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ONTHEFFINGSVERZOEK LIBERTEL:
MANTELOVEREENKOMST 
Zaaknummer 1715
Besluit van de d-g NMa d.d. 21 november 2000
Verbod op doorverkoop opgelegd aan grootverbruiker,
uitleg artikel 6 Mw.
(m.nt. mr H.H.P. Lugard)

Gedurende de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van
de Mw heeft de NMa zich verscheidene malen met de
telecomsector ingelaten. De bevoegdheid daartoe vloeit
voort uit de Mw zelf. Immers, de Mw heeft een algemeen
geldingsbereik, terwijl het toezicht van de OPTA uitslui-
tend betrekking heeft op de naleving van de bepalingen
van de telecommunicatiewet- en regelgeving. Over
gedragingen van wederzijds belang plegen de NMa en
OPTA te overleggen.1 Toch is het totaal aantal specifieke
NMa-telecomzaken gering. De besluiten op ontheffings-
aanvragen zijn op de vingers van een hand te tellen.2 Dat
geldt overigens eveneens voor het aantal besluiten naar
aanleiding van klachten. Het voorlopige oordeel van de
NMa en OPTA van december 1998 dat KPN een te hoge
prijs berekent voor de verstrekking van telefoongegevens
aan derden vormt daarvan een sprekend voorbeeld.3

De onderhavige zaak betreft een ontheffingsaanvraag
terzake van de standaardvoorwaarden die gelden in het
verkeer tussen één van de vijf in Nederland actieve aanbie-
ders van mobiele telecommunicatiediensten, Libertel N.V.
en haar zakelijke, grote eindgebruikers.

1 Zie Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa, besluit van 19 december 2000.
2 Zie met name besluit van 15 mei 1999 in zaak 1011, ontheffingsverzoek

Telecom Teleservices B.V. Zie voorts noot 5.
3 Zie Voorlopig oordeel NMa en OPTA inzake Denda e.a./KPN van 14

december 1998. Zie noot 5. Voorts beoordeelde de NMa een aantal con-
centraties in de telecomsector (zie met name besluit van 22 juni 1999 in
zaak 1360, Talkline Benelux B.V.-Unique Air Ltd., besluit van 29 juli
1998 in zaak 891, Debitel-Cellway en besluit van 3 juli 1998 in zaak 794,
Libertel-Phones 4U) en gaf zij bijvoorbeeld advies over de toewijzing
van DCS-1800 frequenties (zie NMa advies, nr. 1387/57 van 26 augustus
1999), en verlening van UMTS-vergunningen (zie NMa advies, 
nr. 1391/6 van 3 september 1999).
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Feiten
Op 30 maart 1998, één dag voor het verstrijken

van de in artikel 100 Mw voorziene overgangsperiode,
diende Libertel een ontheffingsaanvraag in terzake van een
drietal standaardovereenkomsten.4 De aanvraag had
betrekking op de ServiceProvider Overeenkomst, i.e. de
overeenkomst die Libertel afsluit met onafhankelijke aan-
bieders van mobiele telecommunicatiediensten, zoals Talk-
line en Debitel; de Liberfone Dealerovereenkomst en de
zogenaamde mantelovereenkomst welke geldt in het ver-
keer tussen Libertel en haar zakelijke, grote eindgebruikers.

De lotgevallen van elk van de drie aangemelde over-
eenkomsten lopen uiteen. In augustus 1999 formuleerde de
NMa haar primaire besluit met betrekking tot de Libertel
Service Provider Overeenkomst.5 In dat besluit stelde zij
vast dat de op de serviceproviders rustende verplichting
om hun (Libertel) klantenbestand uitsluitend aan Libertel
of aan Libertel gelieerde serviceproviders te verkopen in
strijd met artikel 6 Mw is. Voorts meende de NMa dat de
serviceproviders gehouden waren diensten aan te bieden
tegen door Libertel vastgestelde verkoopprijzen en verzette
zij zich tegen de in de overeenkomst opgenomen meestbe-
gunstigingsclausule. Deze beschikking veroorzaakte enige
ophef6 maar bleef in bezwaar goeddeels in stand; slechts
van de in eerste instantie geconstateerde verticale prijsbin-
ding bleek bij nader inzien geen sprake.7

Dit commentaar heeft betrekking op het tweede deel
van het oorspronkelijke dossier, de overeenkomsten die ten
grondslag liggen aan de contractuele verhouding tussen
Libertel en haar zakelijke, grote eindgebruikers. Over de
derde aangemelde overeenkomst, de Dealer-overeenkomst
welke de distributie van Libertelproducten zoals mobiele
telefoons en diensten aan consumenten betreft, heeft de
NMa nog geen besluit geformuleerd.8

In Nederland zijn naast Libertel thans vier network
operators actief die een eigen mobiel netwerk beheren,
namelijk KPN, Telfort, Dutchtone en Ben. KPN en Telfort
maken bij de distributie van hun mobiele telecommunica-
tiediensten als enige aanbieders gebruik van serviceprovi-
ders, die hetzij deel uitmaken van de groep van onderne-
mingen waartoe ook de network operator behoort, hetzij
onafhankelijk zijn. Deze serviceproviders hebben het recht
om abonnementen aan te bieden voor mobiele telefonie via
het betreffende netwerk. Zij vervullen een met de groot-
handel vergelijkbare functie en richten zich met name op
de detailhandel en zakelijke gebruikers. Thans zijn nog
slechts twee onafhankelijke serviceproviders op de Neder-
landse markt in actie. De aangemelde standaardovereen-
komst ziet op de verhouding tussen Libertel Verkoop & Ser-
vices B.V. (hierna: LVS), de dochteronderneming van Liber-
tel die zich bezighoudt met het aanbieden van mobiele
telecommunicatiediensten via het Libertelnetwerk en grote,
zakelijke afnemers van Libertel Telecommunicatiediensten.
LVS sluit onder andere Libertelabonnees aan op het Liber-
telnetwork. Die overeenkomsten zijn toegesneden op de
specifieke behoeften van grootgebruikers.

De inzet van het ontheffingsverzoek betreft artikel 15
lid 7 van de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt Liber-
tel Verkoop & Service B.V., waarin is bepaald dat het de
zogenaamde grote zakelijke eindgebruikers, alsmede aan
hen gelieerde ondernemingen verboden is zaken en/of
diensten aan derden te leveren. De ratio van deze bepaling
is, aldus Libertel, te voorkomen dat eindgebruikers optre-
den als wederverkopers van Libertel producten en diensten.

Beoordeling door de NMa
De beoordeling van de NMa is bondig. De NMa stelt

vast dat Libertel bij de distributie van haar producten
onderscheid maakt tussen particulieren c.q. consumenten
enerzijds en grote zakelijke eindgebruikers anderzijds. Het
verbod op wederverkoop dat LVS oplegt aan grootgebrui-
kers dient, aldus de NMa, beschouwd te worden als een
bevestiging van de rol van de grote zakelijke eindgebruiker
als zijnde eindgebruiker, waardoor deze verhinderd wordt
om als wederverkoper te concurreren op het niveau van
detailhandelaren, of op enig ander niveau. De NMa over-
weegt daarbij dat dit echter geenszins betekent dat de con-
currentie op de diverse handelsniveaus wordt beperkt.
Immers, de concurrentie tussen ondernemingen die op het-
zelfde handelsniveau opereren blijft gehandhaafd. Voorts
stelt de NMa onder verwijzing naar een aantal Europese
precedenten dat een leverancier onderscheid mag maken
naar het handelsniveau waarop de afnemer actief is om de
integriteit van haar distributiestelsel te waarborgen.9 Het
niet mogen opnemen van het doorverkoopverbod zou
Libertel belemmeren om dat onderscheid te maken. Hieruit
volgt, aldus de NMa, dat de verplichting die LVS aan zake-
lijke grootgebruikers oplegt om met betrekking tot de door
haar geleverde contractsproducten en -diensten niet als
wederverkoper op te treden niet in strijd is met artikel 6
Mw. De NMa wijst de ontheffingsaanvraag derhalve af.

4 Zie zaak 275, Ontheffingsverzoek Libertel.
5 Zie besluit van 4 augustus 1999 in zaak 275/57, Ontheffingsverzoek

Libertel. Op 19 januari 1999 diende Unipart Group Ltd. een klacht in
tegen enkele bepalingen van de tussen Libertel en Unique Air SA tele-
communications gesloten serviceproviderovereenkomst. De NMa oor-
deelde dat Unipart geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb
was en wees de klacht af. Zie besluit van 13 augustus 1999 in zaak 1225,
klacht Unipart t. Libertel. Dat besluit werd in bezwaar bevestigd. Zie
besluit van 8 september 2000 in zaak 1225, Unipart  t. Libertel.

6 Zie E. Loozen en K. Mortelmans, annotatie bij de Libertel-uitspraak, Mf,
2000, nr. 2, p. 67 e.v. en E.H. Pijnacker Hordijk, annotatie bij Ont-
heffingsverzoek Libertel, M&M 1999, nr. 6, p. 179.

7 Zie besluit van 8 september 2000 in zaak 275, Ontheffingsverzoek Liber-
tel.

8 Blijkens het besluit is het oorspronkelijke dossier gesplitst. De onderha-
vige ontheffingsaanvraag ziet op de zogenaamde Libertel Corporate Pack
Overeenkomst, de Libertel Corporate Pack Plus Overeenkomst, aangevuld
met de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt Libertel Verkoop & Ser-
vices B.V. en de Aanvullende Voorwaarden Libertel Corporate Pack &
Libertel Corporate Pack Plus - Libertel Verkoop & Services B.V. Deze vier
overeenkomsten vormden aanvankelijk de Mantelovereenkomst.

9 HvJ EG zaak 26/76, Metro  t. Commissie, Jur. 1977, p. 1875; Saba, Pb. EG
1976, L 28/19 en Villeroy & Boch, Pb. EG 1985, L 376/16.
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Commentaar
Het commentaar kan – evenals de beoordeling van de

NMa – kort zijn. Kennelijk bestaat er een reële mogelijkheid
dat grote zakelijke eindgebruikers van Libertelproducten
dankzij de contractuele voorwaarden die ze weten te bedin-
gen, de ingekochte producten aan derden aanbieden en
zodoende in concurrentie treden met detailhandelaren of
andere wederverkopers. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat een
dergelijke afnemer (een deel van) de ten behoeve van haar
personeel en gros ingekochte mobiele telefoons doorlevert
aan derden of derden (serviceproviders, de detailhandel of
gebruikers) laat profiteren van de goedkoop ingekochte bel-
minuten. Dit fenomeen van met de detail- of groothandel
concurrerende eindgebruikers en wederverkopers lijkt mij
op zich niet uniek voor de telecomsector. De NMa accor-
deert in casu het op grote afnemers gelegde verbod op door-
verkoop aangezien die beperking – kort gezegd – een beves-
tiging is van de rol van de afnemer als eindgebruiker.

Verschillende op elkaar afgestemde schakels in de dis-
tributieketen, zoals de groot- en detailhandel, waarbij elke
schakel een specifieke functie vervult, kunnen de economi-
sche efficiency binnen de keten bevorderen door een betere
coördinatie tussen de deelnemende ondernemingen en in het
bijzonder leiden tot een vermindering van de transactiekos-
ten en kunnen dientengevolge de verkoop bevorderen en bij-
dragen aan een optimale allocatie van investeringen. Zo kan
het dienstig zijn dat de groothandel zich met name richt op
de verkoop aan detailhandelaren, terwijl deze laatsten zich
zullen concentreren op (specifieke) eindgebruikers.

Onder het Europese mededingingsrecht worden tot op
zekere hoogte contractuele bepalingen ter afbakening van
de specifieke rol van de wederverkoper geaccepteerd. Zo is
het bijvoorbeeld onder Verordening 2970/1999 onder
bepaalde omstandigheden toegestaan dat het groothande-
laren verboden wordt aan eindgebruikers te leveren, of dat
wederverkopers gehouden zijn niet actief aan exclusief aan
andere wederverkopers toegewezen klanten te leveren.10

Ook is met betrekking tot selectieve distributiesystemen
vastgesteld dat wederverkopers verplicht mogen worden
aan niet tot het selectief distributiesysteem toegelaten
afnemers te leveren en dat de groothandel uitsluitend aan
tot het selectieve distributiesysteem toegelaten afnemers
levert. Deze wederverkoopbeperkingen zijn – mits aan de
door het Hof van Justitie geformuleerde vereisten voldaan
wordt – in beginsel niet in strijd met artikel 81 lid 1 EG.11

Deze benadering van het Hof van Justitie is gebaseerd op
de gedachte dat de aard of het imago van bepaalde produc-
ten kan noodzaken tot een selectie van dealers op grond
van bepaalde kwalitatieve criteria en dat ten behoeve van
de integriteit van het distributiesysteem beperkingen
gesteld mogen worden aan de verkoop aan niet-toegelaten
handelaren. Deze rechtspraak heeft derhalve geen algeme-
ne gelding voor de distributie van willekeurige producten
of voor elk willekeurig distributiesysteem en ziet boven-
dien niet op wederverkoopbeperkingen opgelegd aan eind-
gebruikers. Voorts is de principiële toelaatbaarheid van de

bovengenoemde intrabrand restricties mede afhankelijk
van de marktstructuur en met name de aanwezigheid van
cumulatieve effecten die een voldoende mate van inter-
brand concurrentie in de weg kunnen staan.12

Het onder artikel 81 lid 1 of lid 3 EG toestaan van
wederverkoopbeperkingen opgelegd aan afnemers c.q.
eindgebruikers – voorzover deze laatste als ‘onderneming’
in de zin van artikel 81 lid 1 EG kunnen worden aange-
merkt – is echter uitzondering.13 In het algemeen hebben
wederverkoop- en klantenrestricties tot gevolg dat de in-
trabrand concurrentie beperkt wordt en worden deze
beperkingen als strijdig met artikel 81 lid 1 EG
beschouwd.14 Het doet er daarbij niet toe op welke schakel
de beperking rust. Illustratief voor deze benadering is arti-
kel 4b van Verordening 2970/1999 dat als uitgangspunt
hanteert dat elke wederverkoopbeperking opgenomen in
verticale overeenkomsten, ongeacht het marktaandeel van
de betrokken partijen, tot gevolg heeft dat de betreffende
verticale overeenkomst in zijn geheel van de werkingssfeer
van de groepsvrijstelling is uitgesloten. Een individuele
ontheffing ten aanzien van dergelijke restricties is voorts
onwaarschijnlijk. Voor wat betreft de beschikkingspraktijk
van de NMa zelf kan gewezen worden op zaak 757 waarin
de NMa een (op detailhandelaren rustend) doorleverings-
verbod in strijd met artikel 6 Mw achtte.15

Tegen het bovenstaande zou men kunnen inbrengen
dat wederverkoopbeperkingen evenals andere restricties in
verticale overeenkomsten slechts negatieve effecten kunnen
sorteren indien sprake is van onvoldoende intra- en/of
interbrand concurrentie. Voorts zou – wellicht met minder
recht – gesteld kunnen worden dat wederverkoopbeperkin-
gen opgelegd aan gebruikers ipso facto minder directe
negatieve repercussies hebben op de intrabrand concurren-
tie dan vergelijkbare beperkingen opgelegd aan wederver-
kopers. Een combinatie van deze gedachten lijkt ten grond-
slag te liggen aan de curieuze opmerking van de NMa als
zou het verbod tot wederverkoop de concurrentie op de
diverse handelsniveaus niet beperken. Deze overweging
wekt overigens op zichzelf reeds enige verbazing aangezien
betwijfeld kan worden of in casu de intrabrand concurrentie
(in ieder geval op groothandelniveau) zo levendig is.16

10 Zie 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 overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen,
Pb. EG 1999, L 336/21. Zie artikel 4b.

11 Zie noot 9. Zie voorts HvJ EG zaak 75/84, Metro II, Jur. 1986, p. 3021.
12 Zie HvJ EG zaak 75/84, Metro II, zie noot 11.
13 Ook ‘zelfgebruikende’ afnemers kunnen als onderneming worden aange-

merkt. Zie voor een Nederlandse illustratie HR 15 oktober 1999, Dries-
sen-Benegas B.V., RvdW 1999, 144.

14 Zie bijvoorbeeld Bekendmaking van de Commissie, Richtsnoeren inzake
verticale beperkingen, Pb. EG 2000, C 291/1, punt 110.

15 Zie besluit van 12 januari 2000 in zaak 757, Chilly en Basilicum versus 
G-Star/Secon Group.

16 Zie Beslissing van het college van OPTA van 9 november 2000 op het
bezwaar van Libertel tegen de aanwijzing als aanbieder met aanmerkelij-
ke macht op de mobiele markt, p. 9 e.v., alsmede besluit van 8 september
2000 in zaak 1225, Unipart  t. Libertel, punt 10. 
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Hoe dit ook zij, de blote stelling dat het doorverkoop-
verbod niet strijdig is met artikel 6 Mw staat op gespannen
voet met de Europeesrechtelijke benadering van dergelijke
beperkingen en uit het besluit valt niet op te maken welke
omstandigheid die afwijking rechtvaardigt. Voorts biedt de
jurisprudentie van het Hof van Justitie terzake van selec-
tieve distributiesystemen onvoldoende houvast voor de
stelling dat wederverkoopbeperkingen in niet-selectieve
distributieverhoudingen onttrokken zijn aan het verbod
van artikel 6 Mw.

Het is niet uitgesloten dat een doorverkoopverbod als
het onderhavige niet strijdig is met artikel 6 Mw, maar een
dergelijke vaststelling zou naar mijn smaak in ieder geval
een beoordeling vergen van de mate van intra- (en
inter)brand concurrentie en terdege gemotiveerd moeten
zijn. Het ontbreken van een uitgebreide motivering en de
hierboven gesignaleerde discrepantie met de Europese
benadering leidt ertoe dat deze uitspraak niet te snel aan-
gegrepen kan worden als een erkenning van een algemeen
beginsel dat verplichtingen die de commerciële hande-
lingsvrijheid van economische actoren beperken per
definitie niet strijdig zijn met artikel 6 Mw, indien die
beperkingen slechts de rol van de betreffende onderneming
– zo die al nauwkeurig omschreven kan worden – bevesti-
gen.
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