
Vaak gestelde vragen 

Tijdens de in artikel 10 van Verordening nr. 1400/2002 vastgestelde 
overgangsperiode1 heeft de Commissie een aantal vragen ontvangen over de 
toepassing van de verordening. Vragen die vaak zijn gesteld of waarschijnlijk in 
bredere zin van belang zijn, zijn samen met de antwoorden erop hieronder 
weergegeven. Deze vragen en antwoorden komen niet in de plaats van de Verklarende 
brochure bij de verordening2, maar dienen ter aanvulling ervan. 

Vragen over de verkoop van nieuwe motorvoertuigen 

CONSUMENTEN DIE EEN AUTO IN HET BUITENLAND KOPEN 

1. Moet een consument die zijn voertuig in een andere lidstaat heeft gekocht, 
wachten voordat hij in zijn eigen land of elders in de EU reparaties onder 
garantie kan laten uitvoeren? 

Nee. Uit hoofde van de verordening zijn garanties van de fabrikant die in de ene 
lidstaat gelden onder dezelfde voorwaarden in alle andere lidstaten geldig. 
Fabrikanten mogen deze verplichting op verschillende manieren nakomen, 
bijvoorbeeld door middel van één Europese databank voor garanties of een aparte 
databank per lidstaat. Kiest een fabrikant voor deze aparte, nationale databanken, dan 
zou een consument met een door een dealer in een andere lidstaat ingevuld 
serviceboek niet hoeven te wachten totdat in zijn eigen land aan deze garantie wordt 
voldaan. De dealer of erkende hersteller bij wie de consument zijn voertuig brengt, 
mag evenmin kosten in rekening brengen of bijkomende documenten verlangen 
alvorens de garantie in een nationale databank voor garanties in te voeren. 

Zie tevens het antwoord op vraag 34 in de Verklarende brochure. 

2. Als een consument zijn auto via een tussenpersoon (agent met 
aankoopbevoegdheid) koopt, wanneer gaat de garantieperiode dan in en 
wanneer eindigt zij? 

In selectieve of exclusieve distributiesystemen, zoals die welke gebruikelijk zijn in de 
motorvoertuigensector, gaat de garantieperiode gewoonlijk in op de dag waarop het 
voertuig het erkende netwerk verlaat. Wanneer een consument een tussenpersoon 
(agent met aankoopbevoegdheid) opdracht geeft namens hem een auto te kopen, gaat 
de garantieperiode dan ook normaliter in op het moment dat de erkende dealer het 
voertuig aan de tussenpersoon levert. Dit kan betekenen dat een klein deel van de 

                                                
1 Die op 30 september 2003 eindigde. 

2 Gepubliceerd door DG Concurrentie en ook te vinden op internet: http://europa. 
eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/ 
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garantieperiode al is verstreken wanneer de consument het voertuig in ontvangst 
neemt3. 

In de verordening is echter niet vastgelegd wanneer een garantie van de fabrikant 
vervalt. Leveranciers mogen een gunstiger beleid voeren, waarbij een garantie van 
twee jaar op een geïmporteerd voertuig bijvoorbeeld niet vervalt voordat er twee volle 
jaren zijn verstreken sinds de bijzonderheden van de auto zijn ingevoerd in de 
databank voor garanties van het erkende netwerk in de lidstaat waarin het voertuig is 
ingevoerd. 

3. Onder welke omstandigheden kan een leverancier4 een dealer ertoe verplichten 
bijkomende documenten te vragen alvorens een voertuig te verkopen aan een 
consument of aan iemand die zegt een namens een consument optredende 
tussenpersoon te zijn? 

Zoals duidelijk is vastgelegd in de Verklarende brochure5 mogen leveranciers dealers 
in de regel niet opdragen om een individuele klant naast een ondertekend mandaat nog 
andere documenten te doen overleggen. Als een dealer in opdracht van zijn 
leverancier zijn lokale klanten bovendien gewoonlijk verzoekt om bij de aanschaf van 
een voertuig een kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs over te leggen, mag de 
leverancier dit ook van de dealer verlangen ten aanzien van consumenten uit andere 
delen van de EU. Hetzelfde geldt voor tussenpersonen, die kunnen worden verzocht 
om vergelijkbare documentatie die de identiteit van de afnemer bewijst. 

Een leverancier mag een dealer tevens verzoeken verdere maatregelen te treffen in 
individuele, uitzonderlijke gevallen, waarin hij een goede reden heeft om aan te 
nemen dat de consument of degene die optreedt als tussenpersoon het – nieuwe – 
voertuig uit commercieel winstbejag wil doorverkopen. 

4. Mag een leverancier van een dealer verlangen dat hij een tussenpersoon een 
document laat ondertekenen waarin staat dat laatstgenoemde een nieuw voertuig 
niet uit commercieel winstbejag zal doorverkopen? 

Als de leverancier een goede reden heeft om aan te nemen dat een bepaalde 
tussenpersoon met valse mandaten voertuigen koopt teneinde deze door te verkopen,  
mag hij de dealer ertoe verplichten deze tussenpersoon een document te doen 
ondertekenen waarin staat dat hij het voertuig niet zal doorverkopen. 

Het moge echter duidelijk zijn dat, als een tussenpersoon een bewijs heeft overgelegd 
van de identiteit van zijn klant, bijvoorbeeld een kopie van diens paspoort of 
identiteitsbewijs, dit alleen al voldoende bewijs zou moeten zijn dat het mandaat 

                                                
3 Agenten met aankoopbevoegdheid kunnen besluiten de garantie ‘aan te vullen’, zodat de 

consument de volledige, door de fabrikant vastgestelde garantieperiode behoudt. 

4  Onder de term “leverancier” vallen onder andere voertuigfabrikanten, importeurs van het 
desbetreffende merk en op groothandelsniveau werkzame verdelers. 

5  Zie punt 5.2 van de Verklarende brochure. 
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geldig is en dat de tussenpersoon daadwerkelijk optreedt namens een consument. In 
dergelijke gevallen, waarin een duidelijk bewijs van bedrog ontbreekt, zou er sprake 
zijn van een onnodige beperking6 als de leverancier de dealer zou opdragen om de 
tussenpersoon een document te doen ondertekenen. 

Ook is het evident dat, als een onderneming in sommige gevallen als onafhankelijke 
wederverkoper optreedt en in andere als tussenpersoon, en een onjuiste voorstelling 
van zaken geenszins kan worden bewezen, dit niet rechtvaardigt dat de betrokken 
onderneming naast een ondertekend mandaat nog andere documenten moet 
overleggen. 

Als een dealer bovendien regelmatig zaken heeft gedaan met een bepaald bedrijf 
zonder dat er ook maar enig bewijs is dat dit bedrijf voertuigen heeft doorverkocht die 
het als tussenpersoon zou hebben gekocht, mag de leverancier niet verlangen dat deze 
dealer de tussenpersoon systematisch documenten laat ondertekenen7. Zou de 
leverancier zulks wél doen, dan wordt dit waarschijnlijk beschouwd als een indirecte 
beperking van de verkoop aan consumenten en een ernstige beperking van de 
concurrentie. 

Zie tevens het antwoord op vraag 29 in de Verklarende brochure, over een 
verplichting voor een consument om een document te ondertekenen dat hij het 
voertuig niet zal doorverkopen. 

VERKOOP VAN VERSCHILLENDE MERKEN (MULTIBRANDING) 

5. Welke praktische eisen kan een leverancier stellen aan een dealer die tevens 
merken van concurrerende fabrikanten wil verkopen? 

Wil een distributiesysteem van een leverancier worden vrijgesteld op grond van de 
verordening, dan moeten dealers een reële mogelijkheid hebben om ook merken van 
concurrerende leveranciers te verkopen. In de nieuwe verordening wordt echter niet in 
detail vastgelegd welke eisen een leverancier mag stellen aan een dealer van 
verschillende merken die één of meer van zijn merken verkoopt. Dit was, om te 
beginnen, niet praktisch geweest aangezien er zoveel verschillende elementen bij 
komen kijken. Een tweede, bijzonder belangrijk punt is dat er bij een dergelijke 
benadering geen rekening zou zijn gehouden met de verschillen tussen dealers, in het 
bijzonder qua locatie en grootte. 

Wat een redelijke eis kan zijn voor de ene dealer die verschillende merken wil 
verkopen, kan voor de andere neerkomen op een niet-concurrentiebeding waarvoor de 
vrijstelling niet geldt. 

                                                
6  Zie artikel 4, lid 1, onder b) en c), van Verordening nr. 1400/2002 en meer in het bijzonder 

overweging 14. 

7  Als een leverancier een dealer echter opdraagt om eindgebruikers schriftelijk te doen beloven dat 
zij een voertuig niet zullen doorverkopen, kan deze hetzelfde verlangen ingeval van 
tussenpersonen. 
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Het is zonder meer zo dat, terwijl een leverancier bepaalde faciliteiten – zoals 
parkeerplaatsen, wc’s voor klanten, zithoeken en koffiemachines – kan verlangen, 
deze nooit voorbehouden mogen zijn aan een bepaald merk. 

Bepaalde eisen dienen mogelijkerwijze worden afgezwakt of zelfs helemaal worden 
ingetrokken als zij de verkoop van verschillende merken zouden bemoeilijken in 
praktische of kostengerelateerde termen, die betrekking hebben op de kenmerken van 
de betrokken dealer. Zo zou de eis van een specifieke balie voor een merk moeten 
worden ingetrokken als het bijvoorbeeld door ruimtegebrek of andere praktische 
overwegingen erg moeilijk zou zijn om voor ieder merk een aparte balie in het leven 
te roepen. Eisen op het gebied van de voor het merk beschikbare showroom ruimte of 
het aantal voertuigen van het merk dat in de showroom tentoon moet worden gesteld, 
moeten eventueel eveneens worden afgezwakt. 

Het is mogelijk dat leveranciers ook hun eisen ten aanzien van de “bedrijfsidentiteit” 
moeten aanpassen, opdat deze geen belemmering vormen voor een dealer die ook 
merken van concurrerende fabrikanten wil verkopen. De gevolgen hiervan zullen 
verschillen, afhankelijk van de kenmerken van de betrokken dealer. Er zullen zonder 
meer omstandigheden zijn waarin een dealer met een wat minder grote showroom 
bijvoorbeeld moeilijk ook nog een ander merk kan gaan verkopen tenzij een groot 
aantal eisen8 wordt afgezwakt. Als een leverancier financiering verstrekt aan een 
dealer die er een merk bij wil nemen, teneinde deze dealer te helpen te voldoen aan de 
eisen van de leverancier inzake de bedrijfsidentiteit, mag dit niet als effect hebben dat 
het hierdoor voor de dealer moeilijk wordt dit ‘extra’ merk te verkopen. 

De dealerovereenkomsten moeten duidelijke bepalingen inzake multibranding 
omvatten en er geen twijfel over laten bestaan dat eisen die multibranding 
belemmeren, worden aangepast of ingetrokken als een dealer ook merken van 
concurrerende leveranciers wil verkopen. 

Partijen moeten de keuzemogelijkheid hebben om onenigheden betreffende of een 
bepaalde eis al dan niet moet worden ingetrokken of aangepast, voor te leggen aan een 
deskundige derde of scheidsrechter. 

6. Kan een leverancier die twee of meer merken motorvoertuigen levert een dealer 
ertoe verplichten die merken in aparte showrooms tentoon te stellen? 

Wat de verkoop van verschillende merken betreft, is de verordening erop gericht de 
concurrentie tussen merken van verschillende leveranciers te bevorderen9. Een 
fabrikant moet over het algemeen natuurlijk vrij kunnen bepalen hoe zijn eigen 
merken zich tot elkaar verhouden en hij mag uit hoofde van de verordening dan ook 
                                                
8  Zo moet de eis van aparte klanteningangen voor elk merk bijvoorbeeld worden ingetrokken. Eisen 

die betrekking hebben op de omvang en de positie van borden met merkspecifieke kenmerken aan 
de buitenkant van de showroom of de ruimte waarin een specifiek merk tentoon wordt gesteld, 
moeten wellicht ook worden afgezwakt. 

9  Om onder de verordening te vallen, mag een verplichting om de merken van een bepaalde 
fabrikant te verkopen slechts betrekking hebben op maximaal 30% van alle door de dealer ge- en 
verkochte voertuigen – zie artikel 1, lid 1, onder b), en artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening 
nr. 1400/2002. Dit geldt ook voor exclusieve dealerovereenkomsten. 
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vastleggen dat zijn merken niet in één en dezelfde showroom mogen worden 
verkocht. Als autofabrikant A de merken A1 en A2 produceert, mag hij stipuleren dat 
deze merken in aparte showrooms moeten worden verkocht. Hij mag echter niet 
bepalen dat merk A1 of A2 niet in dezelfde showroom als merken van andere 
leveranciers mag worden verkocht. 

Zie vraag 5 voor de praktische eisen die kunnen worden gesteld aan dealers van 
verschillende merken. 

7. Kan een dealer in een selectief distributiesysteem ertoe worden verplicht 30% 
van zijn motorvoertuigen rechtstreeks bij de fabrikant of de nationale importeur 
te betrekken? 

Van een dealer in een selectief distributiesysteem mag weliswaar worden geëist dat 
30%10 van zijn totale aankopen aan motorvoertuigen bestaat uit merken van een 
bepaalde fabrikant, maar het moet hem vrijstaan die voertuigen bij andere erkende 
dealers of nationale importeurs te betrekken (onderlinge levering). Een verplichting 
voor deze dealer om 30% van zijn totale aankopen aan motorvoertuigen rechtstreeks 
bij een bepaalde fabrikant of nationale importeur te betrekken, valt derhalve niet 
onder de verordening11. 

Als dealer X er op last van leverancier A voor zou moeten zorgen dat 30% van de 
door X aangekochte voertuigen uit de merken van leverancier A bestond, zou X de 
mogelijkheid moeten hebben om deze voertuigen ook bij andere dealers, 
groothandelaren of importeurs van de merken van leverancier A te betrekken en om 
maximaal 70% van zijn totale aankopen aan voertuigen bij leveranciers van andere 
merken te betrekken. Als alle andere leveranciers dezelfde aankoopverplichting van 
30% zouden opleggen, zou X merken van maximaal drie leveranciers kunnen 
verkopen. X zou derhalve bijvoorbeeld de merken A1 en A212 van leverancier A 
kunnen verkopen, plus B1 van leverancier B en C1 van leverancier C. Het is tevens 
mogelijk dat kleine leveranciers of nieuwe marktdeelnemers deze verplichting van 
30% niet opleggen en X hierdoor merken van meer dan drie leveranciers zou kunnen 
verkopen. 

Zie tevens punt 4.5.1 van de Verklarende brochure. 

                                                
10  Krachtens artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening nr. 1400/2002 moet dit percentage worden 

gebaseerd op de totale aankopen van de afnemer van de contractgoederen, daarmee 
overeenstemmende goederen of diensten en substituten op de relevante markt. Als een dealer 
bijvoorbeeld zowel lichte bedrijfsvoertuigen als zware vrachtwagens verkoopt, moet de drempel 
van 30% voor elk van deze categorieën voertuigen apart worden berekend, aangezien zij tot 
verschillende productmarkten behoren. 

11  Dit zou een beperking van onderlinge leveringen vormen, een “hardekernbeperking” van de 
concurrentie uit hoofde van artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening nr.1400/2002. 

12  De aankoopverplichting van 30% heeft betrekking op de producten van elke leverancier. Als een 
dealer de merken A1 en A2 van leverancier A verkoopt, betreft de verkoopverplichting van 30% 
de totale aankopen aan voertuigen van beide merken. 
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VERKOOPDOELSTELLING/BONUS 

8. Als een leverancier een dealer bonussen geeft bij verkoop van rechtstreeks bij de 
leverancier betrokken auto’s, moet hij dit dan ook doen bij verkoop van 
voertuigen van hetzelfde merk die bij andere leden van het erkende netwerk zijn 
betrokken (onderlinge leveringen van voertuigen)? 

Leveranciers moeten er op toezien dat het niet geven van bonussen niet neerkomt op 
een indirecte beperking van onderlinge leveringen van voertuigen tussen erkende 
dealers. Wanneer een dealer een bonus kan krijgen bij verkoop aan een eindgebruiker, 
moet dit ook mogelijk zijn bij verkoop aan andere erkende dealers van voertuigen van 
het betrokken merk13. Als dealer X echter een bonus heeft gekregen voor een verkoop 
aan dealer Y, is er vervolgens geen sprake van een beperking van onderlinge 
leveringen als dealer Y geen (tweede) bonus krijgt bij de wederverkoop van hetzelfde 
voertuig aan een eindgebruiker. 

9. Mag een leverancier het contract van een dealer opzeggen als deze dealer een 
overeengekomen verkoopdoelstelling in zijn verkoopgebied niet haalt? 

Uit hoofde van Verordening nr. 1400/2002 mogen leveranciers verkoopdoelstellingen 
overeenkomen met dealers. Deze doelstellingen kunnen algemeen zijn of betrekking 
hebben op een bepaald gebied. 

In de verordening wordt een leverancier er niet van weerhouden het contract op te 
zeggen van een dealer die niet zijn uiterste best heeft gedaan om een overeengekomen 
verkoopdoelstelling te halen. Een leverancier mag het contract van een dealer echter 
niet opzeggen als deze laatste een verkoopdoelstelling niet heeft gehaald doordat hij 
onvoldoende voertuigen heeft kunnen verkrijgen om aan de vraag te voldoen, ook die 
van klanten buiten zijn verkoopgebied14. 

Dealers moeten recht hebben op arbitrage ingeval van een geschil over de vaststelling 
of verwezenlijking van – ook lokale – verkoopdoelstellingen. 

Zie tevens het antwoord op vraag 43 in de Verklarende brochure. 

 

 

                                                
13  In een exclusief distributiesysteem moeten dergelijke bonussen ook bij verkoop aan onafhankelijke 

wederverkopers beschikbaar zijn. 

14  Als een dealer die een lokale verkoopdoelstelling van 200 voertuigen moet verwezenlijken er 
bijvoorbeeld 180 verkoopt in zijn eigen verkoopgebied en nog eens 40 aan klanten elders, maar 
zijn leverancier hem vervolgens niet de 240 voertuigen kan leveren waarmee hij zowel zijn lokale 
verkoopdoelstelling als zijn verkoop buiten het eigen gebied kan verwezenlijken, mag deze 
leverancier het contract van de dealer niet opzeggen wegens het niet verwezenlijken van de lokale 
verkoopdoelstelling, aangezien dit zou neerkomen op een in artikel 4, lid 1, onder d) en e), van de 
verordening verboden indirecte verkoopbeperking. 
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VERKOOPAGENTEN 

10. Kan een leverancier een dealer ervan weerhouden verkoopagenten15 aan te 
stellen die namens de dealer voertuigen verkopen? 

Ja, een leverancier mag beslissen of een dealer al dan niet verkoopagenten mag 
aanstellen en hij mag criteria vaststellen voor de ontplooiing van hun 
verkoopactiviteiten door deze agenten. 

VERSCHILLENDE DISTRIBUTIESYSTEMEN NAAST ELKAAR 

11. Mag een leverancier in verschillende gebieden in één en dezelfde lidstaat 
exclusieve en selectieve distributie toepassen? 

Een fabrikant is er bij Verordening nr. 1400/2002 niet toe gehouden op het hele 
grondgebied van een lidstaat hetzelfde distributiesysteem te hanteren. In theorie kan 
een fabrikant of importeur in lidstaat X exclusieve distributie toepassen in regio X1 en 
selectieve distributie in regio X2. Deze leverancier zou de ‘voertuigstromen’ van het 
ene gebied naar het andere echter niet kunnen beperken, vooral niet daar het 
leveranciers uit hoofde van de verordening niet is toegestaan dealers met exclusieve 
verkoopgebieden te verbieden aan onafhankelijke wederverkopers te verkopen (dat 
wil zeggen niet tot het netwerk van de fabrikant behorende ondernemingen). 

In het bovenstaande voorbeeld kan de fabrikant of importeur (exclusieve) 
distributeurs in regio X1 er dus niet van weerhouden rechtstreeks voertuigen te 
verkopen aan consumenten in regio X2 of aan onafhankelijke wederverkopers. 
Laatstgenoemden zouden dan natuurlijk voertuigen mogen doorverkopen in regio X2, 
evenals in alle andere gebieden in de EU. Bovendien zou geen stokje kunnen worden 
gestoken voor de verkoop door (selectieve) distributeurs in regio X2 aan 
onafhankelijke wederverkopers in regio X116 of aan consumenten in regio X1 die hen 
zouden benaderen17. 

Vragen over klantenservice en reparatie 

HET VOLDOEN AAN GARANTIES 

Zie de vragen 1 en 2 hierboven. 

                                                
15  Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een verkoopagent en een agent met 

aankoopbevoegdheid ofwel “tussenpersoon”. Een tussenpersoon koopt voertuigen namens 
individuele consumenten; een verkoopagent handelt namens één of meer dealers. 

16  Zie overweging 13 van Verordening nr.1400/2002. 

17 Hetgeen neerkomt op “passieve verkoop”. 
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KWALITEITSNORMEN 

12. Aan welke normen kan een leverancier erkende herstellers vragen te voldoen? 

De meeste leveranciers zullen kwalitatieve selectieve distributiesystemen opzetten 
voor reparaties en onderhoud, aangezien het marktaandeel van hun netwerk met 
betrekking tot reparaties en onderhoud van voertuigen van hun merken meer dan 30% 
zal bedragen. In een dergelijk systeem mag een leverancier zelf de kwaliteitscriteria 
vaststellen waaraan kandidaten moeten voldoen om toe te kunnen treden tot zijn 
netwerk van erkende herstellers. 

Ook al spreekt het voor zich dat veel kwaliteitscriteria het aantal kandidaten dat eraan 
kan voldoen indirect beperken, echte kwaliteitscriteria mogen geen rechtstreekse 
beperking vormen van het aantal erkende herstellers en zij mogen niet verder gaan 
dan wat nodig is gelet op de aard van de reparatie- en onderhoudsdiensten die onder 
het contract tussen de leverancier en de hersteller vallen. 

Leveranciers mogen aan erkende herstellers de legitieme eis stellen binnen een 
bepaald tijdsbestek reparatie- en onderhoudsdiensten van een zekere kwaliteit te 
kunnen verlenen. Mocht een leverancier echter eisen stellen die een dealer geen 
enkele flexibiliteit zouden laten in de manier waarop een bepaald resultaat moet 
worden bereikt, dat zou dit een niet onder de groepsvrijstelling vallend kwantitatief 
selectiecriterium vormen, met name als de kosten van de dienstverlening hierdoor 
onnodig worden verhoogd. 

De volgende voorbeelden – uit bestaande distributieovereenkomsten – illustreren dit 
beginsel: 

F Een fabrikant kan op legitieme wijze specificeren dat erkende herstellers in staat 
moeten zijn een scala van reparatie- en onderhoudsdiensten te verlenen. Hiertoe is 
het mogelijk dat een hersteller toegang dient te hebben tot gespecialiseerde, 
slechts sporadisch benodigde gereedschap en apparatuur. Het lijdt weliswaar geen 
twijfel dat de verplichting om toegang te hebben tot dergelijke zelden gebruikte 
instrumenten legitiem is, maar de eis om deze instrumenten daadwerkelijk te 
bezitten en in het gebouw voorhanden te hebben, zou geen echt 
kwaliteitscriterium zijn aangezien de aard van de reparatie- en onderhoudsdiensten 
in kwestie dit niet zou vereisen. In deze omstandigheden zou de leverancier 
bijvoorbeeld moeten toestaan dat erkende herstellers dergelijke instrumenten 
huren. 

F De eis om merkspecifieke diagnoseapparatuur aan te schaffen of te gebruiken 
wanneer er gelijkwaardige generieke apparatuur voorhanden is, zou evenmin een 
echt kwalitatief criterium zijn en zou derhalve niet onder de verordening vallen. 
Bovendien zou een dergelijke eis waarschijnlijk een indirecte beperking vormen 
van multibranding op het gebied van reparatie- en onderhoudsdiensten: een 
hersteller zou in dat geval voor ieder merk specifieke diagnoseapparatuur moeten 
hebben, hetgeen een verkleining zou inhouden van de schaalvoordelen voor een 
hersteller van verschillende merken. 
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F De eis dat elke erkende hersteller over een carwash beschikt, zou evenmin een 
echt kwaliteitscriterium uitmaken. Een fabrikant kan er weliswaar een legitiem 
belang bij hebben te specificeren dat een hersteller toegang moet hebben tot een 
installatie om de voertuigen te wassen van de klanten die zulks wensen, maar de 
erkende hersteller moet zelf kunnen beslissen hoe hij dit resultaat bereikt – 
bijvoorbeeld door het voertuig bij een nabijgelegen benzinestation met een 
carwash te brengen. 

F Een leverancier heeft er natuurlijk een legitiem belang bij ervoor te zorgen dat de 
elektronische apparatuur waarmee een hersteller met hem communiceert efficiënt 
en in alle veiligheid gebeurt en compatibel is met de IT-systemen van de 
leverancier zelf. De eis om voor deze communicatie een duidelijk gespecificeerd 
technisch hulpmiddel te gebruiken, zou echter geen echt kwaliteitscriterium zijn 
als de dealer dezelfde doelstellingen kan verwezenlijken met andere, goedkopere 
of flexibeler middelen. Wanneer een hersteller bepaalde technische informatie 
nodig heeft om zijn IT-systeem aan dat van de leverancier te kunnen koppelen, 
moet deze worden verstrekt. 

F De eis om vervangvoertuigen beschikbaar te stellen aan klanten wier eigen 
voertuigen voor onderhoud of reparatie zijn binnengebracht, is wél een geldig 
kwaliteitscriterium. Ook al is de verplichting om deze dienst te kunnen verlenen 
doorgaans legitiem, toch zou de eis om zelf vervangauto’s te bezitten geen echt 
kwalitatief criterium zijn aangezien de aard van de reparatie- en 
onderhoudsdiensten in kwestie dit niet zou vereisen. De leverancier zou erkende 
herstellers bijvoorbeeld moeten toestaan aan de mobiliteitsbehoeften van hun 
klanten te voldoen door hen een huurauto ter beschikking te stellen. Het moet de 
partijen vrijstaan geschillen over de beoordeling van dergelijke eisen voor te 
leggen aan een onafhankelijke deskundige of scheidsrechter18. 

13. Mag een leverancier voor herstellers die tot het erkende netwerk willen toetreden 
bijkomende criteria vaststellen waaraan de huidige leden van het netwerk van 
erkende herstellers niet hoeven te voldoen? 

Over het algemeen niet. De meeste leveranciers zullen kwalitatieve selectieve 
distributiesystemen opzetten voor reparaties en onderhoud, aangezien het 
marktaandeel van hun netwerk met betrekking tot reparaties en onderhoud van 
voertuigen van hun merken meer dan 30% zal bedragen. Het vaststellen voor 
kandidaten van criteria bovenop die welke voor de huidige leden van het 
distributiesysteem gelden, is strijdig met de aard van een kwalitatief systeem en valt 
niet onder de verordening. 

14. Moet een leverancier voor alle leden van het netwerk van erkende herstellers 
dezelfde criteria vaststellen? 

Niet per se. Een leverancier moet identieke kwaliteitscriteria vaststellen en deze 
gelijkelijk toepassen voor alle herstellers in vergelijkbare situaties (het non-

                                                
18  Artikel 3, lid 6, van Verordening nr. 1400/2002. 
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discriminatiebeginsel). Wel mag een leverancier bijvoorbeeld eisen dat herstellers in 
welvarende stadsgebieden aan andere normen voldoen dan die welke in 
plattelandsgebieden gelden of dat grote werkplaatsen andere criteria vervullen dan 
kleine. 

15. Mag een leverancier weigeren toestemming te verlenen aan een hersteller die 
alleen carrosseriewerk uitvoert (een carrosseriebedrijf) en geen andere soorten 
reparaties, zoals mechanische werkzaamheden? 

Het antwoord op deze vraag verschilt al naar gelang een leverancier een kwantitatief 
of louter kwalitatief selectief systeem hanteert voor de aanstelling van erkende 
herstellers. (Een leverancier die een kwantitatief systeem gebruikt, kan slechts een 
beroep doen op de verordening als zijn marktaandeel voor wat betreft de reparaties en 
het onderhoud van het betrokken merk minder dan 30% bedraagt). 

Een eis met betrekking tot het scala van door een bedrijf te verlenen diensten wordt 
over het algemeen als een geldig kwaliteitscriterium beschouwd en is dan ook 
toegestaan binnen een louter kwalitatief selectiesysteem. Een leverancier die een 
kwalitatief selectief systeem hanteert, kan derhalve in het algemeen weigeren 
toestemming te verlenen aan louter carrosseriebedrijven. Eén van de kenmerken van 
een volledig kwalitatief systeem is echter dat leveranciers niet mogen discrimineren 
tussen de leden van dit systeem. Als een leverancier dus al louter carrosseriebedrijven 
tot zijn erkende netwerk heeft toegelaten, moet hij hetzelfde doen met andere 
bedrijven die louter carrosseriewerk uitvoeren, tenzij zij niet voldoen aan de 
kwaliteitscriteria voor dergelijke vestigingen. 

Een leverancier die een kwantitatief systeem hanteert, mag anderzijds altijd weigeren 
een bepaald louter carrosseriebedrijf aan te stellen, ook al heeft hij al andere 
gelijksoortige bedrijven aangesteld en ook al voldoet de kandidaat aan de 
kwaliteitscriteria. 

Dezelfde beginselen zijn van toepassing op herstellers die tot het erkende netwerk 
willen toetreden en die binnen dit netwerk andere beperkte reeksen diensten willen 
verlenen, zoals “snelreparatieketens”, die zich toespitsen op de vervanging van 
uitlaten, banden, remmen en schokbrekers. 

16. Mag een leverancier weigeren toestemming te verlenen aan distributeurs van 
reserveonderdelen die daarnaast geen voertuigen repareren? 

Over het algemeen niet. In verreweg de meeste gevallen zullen leveranciers het 
maximale marktaandeel van 30% voor bepaalde categorieën reserveonderdelen 
overschrijden en zullen zij, om onder de verordening te vallen, dan ook door middel 
van kwalitatieve selectie erkende distributeurs van reserveonderdelen selecteren. De 
vraag dringt zich derhalve op of een verplichting om voertuigen te repareren binnen 
het netwerk van de fabrikant een geldige kwaliteitseis is voor een distributeur van 
reserveonderdelen. Om hierop een antwoord te kunnen geven, moet worden nagegaan 
of deze eis (om ook een erkende hersteller van voertuigen te zijn) objectief is en 
voortvloeit uit de aard van het product (reserveonderdelen). De aard van een 
reserveonderdeel vereist geenszins dat het uitsluitend wordt verkocht door bedrijven 



 11 

die tevens erkende herstellers zijn van voertuigen van het betrokken merk en een 
dergelijke verplichting komt dan ook neer op een eis die niet kan worden vrijgesteld 
uit hoofde van de verordening in de context van een kwalitatief selectief 
distributiesysteem. 

HERSTELLERS VAN VERSCHILLENDE MERKEN 

17. Welke praktische eisen kan een leverancier stellen aan een hersteller die de 
status van erkende hersteller wil verkrijgen van concurrerende fabrikanten? 

De in het antwoord op vraag 5 uiteengezette beginselen met betrekking tot dealers van 
verschillende merken zijn ook van toepassing op herstellers van verschillende merken. 

Algemene vragen 

18. Is een leverancier verplicht verschillende contracten op te stellen voor de 
verkoop van voertuigen en voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden? 

Nee. De leverancier mag voor elke activiteit verschillende contracten opstellen, maar 
hij kan ook kiezen voor één enkel contract voor dealers die tevens erkende herstellers 
zijn. 

Of er nu één contract is of dat er meerdere zijn, een bedrijf dat zowel verkoop- als 
reparatie- en onderhoudsactiviteiten ontplooit, moet de contractuele verplichtingen ten 
aanzien van één van die activiteiten echter kunnen beëindigen19 zonder dat hij dan 
voor de andere activiteit een nieuwe overeenkomst met de leverancier moet sluiten. 
Zo moet een dealer die een overeenkomst betreffende verkoop én reparaties heeft 
gesloten en die wil stoppen met de detailverkoop van nieuwe auto’s, maar wel een 
erkende hersteller wil blijven, in staat zijn zulks te doen op basis van deze reeds 
gesloten overeenkomst. 

19. In welke mate mag een leverancier toegang hebben tot de bedrijfsgegevens van 
een dealer of hersteller die tevens een erkende verkoper of hersteller is van 
merken van concurrerende fabrikanten? 

Een leverancier kan er een legitiem belang bij hebben dat een dealer of erkende 
hersteller financieel gezond is en mag dan ook verzoeken de algemene boekhouding 
van een dealer of erkende hersteller in te zien. Hij mag echter geen toegang vragen tot 
specifieke gegevens betreffende de verkoop of klantenservice van voertuigen van 
andere merken, aangezien andere leveranciers bezwaar zouden kunnen maken tegen 
de verkoop of klantenservice van hun voertuigen door een dealer of hersteller die een 
dergelijk onderzoek moet toestaan. De uitwisseling van commercieel gevoelige 
informatie over verkoop of reparaties zou bovendien wel eens andere 
concurrentiebezwaren met zich mee kunnen brengen. 
                                                
19  Hoewel hij contractuele verplichtingen in verband met opzegging wel moet nakomen. 
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Wanneer een leverancier het noodzakelijk acht de boeken van een dealer of erkende 
hersteller van verschillende merken in detail te bestuderen, moet dit onderzoek op zijn 
kosten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, zoals een accountant, die de 
vertrouwelijke aard van gevoelige informatie respecteert. 

20. Als een dealer of hersteller van een bepaald merk zijn activiteiten wil verkopen 
aan een andere dealer of hersteller van hetzelfde merk, moet hij deze dan eerst 
aanbieden aan de leverancier van het merk? Moet hij de leverancier ruim van 
tevoren informeren over de voorgenomen verkoop? 

De verordening geeft elke dealer die zijn activiteiten wil verkopen het recht om deze 
aan een andere dealer van zijn keus binnen het netwerk van de fabrikant over te doen. 
Hetzelfde geldt voor herstellers, die moeten kunnen kiezen aan welke hersteller 
binnen het netwerk van het betrokken merk zij hun activiteiten verkopen. Een 
verplichting voor een dealer of hersteller om zijn activiteiten eerst aan de leverancier 
en daarna pas aan andere dealers of herstellers aan te bieden (recht van optie) valt 
derhalve niet onder de verordening. 

Een dealer of hersteller kan ertoe verplicht zijn de leverancier op de hoogte te stellen 
van zijn voornemen om zijn activiteiten te verkopen, maar dit mag de overdracht niet 
vertragen. Een verplichte vooraankondiging van vier weken voordat de overdracht 
plaatsvindt, zou wat dat betreft aanvaardbaar zijn. 

 
 


