve afname 
wordt bedongen door een ,derde"(31). 
De eigen aard van de bedoelde produkten, m.n. de grote homogeni
teit, en van de installatie nodig voor de distributie brengt mee dat 
de regeling voor tankstationcontracten vrij eenvoudig kan zijn (geen 
met ,bieren van een andere soort" vergelijkbare regeling). 
Het gaat er vnl. om de toegang voor leveranciers van andere produk
ten en van diensten vrij te houden en, voorts, om de duur van de 
contracten (hoewel verlengbaar) te beperken. Zoals reeds meegedeeld 
is de toegelaten maximumduur tien jaar (art. 12, lid c), behalve als 
het tankstation door de leverancier aan de wederverkoper wordt 
verhuurd; in dat laatste geval mag de exclusieve afnameplicht (en 
mogen de verder toegelaten bepalingen) voor de hele duur van de 
exploitatie worden bedongen (art. 12, lid 2). 
Met betrekking tot andere produkten dan de genoemde brandstoffen 
en m.b.t. diensten kan geen exclusieve afname worden bedongen 

(30) Voorts is de vrijstelling evenmin van toepassing voor overeenkornsten tussen fabrikanten: 
art. 3, a en b. 
(31) Men mag aannemen dat de situatie waarin een eigenaar van bet pand de exclusieve afname 
zou opleggen, in deze sector weinig of niet voorkomt. Men mag ecbter de vraag stellen of de 
Cornrnissie ook bewust bet (vrij) opleggen van een afnarneplicbt door de overlater van de zaak 
(buiten de situatie van art. 12, lid 1, d, en dus voor een ,voile duur") niet beeft willen 
vrijstellen. 
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(art. 11, a en art. 12, lid 1, a; belemmering; art. 12, lid 1, b). Het 
gaat hier om produkten die gewoonlijk in tankstations worden 
verkocht: reinigings- en onderhoudsprodukten, accessoires allerhan
de. Wei mag er t.a.v. deze produkten eenzelfde reclamebeperking 
worden opgelegd zoals in bierleveringscontracten (art. 11, c). 
Voor smeermiddelen en aanverwante produkten, geldt een aparte 
regeling. Als de leverancier ( ... ) een doorsmeerinstallatie ( ... ) heeft 
ter beschikking gesteld of gefinancierd dan mag het gebruik, in het 
tankstation, van door derde leveranciers geleverde smeermiddelen 
( ... ) aan de wederverkoper worden verboden; de verkoop (aan de 
clientele) ervan blijft echter vrij. 
Ben voor de hand liggende toegelaten clausule is die luidens dewelke 
slechts de leverancier of een door hem aangeduide onderneming 
opslag- of tankinstallaties zal beheren die door de leverancier ( ... ) 
zijn gefinancierd of zijn eigendom zijn (art. 11, d). 
De vrijstelling is, zoals bij bierleveringscontracten, niet van toepas
sing wanneer de wederverkoper ertoe wordt verplicht om bij overla
ten van de zaak aan de overnemer de exclusieve afnameplicht door 
te geven voor een langere periode dan die waartoe hij zelf nog is 
gehouden (art. 12, lid d). Ten slotte zijn ook voor tankstationcon
tracten bepalingen van de algemene regeling voor exclusieve afname 
van toepassing (art. 13), dezelfde als genoemd i.v.m. bierleverings
contracten. 

8. AFZET- EN KLANTENSERVICEOVEREENKOMSTEN INZAKE MO

TORVOERTUIGEN 

35. Bij verordening 123/85 van 12 december 1984(32) heeft de 
Commissie groepsvrijstelling verleend aan overeenkomsten van afzet 
en klantenservice i. v .m. motorvoertuigen. In een mededeling(33) is 
toegelicht hoe de Commissie erover zal waken dat in de autohandel 
het vrij verkeer binnen de BEG wordt gewaarborgd. 
Zonder de hele voorgeschiedenis in herinnering te brengen mag erop 
worden gewezen dat er voor de hier bedoelde overeenkomsten, vnl. 
wanneer ze zijn gesloten tussen een leverancier enerzijds en een dealer 
die aan verbruikers verkoopt anderzijds, geen beschutting viel te 

(32) P.B., L 15 van 18 jan. 1985. 
(33) Mededeling van de Commissie met betrekking tot Verordening (EEG) nr. 123/85 van 
12 december 1984 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag op 
groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, P.B., C 17 van 
18 jan. 1985. 
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zoeken in de groepsvrijstelling alleenverkoopovereenkomsten 67/67. 
Nog afgezien van de vraag of men voor een alleenverkoopovereen
komst staat als aan meerdere dealers in eenzelfde gebied wordt 
geleverd - en of de leverancier wel een alleenverkoop wil gunnen 
- was er een te grote onzekerheid i.v.m. tal van clausules die in 
dealerovereenkomsten gebruikelijk zijn. Bovendien valt een selectief 
distributiesysteem, zoals de leveranciers het wilden organiseren, niet 
te combineren met, in verordening 67/67 toegelaten, exclusieve 
afname; niet alleen parallelhandel maar ook iedere handel binnen het 
net zou dan onmogelijk zijn, hetgeen tot verlies van de vrijstelling 
zou leiden. 
In de B.M.W. beschikking van 1975(34) heeft de Commissie, op 
aanmelding m.h.o. op vrijstelling van B.M.W. en na overleg, de 
bakens gezet voor selectieve verkoopsystemen in deze sector. Sinds
dien is die beschikking het model gebleven. Daarnaast is de Commis
sie opgetreden t.a.v. praktijken die in deze sector worden gehanteerd 
om de markt te compartimenteren, o.m. tegen B.M.W. Belgium(35) 
en laatst nog tegen Ford Werke AG(36). 
Ter wille van de rechtszekerheid was een vaste en globale regeling 
nodig. Bij gebreke van een a parte vrijstellingsmachtiging v_Qor selec
tieve distributiesystemen is daarom, zij het toch met wat kunst- en 
vliegwerk, deze verordening gesteund op Verordening 19/65 waarbij 
de Raad de Commissie machtiging gaf om voor alleenverkoopover
eenkomsten een groepsvrijstelling te geven(37). 

36. De situatie m.b.t. de distributie in deze sector is goed gekend. 
Fabrikanten verdelen hun wagens via een net van erkende wederver
kopers die ten opzichte van mekaar een zekere gebiedsbescherming 
genieten. Met die wederverkopers wordt, aileen reeds ter wille van 
de aard van het produkt (vereist onderhoud, veiligheid) een nauwe 
relatie onderhouden. Die samenwerking en de rationalisatie van de 
distributie brengen een verbetering mee waar ook de gebruiker zijn 
voordeel bij haalt (zie Meded., nr. 4). Mededinging in deze sector is 
vnl. mededinging tussen de verschillende merken, tussen rivaliseren
de verkoopnetten. Hoewel de Commissie voorts wel , ,een zekere 

(34) Beschikking van 13 dec. 1974, P.B., L 29 van 3 febr. 1975. 
(35) Beschikking van 23 dec. 1977, P.B., L 46 van 17 febr. 1978. 
(36) Beschikking van 16 nov. 1983, P.B., L 327 van 24 nov. 1983. 
(37) Zie hierover: SIRAGUSA, M., ,The Commission's Authority to adopt a Regulation 
providing for a Block Excemption for certain categories of Motor Vehicle Distribution and 
Servicing Agreements", Bulletin of the International Institute for Commercial Competition, 
Special Number: Symposium of the 20th May 1983, 55 e.v. 
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mate van concurrentiebeperking'' tussen de dealers van eenzelfde net 
tolereert(38), is absolute gebiedsbescherming uitgesloten. Overigens 
is in dit verband wat meer aan de hand. Hoewel er terwille van 
rationalisatie geen onbeperkt aantal verkoop- en servicepunten kun
nen zijn, is het belang van de leverancier toch dat zoveel mogelijk 
van zijn produkten worden verkocht. De ,afhankelijke" dealer, 
m.n. die verplicht is aan afzetbevordering te doen, wordt in de 
verordening zelfs beschermd tegen een door de machtige leverancier 
precair gemaakte exclusiviteit ((art. 5). 
De verkoopnetten zijn meestal nationaal georganiseerd; vaak staat 
een met de fabrikant verbonden onderneming aan het hoofd daarvan 
(zodat een overeenkomst tussen die twee in de regel niet onder het 
kartelverbod valt). Hoewel een overeenkomst tussen bijv. fabrikant 
en importeur (binnen een afgebakend gebied, art. 1) in principe wel 
onder de vrijstelling zou vallen, ziet die vrijstelling toch in de eerste 
plaats op overeenkomsten tussen een leverancier enerzijds en een 
dealer die aan de verbruikers verkoopt, en desgevallend ,sub-dea
lers" aanstelt, anderzijds. 

37. Bij het geven van de vrijstelling is op drie punten speciaal gelet. 
In de eerste plaats is er het vrij verkeer binnen de EEG. Zoals de 
Commissie zelf aangeeft (overw. 3) vallen de hier bedoelde overeen
komstenjuist onder artikel 85, 1, met name wat de be'invloeding van 
de handel tussen de Lid-Staten betreft, ter wille van het bundeleffect 
dat uitgaat van het overal in de Gemeenschap hanteren van vergelijk
bare dealercontracten. Voorts zijn er wat wagens betreft in de 
verschillende Lid-Staten nog verschillen m.b.t. technische voor
schriften, fiscale- en prijsregelingen. In die situatie moet er goed voor 
worden gewaakt dat de fabrikant en de leverancier niet bij wege van 
overeenkomsten, en maatregelen in dat kader, een compartimente
ring zou bewerken of instandhouden. 
In de tweede plaats is er de toegang tot de markt voor fabrikanten 
en leveranciers van andere produkten en de mogelijkheid van andere, 
onafhankelijke, garagehouders om diensten aan te bieden. Wat 
fabrikanten en leveranciers van andere produkten betreft, gaat het 
om de levering van onderdelen. Hier moest een oplossing worden 
gevonden die zowel toelaat onderdelen van derde leveranciers te 
gebruiken en te zelfder tijd de kwaliteit van de door de dealers 
geleverde herstellingen te waarborgen. Wat de toegang tot de markt 

(38) Veertiende Mededingingsverslag, Brussel, 1985, nr. 36. 
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voor andere, onafhankelijke, garagehouders betreft gaat het om de 
occasiehandel, maar vooral om de mogelijkheid voor onafhankelij
ken om bij herstelling van motorvoertuigen de merk-onderdelen te 
kunnen gebruiken. 
In de derde plaats is, zoals reeds aangestipt, gelet op de positie van 
de dealer. Met name omdat wordt toegelaten dat de leverancier zelf 
de hand houdt aan de erkenning van door de dealer aan te stellen 
sub-dealers, wordt de dealer van de leverancier erg afhankelijk. 
Tegen ,misbruik" vanwege de leverancier in deze en andere afhan
kelijkheidssituaties, welke laatste voort kunnen spruiten uit toegela
ten beperkingen, zijn regelen gesteld. Het gevaar van het misbruik 
is m.n. dat de dealer door de dreiging van dit misbruik nog meer 
afhankelijk wordt (zie ook verder). 
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bepalingen. 

,Exclusieve verkoop" 

38. De vrijstelling geldt voor overeenkomsten waarbij slechts twee 
ondernemingen partij zijn en waarbij de ene partij zich tegenover de 
andere verplicht om binnen een afgebakend deel van de gemeen
schappelijke markt motorvoertuigen, alsmede in verband daarmee 
onderdelen ervan, voor wederverkoop slechts aan hem (laatstge
noemde) te leveren of slechts aan hem en een bepaald aantal van het 
distributienet deel uitmakende ondernemingen te leveren. Motor
voertuigen zijn nader omschreven: drie- of meerwielige motorvoer
tuigen bestemd voor het gebruik op de openbare weg (art. 1). 
Uit deze omschrijving blijkt meteen dat het vrijgestelde type van 
afspraken levering van zowel motorvoertuigen als onderdelen om vat. 
Levering van alleen maar onderdelen, desgevallend gepaard gaand 
met een verbod om niet met andere leveranciers klantenservice-over
eenkomsten te sluiten, valt niet onder de vrijstelling. 
De exclusiviteit is er echt of ,exclusief" voor een bepaald aantal 
ondernemingen(39). Uit de bewoordingen van artikel 1 blijkt niet dat 
dit aantal vast bepaald moet zijn in de overeenkomst en dat die 
ondernemingen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst 
moeten deel uitmaken van het distributienet. De dealer weet alleen 
of hij de enige zal zijn of niet. Een zekere bescherming van deze 
exclusiviteit is gegeven aan de dealer aan wie het verbod 

(39) In de beschikking ,Junghans" van 2 dec. 1976, P.B., 30 van 2 februari 1977 sprak de 
Commissie van ,alleenverkoop" (aanhalingstekens van de beschikking) die voor Belgie aan 
drie ,alleenverkopers" werd gegeven. 
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concurrerende produkten te verhandelen (art. 3, punten 3 en 5) is 
opgelegd en die ook verplichtingen i.v.m. afzetbevordering heeft 
(art. 4, lid 1). In dat geval, wellicht het ,quod plerumque fit", moet 
de overeenkomst voorzien dat de leverancier zich slechts dan het 
recht mag voorbehouden om het contractgebied te wijzigen of met 
andere ondernemingen in het gebied dealercontracten te sluiten als 
hij aantoont dat daarvoor objectief gerechtvaardigde redenen zijn 
(art. 5, lid 2, 1: voorwaarde voor de vrijstelling van het verbod 
m.b.t. concurrerende produkten). 

Zoals bij vrijgestelde alleenverkoop (en daar: tegen andere alleenver
kopers) mag aan de dealers een bescherming worden gegeven tegen 
actieve verkooppolitiek in hun gebied vanwege dealers van andere 
contractgebieden (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks: art. 3, lid 8 
en lid 9, vrijgestelde verplichting die aan de dealer wordt opgelegd). 

Concurrentieverbod, voorwaarden en andere verplichtingen 

39. Benevens het aan de leverancier opgelegde verbod (art. 2), zoals 
in vrijgestelde alleenverkoop, om niet zelf in het contractgebied 
contractprodukten aan eindgebruikers te leveren (en daarvoor geen 
service te verlenen) is ook, samengaand met de alleenverkoop, vrijge
steld het aan de dealer opgelegde concurrentieverbod. 

Dat concurrentieverbod omvat, benevens het verbod geen concurre
rende produkten te vervaardigen (art. 3, punt 2), het verbod geen 
concurrerende nieuwe motorvoertuigen in de handel te brengen en 
in ondernemingen die tot het distributienet behoren geen nieuwe 
door anderen dan de fabrikant aangeboden voertuigen te verkopen 
(art. 3, punt 3) en, voorts, om geen afzet- en klantenserviceovereen
komsten met derden te sluiten m.b.t. concurrerende produkten 
(art. 3, punt 5). Kortheidshalve wordt het verbod van artikel 3, 
punten 3 en 5 hierna het ,verbod concurrerende produkten te verko
pen" genoemd. Met betrekking tot onderdelen mag het verbod 
worden opgelegd om concurrerende onderdelen die niet aan het 
kwaliteitsniveau van de contractprodukten voldoen, te verkopen en 
bij het onderhoud te gebruiken (art. 3, punt 4). 

Artikel3 bevat daarnaast nog andere, hierna te bespreken, toegelaten 
beperkingen (waarvan sommige tot een jaar na de beeindiging van 
de overeenkomst mogen worden opgelegd, art. 3, punt 12). 

Een verplichting tot exclusieve afname van de leverancier is, in 
tegenstelling tot wat bij vrijgestelde alleenverkoop is toegelaten, niet 
vrijgesteld. Binnen het distributienet (selectieve distributie) moet 
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handel onder de erkende distributeuren mogelijk blijven. De prakti
sche betekenis hiervan is dat de fabrikant niet d.m. v. gecombineerde 
selectieve distributie en exclusieve afname tot compartimentering van 
de markt kan overgaan (zie ook art. 3, punt 10, a en art. 10, punt 3). 
Deze beperkingen (art. 3), en de onder artike14, lid 2 genoemde 
verplichting van de dealer om slechts op bepaalde tijdstippen (min
stens echter om de drie maanden) contractprodukten bij de leveran
cier te bestellen, zijn slechts vrijgesteld als aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan (art. 5, lid 1). Die voorwaarden houden verband met de 
vrijwaring van de mogelijkheid van gebruikers om zich de contract
produkten elders in het distributienet (dat is ook: ook elders in de 
Gemeenschap) aan te schaffen (art. 5, lid 1 a en b; art. 5, lid 2, d), 
met de vrijwaring van de toegang tot het verkooppunt voor fabrikan
ten van onderdelen en van andere produkten (art. 5, lid 2, c) en met 
de bescherming van de dealer zelf (art. 5, lid 2, a en b). 
Artikel 4 noemt de verplichtingen die aan de dealer kunnen worden 
opgelegd en die in de regel geen concurrentiebeperking uitmaken; 
zouden zij in samenhang met de vrijgestelde beperkingen toch onder 
het verbod vallen dan zijn ze meteen ook vrijgesteld (art. 4, lid 2). 
Het gaat om verplichtingen voor de verbetering van de structuur van 
afzet en klantenservice: verplichtingen i. v .m. uitrusting, personeel, 
herstelling, garantie, afzet volgens prognoses, voorraad demonstra
tiemodellen, informatie en reclame. 

Selectieve distributie 

40. De vrijstellingsverordening bevat verschillende bepalingen die 
toelaten in deze sector een selectief distributiesysteem te organiseren. 
Zoals men weet (40) bestaat zulk systeem erin dat de leverancier (c.q. 
fabrikant) slechts Ievert aan bepaalde, erkende dealers die op grond 
van objectieve, d.i. pertinente, criteria van kwalitatieve aard worden 
geselecteerd (zonder discriminatie), en dat de leverancier vervolgens 
de dealers verbiedt aan niet erkende dealers door te verkopen. De eis 
dat het hanteren van criteria ,noodzakelijk" verband houdt met de 
aard van het produkt en met de vereiste service, Ievert bij de verkoop 
en het onderhoud van wagens, hoog-technische duurzame consump
tiegoederen (ook: veiligheid), geen probleem op. In zulke systemen 
bestaat voorts wei het gevaar dat door centralisatie van de erkennin
gen bij de fabrikant, of aan de ,top van het net", deze fabrikant, 

(40) Zie: VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, Hande/s- en economisch recht, 
II, B, Antwerpen, 1985, nr. 184 e.v. 
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bijv. door vertraging e.d., in feite een te ver gaande kwantitatieve 
beperking van het aantal distributeuren doorvoert of, ,lastige'' distri
buteuren uitsluit. In dat Iicht heeft de Commissie aangestuurd op 
verbintenissen van de leverancier om ieder gegadigde te erkennen 
(IBM, Personal Computer) of op een grotere decentralisatie van 
erkennen (SABA), of nog: op toelating van verkoop door dealers aan 
niet erkende maar aan de voorwaarden van erkenning beantwoor
dende dealers (Murat)(41). 
In het systeem van de vrijstelling voor afzet- en klantenservice-over
eenkomsten is er in de eerste plaats de leverancier die slechts contrac
teert met erkende ondernemingen die dan van het distributienet deel 
zullen uitmaken. De leverancier zelf houdt ook verder de hand aan 
de erkenning. Slechts met toestemming (toestemming van de leveran
cier) kan de dealer (in zijn gebied) subdealerovereenkomsten sluiten, 
wijzigen en beeindigen(42). Die toestemming mag echter niet zonder 
objectief gerechtvaardigde reden worden geweigerd(43). Aan de 
subdealer zal de dealer overigens dezelfde verplichtingen moeten 
opleggen als die welke hijzelf draagt(44). 
Levering van contractprodukten aan ondernemingen die niet van het 
distributienet deel uitmaken (zie echter hierna: onderdelen), is de 
dealers verboden(45). De vrijstelling laat in dit verband nog toe dat 
maatregelen worden getroffen om niet erkende ondernemingen die 
via een sluipweg als onafhankelijk wederverkoper voor de contract
produkten will en optreden, de pas af te snijden. Wie zich als tussen
persoon voor een verbruiker optredend, aandient om een motorvoer
tuig te kopen, zal daartoe zowel voor de aankoop en voor de 
inontvangstneming van het voertuig een volmacht van de verbruiker 
moeten voorleggen(46). Daarmee wordt zowel aan de eis van vrij 
verkeer in de Gemeenschap tegemoetgekomen - vnl. bij aankoop 
in een andere Lid-Staat wordt op een tussenpersoon een beroep 
gedaan - als aan de eis van het distributienet. De tussenpersoon mag 
zulks zelfs ten professionelen titel doen, een , , wederverkoper'' wordt 
hij niet (geen voorraad). 

(41) IBM-Personal Computers, Beschikking van 14 april1984, P.B., L 118 van 4 mei 1984; 
SABA, Beschikking van 21 dec. 1983, P.B., L 376 van 31 dec. 1983; Murat, Beschikking van 
5 dec. 1983, P.B., L 348 van 10 dec. 1983. 
(42) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 6. 
(43) Voorwaardevoor de vrijstellingvan degenoemde beperking; art. 5, lid 1, punt 2, a; zulks 
moet in de overeenkomst zijn voorzien. 
(44) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 7; ook de verplichtingen die gelden als voorwaarde 
voor de vrijstelling: art. 5, lid 1, 1, b. 
(45) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 10, a. 
(46) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 11. 
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41. Deze regeling laat meteen toe om te wijzen op de situatie van 
onafhankelijke garagisten-herstellers en op de situatie van de occasie
handel. 
Onafhankelijke garagisten-herstellers die herstel- en onderhouds
werkzaamheden van de motorvoertuigen willen uitvoeren moeten 
van dealers bevoorrading kunnen krijgen van reserveonderdelen 
voor zover die onderdelen bij herstelling of onderhoud worden 
gebruikt, niet om door te verkopen(47). De handhaving van deze 
regel zal in de praktijk gemakkelijk gaan door bijv. slechts per stuk 
of in hoeveelheden nodig voor herstelling te leveren of, waar moge
lijk, door het onderdeel gebruiksklaar te maken (bijv. , ,gevulde'' 
natte batterij). Waar slechts onderdelen van de fabrikant kunnen 
worden gebruikt, zal de hier genoemde regel een vrij grote rem 
(financieel: het onderdeel moet worden opgehaald) kunnen beteke
nen t.a.v. het beroep doen op onafhankelijke herstellers. Het voor
deel van de koppeling van verkoop en service (zie overw. 4) weegt 
echter door. 
De situatie van de occasiehandel is als volgt. Vanzelfsprekend kan 
het niet worden voorkomen dat verbruikers hun wage_n verkopen aan 
een niet voor dat merk erkend handelaar. Erkende dealers mogen 
evenwel (in casu: ,overgenomen") wagens van het ,eigen" merk 
niet verkopen aan ondernemingen die niet tot het net behoren(48). 
Wagens van een ander merk (concurrerende produkten) mogen de 
dealers zelf slechts dan niet in de handel brengen als het om nieuwe 
wagens gaat; occasieverkoop daarvan, aan verbruikers en ook door
verkoop aan erkende dealers van het eigen merk, is hen dus toegela
ten(49). 

Onderdelen 

42. Direct verband houdend met garantie en service die in het kader 
van de selectieve distributie voor motorvoertuigen wordt geleverd is 
het gebruik van onderdelen. Wat dat betreft moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen 1) onderdelen die door de fabrikant zelf 
worden vervaardigd, 2) onderdelen die door derde ondernemingen 
worden vervaardigd en in de handel aangeboden, maar die door de 
fabrikant zijn gebruikt bij de fabricage en assemblage van de motor
voertuigen en ook door hem aan de dealers, m.h.o. op herstel en 

(47) Vrijgestelde beperking, a contrario, art. 3, punt 10, b. 
(48) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 10, a. 
(49) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 3. 
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onderhoud, worden geleverd (al dan niet onder het merk van de 
fabrikant van het onderdeel), en 3) andere onderdelen. Men zal 
begrijpen dat een verbod onderdelen te gebruiken die niet door het 
net zijn geleverd, een ernstige belemmering zou vormen vnl. voor de 
fabrikanten van onderdelen van het tweede soort. De fabrikanten 
van de motorvoertuigen antwoorden daarop dat zijzelf een bijko
mende kwaliteitscontrole doorvoeren m.b.t. de hen toegeleverde 
onderdelen, en voorts dat de garantie die zij m.b.t. het voertuig 
geven, mede garantie voor de door hen gemonteerde, toegeleverde, 
onderdelen omvat of kan (of moet) omvatten. 
De oplossing die de verordening aan dit belangenconflict geeft is als 
volgt. Onderdelen die met de contractprodukten concurreren (door 
derde ondernemingen geleverd) moet de dealer kunnen gebruiken en 
verkopen als die onderdelen voldoen aan het kwaliteitsniveau van de 
contractprodukten (a fortiori: als ze beter zijn)(50). 
Een onrechtstreekse binding van de dealer d.m.v. een globaal kor
tingsstelsel m.b.t. de in het net gekochte produkten, is uitgesloten. 
De kortingsstelsels moeten minstens opgesplitst zijn in drie, volgens 
aankopen van 1) wagens, 2) onderdelen waarvoor de dealer op het 
aanbod van het net is aangewezen, en 3) andere produkten (waaron
der andere dan de zoeven genoemde onderdelen)(51). 
In het kader van garantie, gratis service en terugroepingsacties echter 
is de dealer verplicht contractprodukten te gebruiken(52). Wanneer 
hij, daarnaast, reserveonderdelen uit andere bron gebruikt is hij 
verplicht de eindgebruikers hiervan op algemene wijze in te lichten; 
tevens is hij ertoe gehouden eindgebruikers in te lichten wanneer hij 
andere onderdelen heeft gebruikt terwijl er onderdelen van het merk 
van de fabrikant beschikbaar zijn(53). De dealer is vrij maar moet 
de consument informeren en deze laatste heeft dan de keus. De 
fabrikant kan in dat verband actie voeren, bijv. bijkomende garan
tiecontracten aanbieden in het algemeen (zodat eigen onderdelen 
moeten worden gebruikt, maar ook het risico inherent aan zulke 
contracten moet worden gedragen); de fabrikant of de leverander 
kunnen eveneens voor de door henzelf geleverde onderdelen bijko
mende garantie bieden. Een groot automerk heeft hierop bijv. direct 
ingespeeld (,Vanaf vandaag staan 416.000 auto's in Belgie onder 
heel speciale bescherming") en waarborgt ,levenslang" herstellin:. 

(50) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 4 a contrario. 
(51) Voorwaarde voor vrijstelling: art. 5, lid 1, 2, c. 
(52) Geen concurrentiebeperking, toegelaten: art. 4, punt 7. 
(53) Geen concurrentiebeperking, toegelaten; art. 4, punten 8 en 9. 
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gen (niet onderhoud) waarbij de eigen onderdelen zijn gebruikt. De 
waarborg strekt zich niet alleen uit tot vervanging, bij defect aan en 
van het onderdeel dat bij de herstelling is gebruikt, maar ook tot het 
werk. Dat laatste betekent een ernstige handicap voor derde leveran
ciers. Met de garantie voor vervanging van het onderdeel kunnen zij 
concurreren; maar met de kosteloze plaatsing niet. Dat zou implice
ren dat de dealer met hen, de derde leveranciers, een , ,klantenservice
overeenkomst" sluit m.b.t. met contractprodukten concurrerende 
produkten, hetgeen de dealer verboden is(54). 

De bescherming van de dealer tegenover de leverancier 

43. Het mag een merkwaardige zaak zijn dat in een vrijstelling van 
het kartelverbod als voorwaarde voor de vrijstelling juist eisen voor
komen die de vrijheid van handelen van een der partijen beperken, 
dat bijv. een garantie i.v.m. exclusiviteit wordt geeist of een mini
mumduur van een exclusiviteitencontract. In de gegeven situatie is 
dat als volgt (door de Commissie) verklaard (overw. 17). Mededin
ging in deze sector is vnl. ,interbrand" mededinging. De ,intra
brand" mededinging wordt door het selectief distributiesysteem 
beperkt (zij het dat dit op zichzelf geen beperking van de werkdadige 
mededinging is). Die ,intrabrand" mededinging, die vnl. een functie 
heeft m.b.t. het vrij verkeer binnen de EEG, moet dan ,binnen het 
net'' zo goed mogelijk toegelaten zijn; en voor zover toegang tot het 
net voor leveranciers van andere produkten vrij moet blijven, moet 
dat ook ,echt" vrij zijn. 
De Commissie wil nu voorkomen dat dealers door een te afhankelijke 
positie ten opzichte van de leveranciers, concurrentiehandelingen 
zouden nalaten die hen toegelaten (moeten) zijn. De ervaring heeft 
de Commissie overigens wei geleerd dat ,schone" selectieve distribu
tieovereenkomsten soms minder schoon worden toegepast. Dat de in 
dit Iicht ,misbruik" opleverende praktijken in de vrijstellingsveror
dening zelf zijn geregeld, dient de rechtszekerheid en maakt vlug 
ingrijpen van de Commissie en van de nationale rechter (vaststellend 
dat een overeenkomst niet onder de vrijstelling valt) mogelijk. 
Die bescherming is de volgende. In de eerste plaats is er de reeds 
genoemde regel i.v.m. de weigering van de leveranciers om de dealer 
toe te Iaten subdealerovereenkomsten te sluiten, te wijzigen of te 
beeindigen; zulks kan slechts uit objectief gerechtvaardigde re-

(54) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 5. 
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den( 55). Al heeft die regel in de eerste plaats te maken met het zuiver 
hanteren van erkenningscriteria, hij waarborgt meteen een normale 
uitbouw van een subdealemet. 
In de tweede plaats is er de verplichting van afzetbevordering. Aan 
de dealer mag de verplichting worden opgelegd , ,zich ervoor in te 
spannen" om een minimum aan contractprodukten af te zetten(56). 
Als dat minimum niet in overeenstemming tussen partijen kan wor
den vastgesteld, zal die vaststelling gebeuren door de leverancier aan 
de hand van de afzetprognoses van de dealer(57). Minimumeisen 
stellen en criteria voor prognoses toepassen die t.a.v. de dealer tot 
onbillijke of discriminerende behandeling leiden, kost de vrijstel
ling(58). 
In de derde plaats is er de speciale regeling die voorwaarden stelt 
(art. 5, lid 2) voor de vrijstelling van het verbod concurrerende 
produkten te verhandelen (art. 3, pun ten 3 en 5)(59) wanneer aan de 
dealer verplichtingen i.v.m. de verbetering van afzet en service zijn 
opgelegd (art. 4, lid 1). Het niet vervullen van die voorwaarden 
brengt dus alleen het verlies van de vrijstelling voor de genoemde 
beperkingen mee. 
De eerste van die voorwaarden is dat de leverancier bereid is de dealer 
van het genoemde concurrentieverbod te ontslaan wanneer deze 
laatste aantoont dat daartoe een objectief gerechtvaardigde reden is. 
De andere voorwaarden houden verband met de duur en de beeindi
ging van de overeenkomst: 1) de reeds genoemde eis i.v.m. een vorm 
van gedeeltelijke beeindiging, met name wijziging van contractgebied 
of aanstelling van andere dealers (eis van objectieve reden); 2) een 
minimumduur van de overeenkomst (vier jaar) of een minimumop
zegtermijn bij overeenkomsten van onbepaalde duur (een jaar), 
3) een tijdige verwittiging dat een overeenkomst van bepaalde duur 
niet zal worden verlengd (zes maanden voor het einde), 4) de eis om 
in de overeenkomsten voorziene objectief gerechtvaardigde redenen 
voor beeindiging op niet discriminatoire wijze t.a.v. ondernemingen 
van het net in te roepen. De regeling laat onverlet de mogelijkheid 
om op grond van buitengewone omstandigheden de overeenkomst 

(55) Vrijgestelde beperking: art. 3, punt 7; voorwaarde: art. 5, lid 1, 2, a. 
(56) Deze techniek is als volgt te verklaren. Aan de dealer mag geen exclusieve afnameplicht 
van de leverancier worden opgelegd, we! exclusieve afname ,uit het net". Een minimum
afnameverplichting is dan ook niet op haar plaats. 
(57) Geen concurrentiebeperking: art. 4, lid 1, punt 3. 
(58) Voorwaarde: art. 5, lid 1, 2 b. 
(59) Het gaat hier om de vrijstelling. 
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te beeindigen, en m. b.t. de opzeg zijn eveneens redelijke uitzonderin
gen voorzien (reeds opzegvergoeding door de wet vereist; de eerste 
periode van een nieuwe tot het net toegetreden dealer). 

Niet duidelijk is wat het gevolg is, op civielrechtelijk vlak, van het 
niet vervuld zijn van deze voorwaarden, met name als de leverancier 
er niet onmiddellijk aan verhelpt. Ongetwijfeld kunnen partijen hun 
overeenkomst, met schrapping van de genoemde concurrentieverbo
den, voortzetten als een afzet- en serviceovereenkomst die de dealer 
voorts toelaat om ook met leveranciers van concurrerende produkten 
zulke overeenkomst te sluiten. Maar vindt de dealer dan wei, tegen 
goede voorwaarden, een leverancier van andere motorvoertuigen die 
er zelf niet op staat dat een concurrentieverbod wordt opgelegd? Het 
ziet ernaar uit dat beeindiging van de overeenkomst, met schadever
goeding gericht op de overtreden voorwaarde, veelal de enige oplos
sing zal zijn. De dealer heeft dan aileen het voordeel dat hij voor het 
aanknopen van relaties met een nieuwe leverancier zelf geen schade
vergoeding verschuldigd is. 

Handel binnen het net en vrij verkeer 

44. Zoals gezegd moet in een selectief distributiesysteem het verhan
delen van produkten onder erkende dealers mogelijk blijven. De 
reeds genoemde toegelaten beperkingen op de vrijheid van de dealers 
Iaten zulk verhandelen dan ook vrij (bijv. art. 3, lid 10, a). 

Belangrijk is vooral de vrijheid van de verbruikers om, desgevallend 
via een tussenpersoon, eender waar in het net, en met name ook in 
de hele Gemeenschap, te kopen. 

Voor zover het de aankoop binnen een Lid-Staat betreft is de koop 
zelf geen probleem. Problemen zouden kunnen ontstaan wanneer de 
verbruiker het prijsvoordeel dat hij bij aankoop kan halen, weer 
(gedeeltelijk) moet verliezen als hij garantie en gratis klantenservice 
moet bekomen. Wat dat laatste betreft, is in de vrijstelling een goede 
en billijke oplossing gegeven. De vrijstelling geldt namelijk slechts 
als de dealer verplicht wordt om voor motorvoertuigen die door een 
onderneming van het net zijn verkocht, de garantie en gratis service 
te verlenen die hij van zijn leverancier voor de zelf verkochte 
produkten moet leveren (niet de desgevallend zelf vrijwillig gegeven 
bijkomende garantie), met dien verstande dat die niet verder dient 
te gaan dan de garantie die de dealer die de wagen verkocht, moet 
leveren (ook hier niet: diens eigen bijkomende garantie) of de garan
tie die door de verkopende fabrikant werd gegeven (als de fabrikant 
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zelf de wagen heeft geleverd). Met andere woorden, de dealer is 
slechts tot de kleinste garantieomvang verplicht, maar die moet hij 
dan ook leveren (art. 5, lid 1, a en b). 

45. Voor zover het aankoop in andere Lid-Staten betreft moet 
allereerst worden opgemerkt dat de Commissie de fabrikanten niet 
wil verplichten om in alle Lid-Staten hetzelfde gamma te leveren. 
Worden in verschillende Lid-Staten hetzelfde gamma geleverd of 
modellen die met het gamma van een andere Lid-Staat overeenstem
men (hoofdzakelijk: technische gelijkenis, art. 13, punt 10), dan 
geldt het volgende. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de leveran
cier aan de dealer een met een model van het contract-gamma 
overeenstemmend modellevert wanneer dit voertuig bestemd is voor 
registratie in een andere Lid-Staat, waar het ook in het net wordt 
aangeboden. Zulks geldt echter slechts als de vraag van de dealer 
berust op een met een eindgebruiker gesloten overeenkomst(60). 
Voorts is het systematisch bemoeilijken van tussenstaats verhandelen 
van de genoemde modellen aanleiding voor de Commissie om te 
onderzoeken of de vrijstelling in een individueel geval moet worden 
ingetrokken (Meded., I, 2). 
Wat de garantie en gratis klantenservice betreft, geldt de bovenge
noemde verplichting van de dealers t.a. v. alle met een model van het 
contractgamma overeenstemmende modellen, waar ook in de Ge
meenschap door een onderneming van het net verkocht. 
Nog in verband met de genoemde levering is er de prijs. Van 
prijsverschillen tussen de Lid-Staten moeten verbruikers kunnen 
profiteren, althans voor zover die prijzen het gevolg zijn van door 
de fabrikanten bewerkte compartimentering van de gemeenschappe
lijke markt. Profiteren van een lage prijs die in een andere Lid-Staat 
door overheidsmaatregelen is veroorzaakt, hoeft de verbruikers niet 
te worden toegelaten. Zo zegt de Commissie dat zij niet zal optreden 
(art. 10, punt 4, Meded. II, 2) wanneer de leverancier voor de leve
ring van het genoemd model, benevens een toeslag wegens bijzondere 
distributiekost, een verdere toeslag berekent, zulks wanneer wordt 
geleverd in een Lid-Staat met door overheidsmaatregelen laag gehou
den prijs voor registratie in een Lid-Staat waar die maatregelen niet 
bestaan. De prijs voor de levering mag dan niet de laagste aanbevolen 

(60) Art. 5, lid 1, 2, d; concurrentiebeperkende vertraging door bijv. de clausule ,op bepaalde 
tijdstippen bestellen" (art. 4, lid 1, 2) is uitgesloten: art. 5, lid 1, aanhef noemt ook art. 4, 
lid 2. 

149 



netto-prijs voor dit model in de Lid-Staat van bestemming over
schrijden (zie ook hierna). 
Meer in het algemeen voorziet de verordening in de mogelijkheid van 
de Commissie om op te treden wanneer , bij voortduring" prijzen 
worden toegepast die tussen de Lid-Staten onderling aanzienlijk 
afwijken, en deze verschillen berusten op de in de verordening 
vrijgestelde concurrentiebeperkingen (art. 10, lid 3). De Commissie 
erkent echter dat prijsverschillen verklaard en verantwoord kunnen 
worden door regionale omstandigheden i.v.m. vraag en aanbod. 
Daarom zal zij niet optreden (benevens bij prijsverschillen veroor
zaakt door overheidsmaatregelen) wanneer het verschil tussen de 
aanbevolen netto-prijzen 120fo niet overschrijdt (met verdere uitzon
deringen i. v .m. tijdelijke overschrijding van dit percentage of voor 
een onbelangrijk deel van het gamma) (Meded., I, 1). In de Mede
deling wordt in dit verband voorts nog aangekondigd dat de Com
missie, bij optreden op grond van deze bepaling, zorgvuldig zal 
onderzoeken of de reden voor deze prijsverschillen werkelijk in de 
vrijgestelde afspraken ligt. 

Gelding van de vrijstelling 

46. De vrijstelling treedt in werking op 1 juli 1985 en is van toepas
sing tot 30 juni 1995. 
Vanaf de inwerkingtreding moet, voor het genieten van deze vrijstel
ling, aan haar voorwaarden zijn voldaan. 
De verordening regelt ook het lot van v66r de inwerkingtreding 
bestaande overeenkomsten, met name het lot van deze overeenkom
sten m.b.t. de periode v66r de inwerkingtreding(61). 
Voor ,,oude'' kartels die behoorlijk werden aangemeld (1962/1963) 
en voor (oude en nieuwe) kartels die vallen onder artikel 4, lid 2, 
punt 1 van V erordening 17 (en in de regel niet aanmeldingsplichtig 
zijn) geldt de vrijstelling met (volledige) terugwerkende kracht vanaf 
het tijdstip waarop aan de voorwaarden van deze verordening is 
voldaan (en natuurlijk ook sinds dat tijdstip) (art. 7, 1). 
Andere, aanmeldingsplichtige en aangemelde afspraken genieten van 
de vrijstelling vanaf het tijdstip waarop aan de voorwaarden van deze 
verordening was voldaan (maar niet eerder dan vanaf de aanmelding: 

(61) Ret gaat hier om de problematiek van de ,voorlopige geldigheid" en de conflicten die 
dienaangaande bij geschillen voor de nationale rechter kunnen ontstaan. Zie hiervoor VAN 
GERVEN, W o, MARESCEAU, Mo en STUYCK, J o Hande/s- en Economisch Recht, II, B, Antwer
pen, 1985, nro 341 eovo 
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een vrijstelling kan bij dit soort van aanmeldingsplichtige afspraken 
nooit tot v66r de aanmelding terugwerken). De vrijstelling heeft hier 
dus een zekere terugwerkende kracht, nl. tot op het tijdstip waarop, 
voor haar inwerkingtreding, reeds aan de voorwaarden was voldaan 
(art. 7, 2). 

Ten slotte is er voor ,oude" kartels (1962/63) en voor onder art. 4, 
lid 2, punt 2, Vo 17 vallende afspraken die voor 1967 waren aange
meld nog een respijttermijn. Indien die overeenkomsten voor 1 okto
ber 1985 zijn aangepast aan de voorwaarden van de verordening en 
zulks aan de Commissie is gemeld v66r 31 december, dan geldt de 
vrijstelling voor de aan deze wijziging voorafgaande periode (art. 8). 

Nationale maatregelen 

47. In de overwegingen van de verordening (verw. 29) wordt er nog 
op gewezen dat deze verordening geen afbreuk doet aan wetten en 
maatregelen van Lid-Staten waarin wegens bijzondere omstandighe
den concurrentiebeperkende verplichtingen die bij deze verordening 
zijn vrijgesteld, worden verboden; maar zulks mag geen afbreuk 
doen aan de voorrang van het Gemeenschapsrecht. Voor die maatre
gelen is er dus een dubbele toets: in de eerste plaats moeten er 
bijzondere omstandigheden zijn, in de tweede plaats is er de toets 
i. v .m. afbreuk aan de voorrang van het gemeenschapsrecht. Uit dat 
laatste lijkt te volgen dat die bijzondere omstandigheden niet op 
concurrentie kunnen betrekking hebben, althans niet wanneer het 
gaat om overeenkomsten die onder het EEG kartelverbod vallen; 
daar betekent de voorrang van het Gemeenschapsrecht toch dat wat 
vrijgesteld is bij verordening, niet door een Lid-Staat, op grond van 
eigen appreciatie m. b. t. de mededinging in die Lid-Staat, kan worden 
verboden. Voor zover er andere bijzondere omstandigheden zijn zal 
de Lid-Staat extra maatregelen kiezen die de werking van geen van 
deze verordeningen in de weg staan. 

9. GROEPSVRIJSTELLINGEN IN DE DISTRIBUTIE: ALLEENVERKOOP, 

EXCLUSIEVE AFNAME, AFZET EN KLANTENSERVICE VOOR MO

TORVOERTUIGEN. ENKELE BEDENKINGEN 

Vertikale en horizontale kartels, netwerken 

48. Oude en nieuwe discussies zijn er, vooral in de Verenigde Staten, 
over de vraag of in een kartelbeleid een verbod van vertikale afspra-
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ken moet bestaan, vnl. m. b. t. alleenverkoop(62). De verdiensten van 
zulke overeenkomsten onderstrepend, luidt het dan dat eerder moet 
worden gelet op horizontale kartels, kartelafspreken tussen fabrikan
ten of leveranciers. Als er al gevaar voor de mededinging uitgaat van 
vertikale afspraken is dat gevaar vnl. daarin gelegen dat fabrikanten 
met mekaar overeenkomen, of hun gedrag op mekaar afstemmen, 
om ieder zo'n zelfde distributiesysteem op te zetten. Dan is er nog 
wel ,interbrand" mededinging, maar de consument kan, op de 
relevante markt, het produkt niet anders verkrijgen dan volgens de 
voorwaarden en met de service eigen aan zo'n distributiesysteem. Dat 
laatste be'invloedt trouwens weer de ,interbrand" mededinging: 
fabrikanten hebben zich immers ontzegd om concurrentie te voeren 
door het produkt anders aan te bieden. 
Deze gedachte klemt des te meer als men vaststelt dat aile fabrikanten 
of leveranciers hele netwerken hebben uitgebouwd. Daar komt im
mers vaak bij dat zij in gemeen overleg het gezamenlijk bestaan vari 
deze netwerken zullen handhaven. Een type-geval daarvan is de 
NAVEWA-ANSEAU zaak(63) waarin fabrikanten en importeurs, in 
onderling overleg en met een overheidsbedrijf, een zodanige regeling 
troffen (certificaten) dat parallel-handel t.a. v. ieders net werd be
moeilijkt. Zelfs al zou er nog enige vrijheid zijn in het net, door 
collectief overlegde maatregelen aan de top wordt de handel weer 
,gestroomlijnd". Waar mogelijk treedt de Commissie overigens op; 
bekende Belgische voorbeelden zijn de organisatie van de 
tabakshandel en het Belgisch-Nederlands boekenprijskartel(64). 
Soms is het echter moeilijk om op het horizontale niveau in te 
grijpen, bijv. omdat aan de top van netwerken zusterondernemingen 
werkzaam zijn (desg. art. 86 toepassen), en meer nog, omdat het in 
vnl. sectoren waar reeds lang vaste distributievormen zijn, moeilijk 
zal zijn om het bestaan van horizontale kartels aan te wijzen (met 
onderzoeks- en verificatieprocedures). Fabrikanten ontmoeten me
kaar ook aan andere onderhandelingstafels dan waar over gemeen-

(62) Van de vele literatuur hieromtrent vindt men enige opgave bij KORAH, V., o.c., 62; een 
goed voorbeeld van een harde stelling tegen zulk verbod is: PosNER, R., ,The Next Step in 
the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se Legality", 48 U. Chic. Law Rev., 
(1981), 6. 
(63) Beschikking van 17 dec. 1981, P.B., L 167 van 15 juni 1982, H.v.J., zaken 96 e.a./82 
IAZ International Belgium e.a, arrest van 8 nov. 1983, Jur., 3369. 
(64) Beschikking GB-INNO-BM/Fedetab, 20 juli 1978, P.B., L 224 van 15 aug. 1978, H.v.J., 
zaken 209/215178, Heintz Van Landewijck, arrest van 29 okt. 1980, Jur. H. v.J., 3130; 
Beschikking VBBB/VBVB van25 nov. 1981, P.B., L 54 van 25 februari 1982, H.v.J., zaken 
43 en 62/82, VBVB en VBBB, arrest van 17 januari 1984, Jur. H. v.J., 19. 
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schappelijke coordinatie van distributie zou worden gesproken, en 
ook aan andere tafels. 
Het is overigens niet zeker dat een aanpak op horizontaal vlak wei 
voldoende doordringt, diepte-effect heeft, in sectoren waar lange tijd 
rigide distributievormen hebben bestaan(65). In die zin is bet nuttig 
om precies in zulke netwerken, en wanneer de regeling mede of vnl. 
ziet op de handel tussen leverancier en detaillist, zelf gedetailleerd te 
reguleren om bet private ,reglement" te dereguleren. Op die wijze 
kunnen leveranciers, zonder ervan verdacht te worden de ,goede 
trouw te schenden' ', gemakkelijker weerstaan aan de eisen van bijv. 
de alleenverkoper die vindt dat absolute gebiedsbescherming en 
prijshandhaving bet aan middenstanders toekomende recht is op 
inkomen. De druk om concurrentiebeperking in te voeren komt vaak 
van onderen(66). Op die wijze ook kan aan afnemers geleerd worden 
dat zij meer rechten hebben dan ze vaak dachten te hebben of 
durfden uit te oefenen, en dat die rechten met de concurrentie hebben 
te maken. ,Van onderen beginnen" kan bier bijdragen tot een 
relatief concurrentievriendelijk maken van de sector. 
Het mag trouwens opgemerkt worden dat de Commissie deze verti
kale kartels, zoals vrijgesteld, kennelijk niet te hard heeft aangepakt. 
Haar bezorgdheid om de ,intrabrand" mededinging is er ter wille 
van bet tussenstaats verkeer. 
De gebruikte techniek, m.n. in vrijstellingsverordeningen klare voor
waarden stellen en duidelijke bepalingen die de omstandigheden 
beschrijven waarin de vrijstelling niet geldt, laat toe dat de handha
ving van de vereiste mededinging gemakkelijker verloopt. Hier is bet 
handhaven van de mededingingsregels niet meer in de eerste plaats, 
zoals dat bij zware horizontale kartels bet geval is, de taak van de 
Commissie, met lange procedures e.d. Hier belpt integendeel de 
nationale recbter in de bandbaving: bij gescbil tussen partijen daar
omtrent moet de nationale rechter uitmaken of een afspraak onder 
de termen van de groepsvrijstelling valt. 
Hopelijk laat dit gedetailleerd regelen van de vereiste concurrentie
vrijbeid op distributieniveau's ook toe dat er een klaardere kijk 
komt, bij de recbters, op de verbouding tussen bet mededingings
recbt en bet recht inzake oneerlijke mededinging. AI te vaak immers 

(65) Zie bijv. B.M.W. Belgium e.a., Beschikking van 23 dec. 1977, P.B., L 46 van 17 febr. 
1978, H.v.J., zaken 32/78 en 36-82/78, B.M.W. Belgium e.a., arrest van 12 juli 1979, Jur. 
H. v.J., 2435. Ondanks waarschuwing van B.M.W. Duitsland ging men tot exportverboden 
over. 
(66) Zie bijv. Pioneer, Beschikking van 14 dec. 1979, P.B., L 60van 5 maart 1980: maatrege
len tot concurrentiebeperking op verzoek van de Franse alleenimporteur. 
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werd met een beroep op dit laatste: aanhaking, verwarringstichting, 
vergelijkende publiciteit, parallelhandel te veel in de weg gelegd(67). 
Een recent voorbeeld: na de hele boekenprijszaak en na vernietiging 
door de Raad van State van een M.B. dat prijsvergelijking voor 
boeken verbood, kreeg deze sector en, in het algemeen de midden
stand, een wet cadeau(68), voor de verkiezingen, krachtens dewelke 
vergelijking van prijzen verboden is (behalve met de ministeriele 
maximumprijs). 
Er kleeft aan de gebruikte techniek zeker een nadeel, met name dat 
er per sector vrijstellingen worden gegeven. Dat leidt ertoe dat in de 
gesprekken tussen de Commissie en de vertegenwoordigers van de 
sector de specificiteit van de situatie in de sector wordt benadrukt 
en dit brengt ook specifieke uitzonderingen op het kartelverbod mee. 
Het is een uitnodiging tot andere sectoren om, liefst ,per analogie" 
redenerend, ook specifieke regelen te vragen(69). 
Een tweede bedenking houdt verband met de verhouding tussen 
nationaal en Europees kartelrecht. 
Zeker nu ook nationale alleenverkoopovereenkomsten en afname
contracten onder de groepsvrijstelling vallen, brouwerij-, tanksta
tion- en-motorvoertuigenovereenkomsten hoofdzakelijk nationale 
overeenkomsten zijn die wegens het ,bundeleffect" onder het EEG 
kartelverbod vallen, is de mogelijkheid voor Lid-Staten om regle
menterend op te treden zeer beperkt geworden. 
Stellig kan de overheid m.b.t. nationale kartels wetgeving maken, 
maar als die nationale kartels dat slechts schijnbaar zijn, doch 
wegens het ,bundeleffect", onder het Europees verbod vallen- en 
met name daar van een vrijstelling genieten -, dan moet daarmee 
strijdig (bijv. strenger) nationaal recht wijken. Nationale wetgeving 
zal daarom, als ze bestaat, in deze situatie geheel gealigneerd zijn op 
de Europese vrijstellingen. Is dat niet het geval dan zullen onderne
mingen hun nationale overeenkomst overigens vlug interstatelijk 
kunnen maken. Slechts waar soepeler nationaal recht is, zal nog 
geargumenteerd worden dat de overeenkomst niet onder het Euro
pees kartelverbod valt. 
Op de aparte situatie van de vrijstelling voor afzet- en klantenservice
overeenkomsten mag wei worden gewezen. Ook hier wordt het 

(67) Zie bijv. SWENNEN, H. en VAN DEN BERGH, R., Wet handelspraktijken, overzicht van 
rechtspraak 1976-1982, Antwerpen, 1983, nr. 145 e.v. 
(68) W. 26 juli 1985, B.S., 22 aug., art. 3. 
(69) Zie nog het advies van het Economisch en Sociaal Comite, Veertiende Mededin
gingsverslag, Brussel, 1985, 256 (punt 7). 
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,bundeleffect" genoemd zodat ,niet slechts de afzet- en klantenser
vice binnen de Lid-Staten maar ook de handel tussen de Lid-Staten" 
ongunstig wordt belnvloed. 
Maar het bundeleffect is hier heel anders. De vergelijking met 
bierleveringscontracten mag dit duidelijk maken. Daar gaat het erom 
dat nationale netwerken tot drempelverhoging leiden die het andere 
ondernemingen uit andere Lid-Staten moeilijk maakt toegang te 
krijgen tot die Lid-Staat, en zo, mogelijk over en weer. Hier integen
deel gaat het om dezelfde op aile markten van aile Lid-Staten 
opererende fabrikanten die in aile (nationale) markten gelijkaardige 
dealercontracten sluiten (en elkaar althans niet langs die weg de 
toegang belemmeren). De Commissie heeft zich ertoe beperkt ervoor 
te waken dat er in die situatie geen compartimentering van de markt 
zou zijn tussen de Lid-Staten. Horizontaal heeft ze het niet aange
pakt. Op een ander bundel-effect, dat er voor aile produkten selectie
ve distributie is, zodat de consument zich de produkten slechts in de 
voorwaarden van selectieve distributie, kan aanschaffen, is slechts 
in het algemeen, nl. ,verbetering van de service", geantwoord. Op 
de toegang tot de markt voor producenten die niet een heel gamma 
aanbieden, en dus bij voorkeur zouden aanbieden in een bestaand 
distributiepunt, is evenmin gelet. Eerder dan de werking van de 
mededinging op het Europees vlak te bekijken heeft de Commissie 
hier de zuiver nationale afspraken geregeld. Het Europees kartelrecht 
is hier wei zeer nationaal. 
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