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Dit is het verslag dat de Commissie vóór 31 mei 2008 moet opstellen overeenkomstig artikel 11, 
lid 2, van Verordening (EG) nr.1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector1

 (hierna "de 
groepsvrijstellingsverordening" genoemd). Het verslag evalueert de impact van de 
groepsvrijstellingsverordening op de gedragingen in deze sector en de gevolgen van deze 
gedragingen voor de mededinging in de retail- en klantenservicemarkt voor motorvoertuigen in 
de EU2, en moet de weg bereiden voor de regeling die na het verstrijken van de 
groepsvrijstellingsverordening op 31 mei 2010, in werking zal treden. 

Aan het verslag zijn vier technische bijlagen gehecht. De eerste bijlage bevat een overzicht van 
de doelstellingen van de groepsvrijstellingsverordening, de tweede onderzoekt hoe de EU-
markten voor de distributie en klantenservice van motorvoertuigen is geëvolueerd sinds de 
verordening werd aangenomen, in de derde bijlage wordt de ervaring van de Commissie met de 
toepassing van de groepsvrijstellingsverordening onderzocht, en de laatste bijlage gaat dieper in 
op de analyse die in het verslag zelf is opgenomen.  

I.  HET VOORWERP EN HET RESULTAAT VAN DE EVALUATIE 
De groepsvrijstellingsverordening schept een veilige haven voor de distributie van en de 
klantenservice voor motorvoertuigen. De verordening volgt de veeleer op effecten gebaseerde 
benadering van Verordening nr. 2790/19993, welke voorziet in de toepassing van artikel 81, lid 3, 
op verticale overeenkomsten in alle overige sectoren. Om de toepassing van de groepsvrijstelling 
te vernauwen met het oog op een aantal sectorspecifieke mededingingsproblemen, zoals 
aanhoudende pogingen van bepaalde autofabrikanten om de interne markt van de EU te 
fragmenteren, de verwachte grotere concentratie van autofabrikanten, en het gevaar van een 
afnemende mededinging op de vervangingsmarkten, werden echter meer gedetailleerde 
bepalingen in de groepsvrijstellingsverordening opgenomen. 

DG COMP heeft medio 2007 een feitenonderzoek op touw gezet door vragenlijsten naar 
verschillende groepen belanghebbenden in de automobielsector toe te zenden, waaronder 
individuele auto- en vrachtwagenfabrikanten, de verenigingen ACEA en JAMA, individuele 
fabrikanten van reserveonderdelen en hun Europese vereniging CLEPA, de nationale en 
Europese verenigingen van erkende dealers en herstellers (bijvoorbeeld CECRA) evenals 
onafhankelijke herstellers en handelaars in reserveonderdelen (bijvoorbeeld FIGIEFA), 
onafhankelijke handelaars in voertuigen, consumentenorganisaties en de nationale 
mededingingsautoriteiten. De analyse van de Commissie is, afgezien van de ontvangen 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002, PB L 203 van 1.8.2002, blz. 30–41.  
2 Overeenkomstig het besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 136/2002 van 27 september 2002 tot 
wijziging van bijlage XIV (mededinging) bij de EER-Overeenkomst (PB 2002 L 336, blz.. 38), is verordening nr. 
1400/2002 ook van toepassing in de lidstaten van de EER. Dit verslag heeft derhalve betrekking op de EER, ook al 
wordt doorgaans slechts verwezen naar de EU-lidstaten. 
3 Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 
81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226 van 29.12.1999, blz. 21. 



 

EN   

 EN 

antwoorden, eveneens gebaseerd op andere informatiebronnen zoals studies en externe 
statistische databases4. 

Op grond van de aldus verzamelde gegevens kan worden geconcludeerd dat de 
groepsvrijstellingsverordening ertoe heeft bijgedragen de mededinging op de markt voor de 
distributie van nieuwe motorvoertuigen, en met name op de markt voor klantenservice, te 
beschermen ten voordele van de consument, en dat zij derhalve aan de voorwaarden van artikel 
81, lid 3, heeft voldaan. Deze conclusie blijft geldig, ook al zijn er aanwijzingen dat bepaalde 
sectorspecifieke maatregelen, zoals de toepassing van verschillende marktaandeeldrempels voor 
selectieve distributie (artikel 3, lid 1, van de groepvrijstellingsverordening) alsook sommige 
bepalingen die de zakelijke belangen van dealers beschermen (artikel 3, leden 3 en 5) in feite 
wellicht in tegenspraak waren met de beleidsdoelstelling van de Commissie om innoverende 
distributiemodellen te bevorderen en de toegangsdrempels voor erkende netwerken te verlagen.  

Volgens de analyse van de Commissie kan niet worden geconcludeerd dat de 
groepsvrijstellingsverordening de werkingssfeer van de vrijstelling dermate heeft verruimd dat 
hieronder ook overeenkomsten vallen die nadelige gevolgen voor consumenten kunnen hebben. 
Integendeel, een aantal bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening dreigen de 
contractpartijen beperkingen op te leggen die niet noodzakelijk zijn voor een daadwerkelijke 
bescherming van de mededinging. Dit zou in strijd zijn met de beginselen inzake "betere 
regelgeving" welke voor alle wetgeving van de EU gelden, met name in het licht van de 
ontwikkeling van andere onderdelen van de EU-regelgeving die op deze sector van toepassing 
zijn.  

II.  MARKTONTWIKKELINGEN 
Alle relevante economische indicatoren die zijn onderzocht lijken te bevestigen dat de 
concurrentiesituatie op de relevante markten, die de Commissie ertoe had gebracht voor een 
strengere, sectorspecifieke groepsvrijstelling te opteren, tussen 2002 en 2007 aanmerkelijk 
verbeterde. 

Op de afzetmarkten voor voertuigen was het concurrentieklimaat over het algemeen dynamisch 
blijkens de aanzienlijke daling van de reële prijzen voor nieuwe auto's, de succesvolle 
toetredingen, relatief weinig marktverlaters, sterk wisselende marktaandelen, een bescheiden  en 
afnemende concentratie, een grotere keuze voor de consument binnen de diverse marktsegmenten 
in combinatie met een kortere levensduur van de verschillende modellen. Dit beeld wordt verder 
versterkt door de relatief bescheiden, maar fluctuerende gemiddelde winsten en de constante 
uitgaven voor O&O. Er kan een toenemende concurrentiedruk worden verwacht naarmate 
autofabrikanten uit opkomende landen hun aanwezigheid op de EU-markten uitbreiden. 

Verder lijkt de "intrabrand"-concurrentie (concurrentie binnen één merk), in tegenstelling tot wat 
tijdens de evaluatie van 2000 werd gevreesd, niet significant te zijn afgenomen. Hoewel de 
concentratie tussen autodealers matig is toegenomen als gevolg van een aanzienlijke groei van 
                                                 
4 Wij hebben, afgezien van de antwoorden op de vragenlijsten, gebruik gemaakt van talrijke andere bronnen, zoals 
een rapport van London Economics "Developments in car retailing and after-sales markets under Regulation No. 
1400/2002", het industrieverslag van ACEA, het verslag van de Europese Commissie "A Competitive Automotive 
Regulatory System for the 21st Century" (Cars 21), en Eurostat-gegevens. 
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grote concerns op de voornaamste nationale markten en een relatieve afname van de 
netwerkdichtheid, lijken de distributiestructuren in de gehele EU nog altijd relatief 
gefragmenteerd in vergelijking met bijvoorbeeld de Amerikaanse markt. De winstmarges van de 
autoverkoop lijken zowel voor fabrikanten als dealers gemiddeld laag, waardoor het risico dat 
marktmacht wordt uitgeoefend ten koste van de consumenten, wordt uitgesloten. Verder moet 
worden opgemerkt dat de prijzen voor personenauto's in de gehele EU in aanzienlijke mate zijn 
geconvergeerd, en dat de reële prijzen voor deze voertuigen zijn gedaald. Bovendien hebben de 
consumptiepatronen een ontwikkeling ondergaan van gewone aankoop naar alternatieve 
regelingen zoals leasing, wat de concurrentiedruk op autodealers nog vergroot. Verder wordt 
concurrentiedruk uitgeoefend door de rechtstreekse verkoop door autofabrikanten aan 
leasingbedrijven en andere inkopers van wagenparken. 

Op de vervangingsmarkt zijn zowel het aantal erkende herstellers als de totale netwerkdichtheid 
sterk gestegen, voornamelijk dankzij de groepsvrijstellingsverordening. Veel erkende herstellers 
hebben zich teruggetrokken uit de markt voor de verkoop van nieuwe auto's, en het komt vaker 
voor dat zij erkend zijn voor de herstelling van automerken van verschillende fabrikanten.  

Veel onafhankelijke herstellers hebben moeite om de investeringen in technische vaardigheden, 
uitrusting en opleiding te doen die nodig zijn om technologisch steeds ingewikkelder voertuigen 
te herstellen, en de sector heeft geleidelijk terrein verloren ten gunste van de erkende netwerken. 
De onafhankelijke sector heeft evenwel een aanzienlijke consolidatie en structurele aanpassing 
ondergaan waardoor hij beter in staat is te concurreren. Er zijn met name grote ketens van 
onafhankelijke reparatiewerkplaatsen ontstaan, die het dienstenaanbod voor de consumenten 
verruimen. Hoewel de prijzen voor herstellingen zijn gestegen als gevolg van de hogere kosten 
voor geschoold personeel en de grotere investeringen in uitrusting en opleiding die voor moderne 
voertuigen nodig zijn, zijn de jaarlijkse kosten voor auto-onderhoud in reële termen gedaald door 
de afgenomen frequentie van onderhoudsbeurten en de grotere betrouwbaarheid. 

De fabrikanten van reserveonderdelen hebben hun positie op de vervangingsmarkt kunnen 
handhaven, ondanks het feit dat onafhankelijke herstellers - hun voornaamste klanten – 
marktaandeel hebben verloren en erkende herstellers nog steeds hun behoeften grotendeels van 
de autofabrikanten aankopen. Een van de redenen hiervoor is dat sommige fabrikanten van 
reserveonderdelen ketens van herstellers hebben ontwikkeld die hun merknaam voeren en 
voornamelijk hun reserveonderdelen gebruiken. 

III. HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE VERORDENING 
In dit deel wordt onderzocht of de zeven doelstellingen die oorspronkelijk door de Commissie 
waren vastgesteld5 in de praktijk daadwerkelijk zijn bereikt en in hoeverre de sectorspecifieke 
bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening doeltreffend en/of noodzakelijk zijn gebleken. 

A. Het voorkomen van de uitsluiting van concurrerende voertuigfabrikanten en het beschermen 
van hun toegang tot de markt 

                                                 
5 Zie Bekendmaking van de Commissie, PB C 67 van 16.03.2002, blz. 2. 
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In de bestaande, gewijzigde marktsituatie die wordt gekenmerkt door een toenemende 
globalisering en felle "interbrand"-concurrentie (concurrentie tussen verschillende merken) als 
gevolg van succesvolle nieuwe markttoetredingen en productieovercapaciteit, is het risico dat 
parallelle netwerken van verticale afspraken binnen één merk tot toegangsdrempels zullen leiden 
veel kleiner dan de Commissie in 2000 dacht. 

In dit verband is het duidelijk dat dealers geen gebruik hebben gemaakt van de ruimere 
mogelijkheden die door artikel 1, lid 1, onder b), en artikel 5, lid 1, onder a), van de 
groepsvrijstellingsverordening worden geboden om merken van concurrerende fabrikanten in 
dezelfde showroom te verkopen. De omstandigheden waaronder deze vorm van 
multimerkenverkoop plaatsvindt zijn dikwijls ongewijzigd ten opzichte van de situatie vóór de 
vaststelling van de groepsvrijstellingsverordening; zij komt bijvoorbeeld met name voor in 
gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, en betreft veelal bepaalde merken die niet goed 
presteren, en waar de toevoeging van een concurrerend merk derhalve noodzakelijk is om de 
dealers en het desbetreffende merk in staat te stellen op de markt te blijven. Hoewel bepaalde 
autofabrikanten die nieuwkomers op de EU-markt zijn alsook een aantal dealerverenigingen 
beweren dat de groepsvrijstellingsverordening, doordat zij geen vrijstelling verleent voor 
exclusieve afspraken met gevestigde autofabrikanten, de toegang tot het bestaande netwerk heeft 
vergemakkelijkt, is het duidelijk dat de multimerkenverkoop vooral is gestimuleerd door externe 
marktontwikkelingen. Aangenomen kan worden dat zelfs indien de desbetreffende bepalingen in 
de verordening zouden ontbreken, veel autofabrikanten de mogelijkheid van multimerkenverkoop 
in hun contracten zouden opnemen indien dit commercieel relevant zou zijn. 

Ook zij opgemerkt dat volgens sommige belanghebbenden de groepsvrijstellingsverordening, 
door het verkopen van verschillende merken in dezelfde showroom aan te moedigen, 
autofabrikanten er wellicht toe heeft gebracht op een mogelijke verwatering van hun merkimago 
te anticiperen door strengere selectienormen te hanteren, waardoor dealers mogelijk grotere 
merkspecifieke investeringen hebben gedaan wat weer tot hogere totale distributiekosten heeft 
geleid. Anderzijds kan in de toekomst het gevaar ontstaan dat een proliferatie van parallelle 
netwerken van overeenkomsten voor één enkel merk die een aanzienlijk gedeelte van de markt 
zouden bestrijken, nieuwkomers van de markten zou kunnen uitsluiten.  

Het lijkt er derhalve op dat de sectorspecifieke regels inzake de verkoop van verschillende 
merken niet volledig effectief zijn geweest, en dat de beperking van de mogelijkheid voor 
autofabrikanten om hun dealers rechtstreeks of indirect niet-concurrentieverplichtingen op te 
leggen zoals bedoeld in Verordening nr. 2790/1999, voor een even hoge mate van 
mededingingsbescherming had kunnen zorgen. 

B. De versterking van de concurrentie tussen dealers van hetzelfde merk door het bevorderen van 
de diversiteit van de distributievormen 

Er kunnen drie opmerkingen worden gemaakt over de ontwikkeling van de markt sinds de 
inwerkingtreding van Verordening nr. 1400/2002. 

Ten eerste is de doelstelling die met artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1, van Verordening nr. 
1400/2002 werd beoogd, namelijk om een eind te maken aan het dwangbuiseffect van 
Verordening nr. 1475/95, niet bereikt aangezien vrijwel alle autofabrikanten in alle lidstaten 
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hebben geopteerd voor kwantitatieve selectieve distributieovereenkomsten. Het feit dat artikel 3, 
lid 1, van de groepsvrijstellingsverordening voorziet in een ruimhartiger marktaandeeldrempel 
van 40% voor kwantitatieve selectieve distributiestelsels heeft deze keuze wellicht beïnvloed en 
tot de eenvormigheid bijgedragen. Deze hogere drempel lijkt een anomalie omdat algemeen 
wordt aangenomen dat kwantitatieve selectieve distributie de intrabrand-concurrentie meer 
belemmert dan stelsels zoals exclusieve distributie. 

Ten tweede heeft het gebruik van kwantitatieve selectie leveranciers in staat gesteld hun 
netwerkdichtheid in de periode 2002 tot 2006 te verminderen. Men kan zich derhalve afvragen of 
de vrijstelling van deze vorm van distributie wellicht tot een vermindering van de intrabrand-
concurrentie heeft geleid, ten koste van de consumenten en in strijd met de beginselen die in 
artikel 81, lid 3, van het Verdrag zijn vastgelegd. 

Wat de beweerde negatieve gevolgen betreft moet er allereerst op worden gewezen dat auto's 
dure producten zijn en dat consumenten derhalve eerder geneigd zullen zijn om lange afstanden 
af te leggen voor een lagere prijs. De dichtheid van een dealernetwerk zou derhalve relatief sterk 
moeten afnemen voordat dit enige invloed zou hebben op de intrabrand-concurrentie. In dit 
verband zij erop gewezen dat de algehele concentratiegraad voor wat de retailverkoop van 
nieuwe auto's betreft nog steeds betrekkelijk laag is, met name in vergelijking met de VS. Het 
lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat de afname van de netwerkdichtheid een aanzienlijke invloed 
heeft gehad op de concurrentie binnen een bepaald merk. Meer in het algemeen kan ook worden 
opgemerkt dat het grootschalige gebruik van selectieve distributie voor de afzet van 
motorvoertuigen de toenemende integratie van de nationale markten binnen de EU niet lijkt te 
hebben gehinderd. Met moet niet vergeten dat selectieve distributie doorgaans voordelig wordt 
geacht, in het bijzonder omdat hiermee wordt voorkomen dat distributeurs die geen lid zijn van 
de merkennetwerken kosteloos profiteren van de inspanningen van de dealers op het gebied van 
marketing en de versterking van het merkimago. Kwantitatieve selectie heeft andere bijzondere 
voordelen, aangezien deze distributievorm de leveranciers in staat stelt de geografische 
organisatie van hun netwerken beter onder controle te brengen, waardoor schaalvoordelen en 
lagere transactiekosten ontstaan en ongelijke merkvertegenwoordiging wordt voorkomen. 

Ten derde lijken, wat de mogelijkheden betreft die de groepsvrijstellingsverordening biedt ten 
aanzien van door dealers geïnitieerde distributie-innovatie, de sectorspecifieke bepalingen van de 
verordening nauwelijks te hebben bijgedragen tot een grotere verscheidenheid binnen het 
kwantitatieve selectieve model. Vrijwel alle waarnemers zijn het erover eens dat artikel 5, lid 2, 
onder b), van de verordening weinig effect lijkt te hebben gehad aangezien weinig dealers 
bijkomende verkooppunten hebben geopend. Bovendien is artikel 4, lid 1, onder g), van de 
verordening, waarin wordt bepaald dat dealers vrij moeten zijn om zich te specialiseren in de 
verkoop van motorvoertuigen door herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uit te besteden, 
eveneens ondoeltreffend geweest omdat slechts een beperkt aantal dealers hebben besloten dit 
zeer lucratieve onderdeel van hun werkzaamheden af te stoten. Ook van andere mogelijke 
innovaties op initiatief van de dealers, zoals de distributie van de merken van verschillende 
autofabrikanten vanuit dezelfde showroom, is niet in significante mate gebruik gemaakt. 

Over het geheel genomen is de groepsvrijstellingsverordening er niet in geslaagd het 
dwangbuiseffect van de vorige sectorspecifieke groepsvrijstellingsverordening ongedaan te 
maken, en de tweede doelstelling is derhalve niet bereikt.  
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C. De vergemakkelijking van de grensoverschrijdende handel in motorvoertuigen 

De derde doelstelling van de Commissie was het bevorderen van grensoverschrijdende 
intrabrand-concurrentie. Deze doelstelling lijkt te zijn bereikt, aangezien de prijsverschillen 
tussen de lidstaten zijn afgenomen en de gevallen van obstructie van parallelhandel, evenals de 
klachten van eindverbruikers, aanzienlijk zijn verminderd. De intrekking van de mededeling van 
de Commissie6 betreffende de activiteiten van tussenpersonen in de motorvoertuigensector, die 
autofabrikanten toestond hun dealers quota's op te leggen met betrekking tot hun verkopen aan 
grensoverschrijdend opererende tussenpersonen, heeft tot deze ontwikkeling bijgedragen. 
Daarnaast lijkt artikel 4, lid 1, onder e), van de groepsvrijstellingsverordening, die de algemene 
regelgeving volgde door de beperkingen ten aanzien van actieve of passieve verkoop binnen 
selectieve distributiestelsels te verbieden, een gunstig effect te hebben gehad.  

Ondanks het vermogen van selectieve distributiestelsels om arbitrage tussen gebieden tegen te 
gaan wijzen de afnemende prijsverschillen erop dat, in tegenstelling tot de situatie in de jaren '90, 
de grensoverschrijdende handel in nieuwe auto's momenteel groot genoeg is om daadwerkelijk 
concurrentiedruk uit te oefenen. 

Het bepaalde in artikel 5, lid 2, onder b), inzake de contractuele rechten van dealers om 
bijkomende verkooppunten te openen (de zogenaamde "locatieclausule") heeft echter niet tot een 
waarneembare verandering van gedrag geleid en is over het geheel genomen onsuccesvol 
gebleken, hoewel deze bepaling er mogelijk wel toe heeft bijgedragen de marktdeelnemers 
duidelijk te maken dat de Commissie vastbesloten is om grensoverschrijdende arbitrage te 
beschermen en prijsverschillen tegen te gaan. Wat de beschikbaarheidsclausule van artikel 4, lid 
1, onder f), betreft, deze lijkt vanuit juridisch oogpunt overbodig aangezien een weigering om 
voertuigen met buitenlandse specificaties te leveren in het licht van de algemene beginselen van 
de jurisprudentie als een  indirecte beperking van wederverkoop zou worden aangemerkt7. Men 
zou echter kunnen overwegen of enige richtsnoeren, onder verwijzing naar de relevante 
jurisprudentie, wellicht nuttig zouden kunnen zijn om de transparantie te verbeteren.  

Over het algemeen lijkt derhalve de toepassing van de algemene beginselen van het 
mededingingsrecht te volstaan om de parallelhandel in de huidige marktsituatie te beschermen. 
Verder zij opgemerkt dat Richtlijn 2007/46/EG8 parallelhandel zou moeten vergemakkelijken 
omdat zij de regelgeving inzake conformiteitscertificaten verduidelijkt door te specificeren dat de 
leveranciers deze documenten in papieren vorm met elk voertuig moeten meezenden. 

D. Onafhankelijke herstellers in staat stellen te concurreren met de erkende herstellersnetwerken 
van de autofabrikanten 

                                                 
6 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 EG-Verdrag op groepen afzet- en klantenservice-
overeenkomsten inzake motorvoertuigen (PB C 17 van 18.1.1985, blz. 4). 
7 Zie arrest van 28 februari 1984, gevoegde zaken 228 en 229/82, Ford of Europe Inc. en Ford-Werke 
Aktiengesellschaft t. Commissie,  Jurispr. (1984), blz. 1129. 
8 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader 
voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische 
eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, PB L 263 van 19.10.2007, blz. 1. 
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Onafhankelijke herstellers zijn de enige bron van concurrentie tussen de verschillende merken op 
de vervangingsmarkt, en zij bieden de verbruikers een waardevolle keuzemogelijkheid. In 2000 
achtte de Commissie twee inputs van wezenlijk belang voor het concurrentievermogen van deze 
herstellers: technische informatie en reserveonderdelen. Daarom bevat de 
groepsvrijstellingsverordening bepalingen om de toegang tot zowel informatie als tot reserve-
onderdelen te beschermen; deze bepalingen lijken erin geslaagd te zijn de onafhankelijke sector 
door een periode van structurele aanpassing aan veranderende technologische eisen te loodsen. 

Hoewel artikel 4, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening, waarin wordt bepaald dat 
leveranciers onafhankelijke herstellers toegang moeten geven tot technische informatie, een 
positief effect heeft gehad, zij opgemerkt dat Verordening nr. 715/2007 (EURO 5 en 6)9 vanaf 1 
september 2009 leveranciers ertoe zal verplichten al deze informatie over nieuwe modellen vrij te 
geven. Informatie over oudere modellen zou reeds wijd verbreid moeten zijn overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening. De Commissie zal de situatie blijven 
volgen en zal eventuele klachten van de onafhankelijke reparatiesector onderzoeken. In dit 
verband zij opgemerkt dat in de vier beschikkingen van de Commissie van september 200710, die 
de sector waardevolle richtsnoeren boden, het niet-verlenen van toegang tot technische informatie 
op grond van artikel 81, leden 1 en 3, van het Verdrag evenals in het licht van de 
groepsvrijstellingsverordening, wordt beoordeeld. Derhalve kan de Commissie, zelfs bij 
ontbreken van de huidige bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening, toch passende 
handhavingsmaatregelen nemen op basis van artikel 81 en /of artikel 82 van het Verdrag. 

De fabrikanten van reserveonderdelen hebben hun marktaandeel voor de levering aan de 
vervangingsmarkt behouden, en er zijn weinig gevallen waarin erkende herstellers weigeren 
reserveonderdelen aan onafhankelijke concurrenten te leveren, voornamelijk omdat deze verkoop 
hun aanzienlijke winst oplevert. Hoewel de aanwezigheid van een sectorspecifieke 
hardekernclausule in artikel 4, lid 1, onder i), van de groepsvrijstellingsverordening wellicht heeft 
bijgedragen tot de verduidelijking van de rechtssituatie, zou de toepassing van de algemene regel 
volgens welke een leverancier die gebruik maakt van selectieve distributie zijn distributeurs er 
niet van kan weerhouden aan eindverbruikers te verkopen, de mededinging in dezelfde mate  
beschermen. Verder zij opgemerkt dat in het onwaarschijnlijke geval dat een autofabrikant zijn 
reserveonderdelen zelf zou verdelen zonder gebruik te maken van een selectief distributiestelsel, 
zijn erkende herstellers hun verdelersfunctie zouden verliezen en als eindverbruikers zouden 
worden aangemerkt. In dit geval zou de hardekernbepaling van de groepsvrijstellingsverordening 
ineffectief zijn, omdat zij niet van toepassing is op de restricties die aan dergelijke gebruikers 
worden opgelegd. 

Het is een feit dat de markt voor een aantal reserveonderdelen nog steeds afgeschermd is, d.w.z. 
dat deze producten uitsluitend van autofabrikanten kunnen worden aangekocht. Dit zijn (i) 
zichtbare reserveonderdelen die in verscheidene lidstaten onder de modelbescherming vallen, en 
(ii) reserveonderdelen die op grond van verschillende toeleveringsovereenkomsten worden 
geproduceerd, zoals gereedschapsovereenkomsten ("tooling arrangements") die op grond van de 

                                                 
9 Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 
en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, Publicatieblad L 171 van  29.6.2007, blz. 1. 
10  Zaken Comp/39.140 -39.143, DaimlerChrysler, Fiat, Toyota en Opel. 
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bekendmaking van de Commissie betreffende toeleveringsovereenkomsten van 197811 
momenteel niet onder artikel 81, lid 1, vallen, en waarop artikel 81, lid 3, van het Verdrag 
derhalve niet van toepassing is. De situatie met betrekking tot de eerste categorie afgeschermde 
reserveonderdelen vloeit voort uit het bestaande wetgevingskader inzake de rechtsbescherming 
van modellen12. De situatie ten aanzien van de tweede categorie kan wellicht slechts worden 
opgelost door middel van een herziening van de bekendmaking inzake 
toeleveringsovereenkomsten, in die zin dat duidelijker wordt aangegeven onder welke 
omstandigheden bepaalde gedragingen onder het verbod van artikel 81, lid 1, kunnen vallen. 

E. De bescherming van de mededinging in de erkende netwerken 

Over het geheel genomen is de groepsvrijstelling erin geslaagd de mededinging tussen erkende 
herstellers te beschermen doordat artikel 3, lid 1, heeft geleid tot de invoering van kwalitatieve 
selectieve herstellingssystemen. Dankzij de marktwerking is het aantal erkende herstellers 
bijgevolg toegenomen, omdat alle herstellers die aan objectieve criteria voldoen tot een netwerk 
kunnen toetreden.  

Weliswaar hebben autofabrikanten strengere kwaliteitseisen vastgesteld voor hun netwerken van 
erkende herstellers doch dit lijkt de belangen van de consumenten niet te hebben geschaad. De 
nieuwe normen hebben niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd, maar hebben 
ook doorgewerkt in de onafhankelijke sector, die hierop heeft gereageerd door concurrerende 
netwerken en franchiseketens op te zetten met gemeenschappelijke normen, om beter te kunnen 
voldoen aan de vraag van de consumenten naar goede kwaliteit en efficiënte en betrouwbare 
dienstverlening.  

Opgemerkt zij evenwel dat de toepassing van de algemene beginselen die op kwalitatieve 
selectieve distributie van toepassing zijn ook zonder de specifieke hardekernbeperking van 
artikel 4, lid 1, onder h), tot hetzelfde resultaat zou kunnen leiden. Het is duidelijk dat het aan een 
hersteller opgelegde vereiste om ook nieuwe auto's te verkopen niet als kwalitatief kan worden 
beschouwd en dat overeenkomsten die een dergelijke restrictie bevatten derhalve onder artikel 
81, lid 1, zouden vallen. Aangezien de erkende herstellingsnetwerken van de autofabrikanten in 
de meeste gevallen marktaandelen hebben die de 30% ruimschoots overschrijden, komen de 
desbetreffende overeenkomsten niet in aanmerking voor de veilige-havenbepalingen die 
ingevolge Verordening nr. 1400/2002 van toepassing zijn op kwantitatieve selectieve distributie, 
zodat de rechtstreekse toepassing van artikel 81 evenzeer een open toegang tot dergelijke 
netwerken voor nieuwkomers zou kunnen waarborgen. 

Voorts heeft artikel 4, lid 1, onder k), van de groepsvrijstellingsverordening met betrekking tot de 
aankoop van reserveonderdelen van andere merken door erkende herstellers, geen aanmerkelijke 
verandering in hun zakelijk gedrag teweeggebracht; deze herstellers kopen nog steeds het 
grootste deel van hun behoeften van autofabrikanten aan. Allereerst dient erop te worden 

                                                 
11 Bekendmaking van de Commissie van 18 december 1978 betreffende de beoordeling van 
toeleveringsovereenkomsten in het licht van artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag. 
12 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van 
modellen, PB L 289 van 28.10.1998. De Commissie heeft een herziening van deze richtlijn voorgesteld. Deze 
herziening heeft inmiddels het wetgevingsproces doorlopen. 
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gewezen dat het voor erkende herstellers moeilijk is om van meer dan één bron aan te kopen, 
omdat dit een verdubbeling van de logistiek en hogere IT-kosten met zich zou brengen. Dit houdt 
in dat, aangezien autofabrikanten erkende verkooppunten verplichten voor reparaties onder 
garantie originele reserveonderdelen te gebruiken, de autofabrikant de logische bron voor alle 
vraag naar reserveonderdelen is. Het feit dat de autofabrikanten als enige leveranciers in staat zijn 
het gehele assortiment aan reserveonderdelen aan te bieden, verhoogt hun aantrekkingskracht 
nog. Dit houdt echter verband met de intellectuele-eigendomsrechten waarover de 
autofabrikanten beschikken, of is het gevolg van toeleveringsovereenkomsten die mogelijk buiten 
het toepassingsgebied van artikel 81, lid 1, vallen. Daarentegen kunnen bonus- en 
kortingsregelingen soms tot een grotere klantentrouw leiden.  Of dergelijke regelingen een vorm 
van concurrentie op basis van verdiensten zijn of zodanig zijn geconstrueerd dat zij de markt 
afschermen voor concurrerende producenten van reserveonderdelen doordat zij de klantentrouw 
van erkende herstellers vergroten, is een vraag die slechts per geval kan worden beantwoord, 
door rekening te houden met de economische context van dergelijke gedragingen en door een 
potentieel concurrentiebeperkend effect af te wegen tegen mogelijke efficiëntieverbeteringen. Dit 
kan de toepassing van artikel 82 inhouden en tegelijkertijd stroken met het verbod op niet-
concurrentiebedingen van de groepsvrijstelling, met name wanneer het aandeel van de relevante 
markt voor reserveonderdelen van de desbetreffende autofabrikant meer dan 30% bedraagt, zoals 
meestal het geval is. Derhalve zou, zelfs bij ontbreken van artikel 4, lid 1, onder j) en k), een 
eventueel ernstig afschermingsrisico door middel van handhavingsmaatregelen naar behoren 
kunnen worden tegengegaan. 

F. De verbetering van de toegang van de producenten van reserveonderdelen tot de 
vervangingsmarkt 

Een aantal bepalingen van Verordening nr. 1400/2002 waren bedoeld om leveranciers van 
originele reserveonderdelen (OES) en leveranciers van reserveonderdelen van gelijke kwaliteit 
toegang te verlenen tot zowel onafhankelijke als erkende herstellers, zodat laatstgenoemden de 
consumenten een ruimere keuze van reserveonderdelen konden bieden. Artikel 4, lid 1, onder j), 
bepaalt dat overeenkomsten die de mogelijkheden van OES om reserveonderdelen rechtstreeks 
aan de vervangingsmarkt te verkopen beperken, van de groepsvrijstelling zijn uitgesloten terwijl 
artikel 4, lid 1, onder k), zoals reeds is opgemerkt, bepaalt dat overeenkomsten die erkende 
herstellers of distributeurs ervan weerhouden om reserveonderdelen van gelijke kwaliteit of 
originele reserveonderdelen van andere merken aan te kopen, niet voor de groepsvrijstelling in 
aanmerking komen.  

Verder kwalificeert artikel 4, lid 1, onder l), alle overeenkomsten die de mogelijkheden van OES 
beperken om hun merk of logo aan te brengen op de reserveonderdelen of componenten die aan 
een autofabrikant worden geleverd om voor het eerst in een motorvoertuig te worden gemonteerd 
("dual-branding"- twee merken op één product), als hardekernbeperkingen. 

Voorts wordt de term "originele reserveonderdelen" in artikel 1, onder t), gedefinieerd als 
reserveonderdelen van dezelfde kwaliteit als de voor de montage van het betrokken 
motorvoertuig gebruikte onderdelen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de 
betrokken autofabrikant. Deze verduidelijking was bedoeld om OES in staat te stellen hun 
producten aan herstellers te verkopen als "originele" onderdelen en niet slechts als onderdelen 
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van dezelfde kwaliteit teneinde hun marketingmogelijkheden te verbeteren. Ten slotte definieert 
ook artikel 1, onder u), reserveonderdelen van gelijke kwaliteit als reserveonderdelen die van 
gelijke kwaliteit zijn als de originele onderdelen, om te voorkomen dat autofabrikanten 
kwaliteitsverschillen als objectieve rechtvaardiging gebruiken om hun erkende herstellers te 
beletten in het kader van hun dienstverlening concurrerende onderdelen te gebruiken. 

Over het algemeen lijken de leveranciers van reserveonderdelen hun positie op de 
vervangingsmarkt te hebben gehandhaafd, ondanks het feit dat hun grootste afnemers – de 
onafhankelijke herstellers – marktaandeel hebben verloren. Vooral de definitie van "originele 
reserveonderdelen" in artikel 1 van de groepsvrijstellingsverordening heeft een waardevol 
marketinginstrument in het leven geroepen. Deze definitie is evenwel intussen overbodig 
gemaakt door Richtlijn 2007/4613, welke een vrijwel identieke definitie van "originele 
reserveonderdelen" bevat als de groepsvrijstellingsverordening. Wat niet-originele 
reserveonderdelen betreft zij opgemerkt dat, zelfs indien een definitie van reserveonderdelen van 
gelijke kwaliteit zou ontbreken, een door een autofabrikant aan zijn erkende herstellers opgelegde 
verplichting om geen reserveonderdelen van een ander merk te gebruiken, zou neerkomen op een 
rechtstreeks niet-concurrentiebeding dat boven een marktaandeel van 30% niet onder de 
groepsvrijstellingsverordening zou vallen, een benadering die ook in Verordening nr. 2790/1999 
is gevolgd. 

Daarentegen lijkt artikel 4, lid 1, onder j), doeltreffend te hebben gewerkt voor wat OES-
verkopen aan de onafhankelijke vervangingsmarkt betreft aangezien de producenten van 
onderdelen hun marktpositie terzake hebben kunnen behouden. Hetzelfde resultaat zou echter 
zijn bereikt in het kader van de algemene regelgeving inzake verticale beperkingen, omdat 
dezelfde beperking ook in Verordening nr. 2790/1999 als hardekernbeperking wordt behandeld. 
Verder valt te betwijfelen of "dual-branding" op basis van artikel 4, lid 1, onder l), de herstellers 
beter in staat heeft gesteld om compatibele vervangingsonderdelen te vinden aangezien dit soort 
informatie overeenkomstig artikel 4, lid 2, reeds had moeten worden bekendgemaakt. 

G. De bescherming van de onafhankelijkheid van dealers ten opzichte van autofabrikanten 

De onafhankelijkheid van dealers ten opzichte van hun leveranciers was op zich geen doel van de 
groepsvrijstellingsverordening, maar de bevordering ervan werd beschouwd als een flankerende 
maatregel om concurrentiebevorderend gedrag te stimuleren14. Daarom worden in artikel 3 van 
de groepsvrijstellingsverordening minima vastgelegd voor de duur van overeenkomsten (artikel 
3, lid 5) en minimumopzegtermijnen bij beëindiging (in welk geval redenen moeten worden 
opgegeven (artikel 3, lid 4)) of niet-verlenging, wordt verder bepaald dat dealers vrij zijn hun 
dealerschap aan andere ondernemingen van hun keuze binnen de distributienetten te verkopen, en 
wordt voorzien in een scheidsrechterlijk mechanisme voor contractuele geschillen (artikel 3, 
lid 6). 

                                                 
13 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader 
voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische 
eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, PB L 263 van 19.10.2007, blz. 1. 
14 Zie overweging 9 van de groepsvrijstellingsverordening. 
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Er zij op gewezen dat de interbrand-concurrentie sinds de inwerkingtreding van de 
groepsvrijstellingsverordening is toegenomen, hetgeen betekent dat de bescherming van de 
mededinging in de netwerken van merken mogelijk een minder grote rol is gaan spelen bij het 
onder druk houden van kwaliteit en prijzen ten gunste van de consumenten. 

Hoe dan ook valt te betwijfelen of artikel 3, lid 5, van de groepsvrijstellingsverordening veel 
effect kan hebben gehad omdat leveranciers in verreweg de meeste gevallen hun dealers 
overeenkomsten van onbepaalde duur geven die met een opzegtermijn van twee jaar kunnen 
worden beëindigd, waarbij nauwelijks enige bescherming bestaat voor de merkspecifieke 
investeringen van dealers. Bovendien lijkt het in het huidige klimaat van felle interbrand-
concurrentie onwaarschijnlijk dat een autofabrikant in reactie op concurrentiebevorderend 
dealergedrag met verwijdering uit het netwerk zou dreigen. Daarentegen zou een overdreven 
strenge controle of het vaststellen van kunstmatig hoge verkoopdoelen waardoor een dealer geen 
volumebonussen kan krijgen een veel subtieler en doeltreffender instrument zijn om dealers te 
bestraffen die zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Verder moet worden opgemerkt dat 
het onderzoek van de Commissie niet één geval aan het licht heeft gebracht waarin de 
verplichting om een reden te geven voor de beëindiging van een overeenkomst (artikel 3, lid 4) 
ertoe heeft geleid dat door een rechter of scheidsrechter werd vastgesteld dat een overeenkomst in 
feite was opgezegd om concurrentiebevorderend gedrag te bestraffen. 

Verder moet worden benadrukt dat de bepaling inzake een minimumduur van vijf jaar voor 
dealerovereenkomsten (artikel 3, lid 5, onder a)), vanuit economisch oogpunt niet volledig 
gerechtvaardigd is, omdat hiermee wordt voorbijgegaan aan het feit dat overeenkomsten van 
langere duur in werkelijkheid de mededinging meer kunnen beperken door de langere looptijd. 
Zij kunnen met name de autofabrikanten ervan weerhouden slecht presterende dealers te 
vervangen door efficiëntere nieuwkomers, en kunnen de invoering van nieuwe overeenkomsten 
die zijn afgestemd op de veranderingen in de marktsituatie, vertragen. 

Wat artikel 3, lid 3, van de verordening betreft, die bedoeld was om de marktintegratie te 
bevorderen door de ontwikkeling van grensoverschrijdende dealerschappen, heeft het onderzoek 
van de Commissie uitgewezen dat vrijwel alle overdrachten van dealerschappen binnen de 
erkende netwerken op nationaal niveau hebben plaatsgevonden. Het doel is derhalve niet bereikt; 
integendeel, de groepsvrijstellingsverordening heeft wellicht geleid tot dealerconcentratie in 
bepaalde gebieden, waardoor in de toekomst mogelijk problemen voor de nationale 
mededingingsautoriteiten zullen ontstaan. 

Artikel 3, lid 6, een bepaling die voorziet in arbitrage bij geschillen, lijkt over het algemeen een 
positieve uitwerking te hebben gehad door een beperking van het aantal kostbare en langdurige 
rechtszaken. Rechters zijn dikwijls minder goed dan onafhankelijke scheidsrechters in staat om 
snel op te treden met betrekking tot technisch complexe vraagstukken, bijvoorbeeld inzake het 
voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Bovendien zouden leveranciers, hoewel zij flexibiliteit 
nodig hebben om hun distributienetten aan te passen aan veranderingen in de marktsituatie, er 
geen baat bij hebben instabiliteit en kortetermijndenken binnen de netwerken te bevorderen 
omdat zij behoefte hebben aan loyale dealers die bereid zijn aanzienlijke investeringen te doen. 
De terbeschikkingstelling van een effectief mechanisme voor het oplossen van geschillen is 
nauwer verbonden met de doeltreffende tenuitvoerlegging van overeenkomsten dan met 
mededingingskwesties. Vanuit het oogpunt van de dealer heeft een duidelijk en snel mechanisme 
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voor het oplossen van geschillen het voordeel dat de sterkere partij bij de overeenkomst er 
mogelijk van wordt weerhouden misbruik te maken van zijn positie, terwijl vanuit het oogpunt 
van de leverancier arbitrage het voordeel heeft dat contractbreuk tijdig kan worden bestraft en 
ongunstige publiciteit als gevolg van eventuele rechtszaken kan worden vermeden. Derhalve kan 
het, zelfs bij afwezigheid van artikel 3, lid 6, van de groepsvrijstellingsverordening, voor alle 
partijen gunstig zijn om een vrijwillige gedragscode vast te stellen waarin een scheidsrechterlijke 
procedure voor het oplossen van contractgeschillen is opgenomen evenals minimumnormen voor 
goede trouw en de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen in het kader van contractuele 
betrekkingen tussen partijen. 

IV.  ALGEHELE EVALUATIE 
Het concurrentieklimaat op de markten voor motorvoertuigendistributie lijkt sinds de laatste 
evaluatie van de Commissie in 2000 aanzienlijk te zijn verbeterd. Deze ontwikkeling lijkt echter 
voornamelijk het gevolg van externe factoren in die zin dat in de context van een globaliserende 
economie, de sector zich dankzij de marktwerking positief heeft ontwikkeld op een wijze die 
oorspronkelijk door de Commissie niet was voorzien. Met name de felle en toenemende 
interbrand-concurrentie heeft een daling van de reële prijzen met zich gebracht tegen een 
achtergrond van toenemende marktintegratie in de EU. De Commissie heeft derhalve vooralsnog 
niet voldoende aanwijzingen voor marktfalen of daadwerkelijke of potentiële consumentenschade 
gevonden waardoor de sector motorvoertuigen zich van andere economische sectoren zou 
onderscheiden. 

De groepsvrijstellingsverordening heeft de aanpassingen van de sector aan deze veranderende 
omgeving gesteund en heeft, met name in de vervangingsmarkt, een concurrentiebevorderende en 
dynamische reactie van de belanghebbende partijen gestimuleerd. Dit resultaat lijkt echter 
voornamelijk een gevolg van maatregelen die gebaseerd zijn op de algemene beginselen welke 
zijn afgeleid van de jurisprudentie van de Europese rechterlijke instanties en die momenteel in 
Verordening nr. 2790/1999 van de Commissie zijn neergelegd, en niet zozeer van bepalingen die 
in de groepsvrijstellingsverordening zijn opgenomen. Zo lijkt de toepassing van de algemene 
beginselen op het gebied van kwalitatieve selectieve distributie bijvoorbeeld een positief effect 
op de vervangingsmarkten te hebben gehad, waar het aantal erkende herstellers aanmerkelijk is 
toegenomen. 

Ten aanzien van de sectorspecifieke hardekernbeperkingen die in artikel 4 van de verordening 
worden genoemd heeft het onderzoek van de Commissie geen duidelijk causaal verband aan het 
licht gebracht tussen deze bepalingen en de verbetering van de concurrentievoorwaarden op de 
markt die in de referentieperiode werd waargenomen. Hoewel artikel 4, lid 2, van de 
groepsvrijstellingsverordening, die voorziet in volledige en niet-discriminerende toegang voor 
onafhankelijke ondernemingen die actief zijn op de vervangingsmarkt tot de merkspecifieke 
technische informatie van de autofabrikanten die nodig is voor herstellingen, mogelijk enig nut 
heeft gehad doordat de bezorgdheid van de Commissie hiermee onder de aandacht werd gebracht, 
zijn de handhavingsmaatregelen om hardnekkige problemen op dit gebied aan te pakken 
gebaseerd geweest op de toepassing van artikel 81, en het nemen van dergelijke maatregelen 
blijft, ook zonder de thans in de groepsvrijstellingsverordening vervatte voorschriften, mogelijk. 
Bovendien zal deze bepaling, evenals artikel 1, lid 1, onder t), die bedoeld was om de toegang 
van concurrerende producenten van reserveonderdelen tot de vervangingsmarkt te verbeteren, in 
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2010 worden vervangen na de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader betreffende 
het stelsel van typegoedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen, namelijk Verordening nr. 
715/2007 en Richtlijn 2007/46. Verder valt te betwijfelen of artikel 4, lid 1, onder j), van de 
groepsvrijstellingsverordening, waarbij de reikwijdte van de dienovereenkomstige 
hardekernbeperking van artikel 4, onder e), van Verordening nr. 2790/1999 wordt uitgebreid met 
een verbod op beperkingen die de leveranciers van originele uitrusting ervan weerhouden 
onderdelen te verkopen aan zowel onafhankelijke als erkende herstellers, een rol van betekenis 
heeft gespeeld inzake de bescherming van de toegang van de producenten van reserveonderdelen 
tot de vervangingsmarkt.  

Met betrekking tot de concurrentie op de markt voor reserveonderdelen dient er met name aan te 
worden herinnerd dat de intellectuele-eigendomsrechten waarover autofabrikanten beschikken en 
het grootschalige gebruik van allerlei toeleveringsafspraken met OES (met inbegrip van 
zogenaamde "tooling arrangements") ervoor hebben gezorgd dat bepaalde reserveonderdelen nog 
altijd zijn voorbehouden aan de fabrikantennetwerken. Dit heeft wellicht de positie van 
onafhankelijke groothandelaars in reserveonderdelen enigszins verzwakt, hetgeen tot hogere 
totaaltarieven voor herstellingen heeft geleid. Of hier echter sprake is van 
mededingingsproblemen hangt af van de toepassing van artikel 81, lid 1, op dit soort regelingen 
in elk afzonderlijk geval en staat los van het eventuele falen van de 
groepsvrijstellingsverordening om dergelijke problemen op grond van artikel 81, lid 3, aan te 
pakken. In dit verband zij opgemerkt dat de Commissie heeft voorgesteld om in de gewijzigde 
modellenrichtlijn15 een "reparatieclausule" op te nemen. 

Bovendien leidt het onderzoek van de Commissie ten aanzien van de sectorspecifieke 
voorwaarden die in artikel 5 van de groepsvrijstellingsverordening zijn vervat tot dezelfde 
conclusies: deze zijn ofwel onnodig gebleken om het gewenste doel te bereiken (zoals de 
bescherming van parallelhandel door locatieclausules van het toepassingsgebied van de 
vrijstelling uit te sluiten) ofwel toonden zij geen duidelijk causaal verband met de waargenomen 
verbetering van de concurrentievoorwaarden in de markt (bijvoorbeeld het voorkomen van 
afschermingsrisico's door strengere voorschriften op het gebied van de multimerkenverkoop).  

Ten slotte zijn de specifieke regels van artikel 3 van de groepsvrijstellingsverordening, zoals uit 
de analyse in bijlage 4 blijkt, in sommige gevallen mogelijk contraproductief geweest. Ten eerste 
heeft de groepsvrijstellingsverordening wellicht de eenvormigheid in de distributie juist 
bevorderd door de marktaandeeldrempel voor de vrijstelling van kwantitatieve selectieve 
distributieovereenkomsten op een hoger niveau vast te stellen dan voor andere distributievormen. 
Ten tweede heeft de groepsvrijstellingsverordening de toegang tot de netwerken voor 
nieuwkomers mogelijk bemoeilijkt door alleen langlopende overeenkomsten vrij te stellen. Ten 
derde hebben de specifieke regels die bedoeld waren om de overdracht van dealerschappen onder 
de bestaande leden van een netwerk te vergemakkelijken, niet alleen hun oorspronkelijke 
beleidsdoelstelling niet bereikt, namelijk de ontwikkeling van distributeurs met een internationale 
aanwezigheid, maar zij zouden tevens, indien de toepassing ervan in de toekomst wordt 
voortgezet, de groei van grote dealerconcerns op nationaal niveau kunnen bevorderen, wat in 

                                                 
15 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van 
modellen, Publicatieblad L 89 van 28.10.1998. Een voorstel tot herziening van deze tekst is momenteel bij de Raad 
in behandeling, COM(2004) 582. 
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sommige gevallen zou kunnen leiden tot een afname van zowel de inter- als de intrabrand-
concurrentie op lokaal niveau.  

Samengevat lijkt het er derhalve op dat de bepalingen van de groepsvrijstellingsverordening die 
afwijken van de algemene beginselen welke zijn afgeleid van de jurisprudentie van de Europese 
rechterlijke instanties en welke momenteel in Verordening nr. 2790/1999 van de Commissie zijn 
vastgelegd, in de huidige economische context van steeds meer geglobaliseerde en concurrerende 
automarkten, als te streng, te ingewikkeld en/of overbodig kunnen worden beschouwd, met name 
met het oog op de voorgenomen invoering van nieuwe EU-wetgeving voor motorvoertuigen. 

Gezien het bovenstaande lijkt een meer op effecten gebaseerde en flexibele benadering betere 
resultaten voor consumenten te zullen opleveren. 

Ten eerste zou de Commissie met een dergelijke benadering haar inspanningen beter kunnen 
richten op de meest schadelijke mededingingsbeperkende gedragingen, en een mogelijke 
verstoring van haar handhavingsprioriteiten kunnen vermijden. Opgemerkt zij in dit verband dat 
hoewel de Commissie sinds 2002 46 formele klachten in deze sector heeft ontvangen, dit niet 
geresulteerd heeft in verbodsbeschikkingen16 en slechts in drie gevallen informele regelingen17 
werden getroffen. Sterker nog, van de 322 informele klachten die de Commissie tussen 2004 en 
2007 heeft ontvangen, was in slechts 36 gevallen aanvullend onderzoek nodig en leidde geen 
daarvan tot de inleiding van de formele onderzoekprocedure. In feite hadden verreweg de meeste 
van deze informele klachten geen betrekking op werkelijke mededingingsvraagstukken maar 
veeleer op zakelijke geschillen tussen partijen. Er mag redelijkerwijs worden aangenomen dat 
voor deze activiteiten middelen van de Commissie zijn gebruikt die hadden kunnen worden 
ingezet voor het opsporen en vervolgen van schadelijker mededingingsbeperkende gedragingen 
met duidelijk ongunstige gevolgen voor het welzijn van de consument. Op nationaal niveau zijn 
de cijfers over het algemeen vergelijkbaar. De nationale mededingingsautoriteiten hebben in 
totaal 340 klachten ontvangen, waarbij zij handhavingsmaatregelen namen die slechts in zeven 
gevallen tot beslissingen hebben geleid in de zin van artikel 11, lid 4, van Verordening nr.1/2003. 

Ten tweede moet erop worden gewezen dat er, gezien de complexiteit van de huidige 
sectorspecifieke regels, een reëel gevaar bestaat dat deze door nationale rechters verschillend 
worden uitgelegd; dit heeft in één geval geleid tot tussenkomst van de Commissie in de vorm van 
een amicus curiae-opmerking in de zin van artikel 15, lid 3, van Verordening nr. 1/200318. Het is 
derhalve waarschijnlijk dat meer op effecten gebaseerde en eenvoudiger regelgeving een 
consequente toepassing van de mededingingsregels van de Gemeenschap in de gehele EU beter 
zou kunnen waarborgen. 

                                                 
16  De vier toezeggingsbeschikkingen die door de Commissie op 13 september 2007 zijn goedgekeurd in de zaken 
Toyota, Fiat, DaimlerChrysler en Opel waren gebaseerd op een informeel onderzoek, terwijl de verbodsbeschikking 
van de Commissie in de zaak Peugeot van 5 oktober 2005 gebaseerd was op klachten die vóór de inwerkingtreding 
van de groepsvrijstellingsverordening waren ingediend. 
17 Zie IP/06/302 – 303 van maart 2006 in de zaken GM en BMW, evenals IP/03/80 van 20 januari 2003 in de zaak 
Audi. 
18 Om de consequente toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag te waarborgen diende de Commissie een 
schriftelijke opmerking in bij het Hof van Cassatie van Parijs met betrekking tot de zaak Garage Grémeau / Daimler 
Chrysler France, zaak RG 05/17909. 
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Ten derde wordt betoogd dat minder formalisme tot meer rechtszekerheid zou leiden voor de 
ondernemingen in deze sector. Er zij aan herinnerd dat de Commissie, ondanks aanzienlijke 
inspanningen met betrekking tot de publicatie van een verklarende brochure en een reeks vaak 
gestelde vragen, gedurende de gehele referentieperiode dikwijls is geconfronteerd met verzoeken 
om steun van belanghebbenden, die doorgaans geen verband hielden met het eventuele effect van 
overeenkomsten op de markt, doch veeleer met de interpretatie van bepaalde contractclausules. 
Belangrijker nog is dat het aantal bij het Hof van Justitie ingediende verzoeken om een 
prejudiciële beslissing met betrekking tot de autodistributiesector getuigt van de betrekkelijk 
grote rechtsonzekerheid die een gevolg lijkt te zijn van een al te gedetailleerde en formalistische 
aanpak. Vier van de dertien prejudiciële uitspraken van het Europese Hof van Justitie van 1 
januari 2003 tot 31 december 2004 in antitrustzaken betroffen de interpretatie van clausules in 
verband met groepsvrijstellingen inzake de voorwaarden voor het opzeggen van contracten in de 
motorvoertuigensector. Dit is 80% van alle uitspraken op het gebied van verticale 
distributieovereenkomsten in de desbetreffende periode19.  

Ten slotte lijkt het waarschijnlijk dat een meer op effecten gebaseerde en flexibele benadering 
zou helpen de nalevingskosten voor marktdeelnemers te verlagen20. Het lijdt geen twijfel dat de 
grote nadruk op kwaliteitsnormen na 2002 tot op zekere hoogte is veroorzaakt door een 
verschuiving van een systeem dat zowel exclusiviteits- als selectiviteitselementen bevatte, naar 
een meer open stelsel. In dit verband zij opgemerkt dat vrijwel alle nationale dealerverenigingen 
die de enquête van de Commissie hebben beantwoord, van mening waren dat de 
inwerkingtreding van de groepsvrijstellingsverordening in verband kon woden gebracht met grote 
verschuivingen in contractvoorwaarden, en volgens sommige verenigingen bedroeg de hieruit 
voortvloeiende kostenstijging voor dealers circa 20%. Deze wijziging van regelgeving ging 
evenwel vergezeld van talrijke voorwaarden en een uitvoerige lijst van hardekernclausules die in 
sommige gevallen niet tot de verwachte verbeteringen van de concurrentievoorwaarden op de 
markt hebben geleid. Dit geldt met name voor de voorschriften die bedoeld waren om 
toeleveringsovereenkomsten voor hersteldiensten, de vrije opening van bijkomende verkoop- en 
leveringspunten alsmede, tot op zekere hoogte, multimerkenverkoop te bevorderen. Het lijkt 
derhalve waarschijnlijk dat, indien de overbodige regelgeving in de 
groepsvrijstellingsverordening wordt vervangen door een meer op effecten gebaseerde 
benadering, de partijen meer kostenefficiënte regelingen zouden treffen die de consumenten ten 
goede zouden komen. 

De Commissie concludeert derhalve in dit stadium dat een soepeler regelgeving die sterker wordt 
geïnspireerd door de algemene beginselen die van toepassing zijn op verticale beperkingen zoals 

                                                 
19 Drie van de vier betroffen de beëindiging van een contract met een opzeggingstermijn van één jaar in een geval 
waarin een netwerk beweerdelijk werd gereorganiseerd, terwijl in de laatste zaak om verduidelijking werd verzocht 
van de betekenis van artikel 3, lid 6, van de verordening betreffende de rol van arbitrage in geval van beëindiging 
van een overeenkomst – zaak C-125/05 Vulcan Silkeborg / Skandinavisk Motor, 7.9. 2006; gevoegde zaken C-
376/05 en C-377/05 Brünsteiner, Hilgert / BMW, van 30 november 2006; zaak C-273/06 Auto Peter Petschenig / 
Toyota Frey, 26.1.2007; zaak C-421/05 City Motors Groep / Citroën Belux, 18.1.2007. 
20 Volgens een raming van de regionale dealersvereniging in Spanje zijn de kosten na de invoering van de 
groepsvrijstellingsverordening met 20% gestegen als gevolg van de strengere normen; antwoord op vraag 2.13 van 
de vragenlijst HT1021-ADL-026 van de Commissie. 
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momenteel geldt voor Verordening nr. 2790/1999, een gelijk niveau van 
mededingingsbescherming op de markt tot stand zou hebben gebracht met lagere nalevingskosten 
voor ondernemingen en een efficiënter handhavingssysteem voor mededingingsautoriteiten. 

V.  VOLGENDE STAPPEN 
 
Er zij op gewezen dat dit verslag slechts het voorlopig standpunt van de Commissie bevat over de 
werking van Verordening nr. 1400/2002 en geenszins vooruitloopt op een definitieve beslissing 
omtrent de resultaten van de evaluatie. Het verslag vormt de eerste stap van een omvattend 
raadplegingsproces waaraan alle belanghebbenden worden verzocht een bijdrage te leveren.  
 
Op basis van de inzichten die gedurende de aanstaande raadpleging zullen worden verkregen zal 
de Commissie vervolgens de vermoedelijke positieve en negatieve effecten van mogelijke 
regelgeving beoordelen. Verder zij opgemerkt dat de evaluatieprocedure inzake de algemene 
groepsvrijstellingsverordening nr. 2790/1999 zal samenvallen met de publicatie van deze 
effectbeoordeling. Indien de Commissie op basis van deze procedure concludeert dat de 
motorvoertuigensector gereguleerd kan worden door algemene regelgeving op het gebied van 
verticale beperkingen, dan zullen alle belanghebbenden ruimschoots in de gelegenheid worden 
gesteld hun eventuele bezwaren kenbaar te maken; deze zullen met het oog op de toekomstige 
wetgevingsprocedure naar behoren worden onderzocht. 
 
Om te beste oplossing voor toekomstige regelgeving te identificeren, verzoekt de Commissie 
belanghebbenden hun opmerkingen over de resultaten van het onderhavige verslag kenbaar te 
maken. 

Deze opmerkingen dienen uiterlijk op 31.7.2008 te worden toegezonden, 

per e-mail naar het volgende adres: 
Comp-car-sector@ec.europa.eu 

per post naar het volgende adres: 
Europese Commissie 
Bureau: J 70 - 01/128 
Directoraat-generaal Concurrentie 
B-1049 Brussel 
België 

Dit verslag is tevens beschikbaar op internet, in alle officiële talen van de Gemeenschap, op het 
volgende adres: 

****** 

Vertrouwelijkheid: indien u niet wenst dat uw opmerkingen aan derden worden 
meegedeeld wordt u verzocht dit duidelijk te vermelden. 
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