
De oude Groepsvrijstelling voor groepen afzet- en klan-
tenserviceovereenkomsten voor motorvoertuigen is op 30
september 20021 ten einde gelopen. Op 17 juli 2002, is
de tekst van de nieuwe Groepsvrijstelling unaniem door
de Europese Commissie aangenomen.2 Daarmee is een
periode van studies, discussies en consultaties afgeslo-
ten.3 De groepsvrijstelling is op 1 oktober in werking
getreden. In deze bijdrage zal allereerst kort aandacht
worden besteed aan de historische context van de nieuwe
Groepsvrijstelling. Vervolgens zullen een aantal van de
belangrijkste wijzigingen in de Groepsvrijstelling worden
aangestipt.

De context 
De oude Groepsvrijstelling is voorafgegaan door een

turbulente periode van ongekend heftige debatten, polemie-
ken in de media en lobby-activiteiten waarbij ook de vraag
werd gesteld of de distributie van motorvoertuigen wel een
speciale Groepsvrijstelling rechtvaardigt.4 Teneinde onder
meer te verzekeren dat er tijdig kritisch naar de werking en
het effect van de oude Groepsvrijstelling zou worden geke-
ken, werd vastgelegd dat vóór het einde van 2000 een evalu-
atie diende te worden gepresenteerd. Op 15 november 2000
werd dit evaluatierapport door de Europese Commissie gepu-
bliceerd.5 Uit het rapport bleek dat de Commissie van mening
was dat de Groepsvrijstelling ernstig in gebreke was gebleven
bij de verwachtingen. Er werd onder meer geconstateerd dat
dealers nog steeds in vergaande mate afhankelijk zijn van de
fabrikanten en dat van onderlinge concurrentie tussen
dealers nauwelijks sprake is. Verder werd opgemerkt dat aan
de consument geen billijk aandeel van de uit de Groepsvrij-
stelling voortvloeiende voordelen ten goede komt.

De Commissie had nog een andere reden om kritisch te
kijken naar de distributie van motorvoertuigen. In een aan-
tal beschikkingen was de Commissie tot de conclusie geko-
men dat belangrijke fabrikanten allerlei directe en indirecte
maatregelen namen (waaronder export verboden en gecom-
pliceerde bonus- en kortingsregelingen) met als doel de
beperking van de concurrentie tussen dealers binnen het
dealernetwerk.6

Tegen deze achtergrond publiceerde de Commissie op
16 maart 2002 een eerste concept voor de nieuwe Groepsvrij-
stelling7 waaruit bleek dat de bestaande regeling ingrijpend
zou worden gewijzigd.8 De Commissie heeft uitdrukkelijk niet
gekozen voor de optie om de distributie van motorvoertuigen

simpelweg onder het algemene regime voor verticale over-
eenkomsten te laten vallen.9 Volgens de Commissie zou dit
niet realistisch zijn; dit algemene regime zou onvoldoende
waarborgen bieden voor een oplossing van de problemen in
deze sector. De Commissie heeft het algemene regime voor
verticale overeenkomsten wél als uitgangspunt voor de
nieuwe Groepsvrijstelling voor de autosector genomen. 

Na de publicatie van het eerste ontwerp heeft een lange
consultatieronde plaatsgevonden waarbij door vele geïnte-
resseerden, lidstaten en het Europees Parlement commentaar
is gegeven. De kritiek kwam voornamelijk van Franse en
Duitse zijde. Op 6 juni 2002 heeft de Commissie een tweede
(aangepast) concept aan het ‘Adviescomité voor mededin-
gingsregelingen en economische machtsposities’ voorgelegd.
Deze laatste consultatie heeft geleid tot de definitieve versie
van de Verordening zoals op 17 juli 2002 aangenomen door
de Commissie.10
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1 Verordening nr. 1475/95 van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van
artikel 81(3) van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceover-
eenkomsten inzake motorvoertuigen, Pb. EG L 145 van 29-6-1995, p. 25-
34.

2 Verordening nr. 1400/2002 van 31 juli 2002, Pb. EG L 203/30 van
1.8.2002, hierna ‘de nieuwe Groepsvrijstelling’, of de ‘GV’. Op 30 septem-
ber 2002 is de bijbehorende ‘verklarende brochure’ bekendgemaakt op de
internetsite van de Europese Commissie (www.europa.eu.int/comm/com-
petition/car-sector/).

3 Voor een duidelijk overzicht van deze studies, discussies en consulaties
zij verwezen naar de internetsite van de Europese Commissie.

4 Voor een uitgebreide bespreking van deze voorgeschiedenis wordt ver-
wezen naar Ch.R.A. Swaak, ‘European Community Law and the Automo-
bile Industry’, Kluwer, 1999, p.249 e.v.

5 COM (2000) 743 (01) van 15-11-2000, te vinden op de internetsite van de
Commissie.

6 Commissiebeschikking d.d. 28-1-1998, 98/273, Pb. EG nr. L124, 25-4-
1998, p. 60. Zie tevens Zaak T-62/98, Jur. EG 2000, p. II-2707,
2000/07/06, Commissiebeschikking d.d. 20-9-2000, 2001/146, Pb. EG.nr.
L59, 28-2-2001, p.1, Commissiebeschikking d.d. 29-6-2001, 2001/711,
Pb. EG nr. L262, 2-10-2001, p.14 en ten slotte Pb. EG nr. L257, 25-09-
2002, p. 1-47. Het beperken van de mededinging op het gebied van de
leasing en verkoop van motorvoertuigen is in deze laatste beschikking
eveneens ter sprake gekomen.

7 Pb. EG C 67 van 16 maart 2002, p. 2-26. Tegelijkertijd met het concept
heeft de Commissie zowel een toelichting als de ‘gronden voor een nieu-
we Groepsvrijstellingsverordening’ gepubliceerd.

8 Voor een bespreking van het concept zoals gepubliceerd op 16 maart
2002, welk concept de aanleiding vormde voor de consullatieronde, zij
verwezen naar W.B.J. van Overbeek, ‘De nieuwe Autodistributieverorde-
ning: evolutie of revolutie?’, NTER 4, april 2002, p. 96 e.v.

9 Verordening nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81 (3)
van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afge-
stemde feitelijke gedragingen, Pb. EG 1999, nr. L 336, p. 21 (hierna ‘de
groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten’), alsmede de Richt-
snoeren inzake verticale beperkingen, Bekendmaking van de Commissie
van 13 oktober 2000, Pb. EG 2000, nr. C 291, p.1. 

10 Voor een beknopte bespreking van de groepsvrijstelling, met name voor
wat betreft de gevolgen voor de Nederlandse consument, wordt tevens
verwezen naar J. Galjaard en P. Ooms, ‘De nieuwe groepsvrijstelling voor
de motorvoertuigensector’, Actualiteiten Mededingingsrecht, 11-2002, 
p. 165.
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Alvorens de verschillen tussen de oude en de nieuwe
Groepsvrijstelling te bespreken dient te worden benadrukt
dat de Groepsvrijstelling niets meer (maar ook niets minder)
is dan een ‘veilige haven’ voor de spelers op de markt.11 Par-
tijen zijn vrij om al dan niet dealerovereenkomsten af te slui-
ten die geënt zijn op de Groepsvrijstelling. Zo overwoog het
Hof in de zaak V.A.G. France SA tegen Etablissements Magne
Sa,12 dat wanneer een overeenkomst niet aan alle voorwaar-
den van de Verordening voldoet, de contractpartijen ofwel de
Commissie kunnen verzoeken om een individuele beschik-
king houdende buitentoepassingverklaring van artikel 81 lid
1 EG, ofwel een beroep doen op de omstandigheid dat vol-
daan is aan de voorwaarden van een andere vrijstellingsver-
ordening voor andere groepen overeenkomsten, ofwel het
bewijs leveren dat de betrokken overeenkomst niet op andere
gronden onverenigbaar is met artikel 81 lid 1 EG. In de prak-
tijk wordt de Groepsvrijstelling echter gebruikt als ‘bijbel’ bij
de formulering van dealerovereenkomsten.

Veranderingen ten opzichte van de oude Groeps-
vrijstelling

De nieuwe Groepsvrijstelling bevat een aantal (funda-
mentele)13 wijzigingen teneinde de consument op de stoel
van de bestuurder te laten zitten.14 De bedoeling van de
nieuwe Groepsvrijstelling is enerzijds de dealers minder
afhankelijk te maken van de fabrikant en het bewerkstelligen
van onderlinge concurrentie tussen dealers (daaronder begre-
pen dealers van hetzelfde merk) en anderzijds de voordelen
van de interne markt aan de consument ten goede te laten
komen. 

Exclusief of selectief?
Volgens de Commissie is de nieuwe Groepsvrijstelling

minder normatief dan de oude Groepsvrijstelling.15 In tegen-
stelling tot de oude Groepsvrijstelling die een combinatie van
exclusief én selectief bevat, kiest de nieuwe Groepsvrijstel-
ling niet voor één distributiemodel: de fabrikant (of impor-
teur) wordt de keuze gelaten tussen exclusieve of selectieve
distributie. Een combinatie van beide is onder de nieuwe
Groepsvrijstelling niet meer mogelijk. 

Volgens de definitie van de nieuwe Groepsvrijstelling
dient onder een selectief distributiestelsel te worden verstaan
‘een distributiestelsel waarbij de leverancier zich ertoe ver-
bindt de contractgoederen of -diensten, direct of indirect,
alleen te verkopen aan distributeurs of herstellers die op
grond van gespecificeerde criteria zijn uitgekozen […]’. Deze
criteria kunnen blijkens de toelichting zowel bestaan uit
kwalitatieve (zoals kwaliteit van de showroom en het perso-
neel, en de verplichting het gehele gamma voertuigen van
het betrokken merk aan te bieden) als uit kwantitatieve ele-
menten (zoals een maximumgrens voor het totale aantal dis-
tributeurs of minimumverkoopverplichtingen).16 Door middel
van deze geoorloofde verplichtingen behouden fabrikanten
volgens de Commissie de controle over de omvang, de dicht-
heid en de samenstelling van hun distributienetwerk. De dis-
tributeurs die deel uitmaken van een selectief distributienet-

werk kunnen echter wel actief (en passief) aan eindgebruikers
in de gehele gemeenschappelijke markt verkopen.17

Een ander element dat tot nog toe actieve verkoop heeft
beperkt is het ‘vestigingsbeding’ (de ‘location clause’) op
grond waarvan een fabrikant een distributeur kan verplich-
ten werkzaam te zijn vanuit een bepaalde vestigingsplaats.
Enerzijds kan de distributeur door deze clausule geen bijko-
mende verkooppunten openen in een ander gebied terwijl
anderzijds de fabrikant geen andere dealer kan aanstellen in
het gebied dat hij heeft toegewezen aan een reeds bestaande
distributeur. Aangezien het de Commissie eraan gelegen is de
werking van de interne markt te bevorderen (en daarmee de
concurrentie tussen de dealers), verbiedt de nieuwe Groeps-
vrijstelling het gebruik van vestigingsbedingen in de distri-
butie van personenauto’s of lichte bedrijfsvoertuigen.18 Ver-
der bepaalt de Groepsvrijstelling uitdrukkelijk dat een fabri-
kant een lid van een (kwantitatief) selectief distributiestelsel
mag verbieden werkzaam te zijn vanuit een niet erkende ves-
tigingsplaats op voorwaarde dat een dergelijk verbod de
bedrijfsexpansie van de distributeur of de ‘hersteller’ in de
erkende vestigingsplaats niet beperkt. Onder zware politieke
druk heeft de Commissie bepaald dat het verbod van het ves-
tigingsbeding slechts van toepassing is vanaf 1 oktober
2005.19

Indien de fabrikant (of importeur) kiest voor een exclu-
sief distributiestelsel kan aan elke distributeur een exclusief
verkoopgebied (en klantengroep) worden toegewezen. In dit
stelsel mag geen andere distributeur (of klantengroep) wor-
den aangesteld in het gebied van de distributeur, aan welke
overigens wel bepaalde minimumkwaliteitsnormen kan wor-
den opgelegd.20 Ook indien wordt gekozen voor een dergelijk
exclusief distributiesysteem blijven er volgens de Commissie
genoeg waarborgen voor een goed functioneren van de
interne markt bestaan. Enerzijds omdat het de distributeur
niet verboden kan worden passief te verkopen aan klanten

11 De uitleg van Groepsvrijstellingsverordeningen is uitvoerig aan de orde
gekomen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zie hiervoor
onder meer HvJ EG 28 februari 1991, zaak C-234/89, Delimitis, Jur.
1991, I-935.

12 HvJ EG 18 december 1986, zaak 10/86, V.A.G. France SA tegen Etablisse-
ments Magne SA.

13 Eén van de wijzigingen betreft de invoering van marktaandeeldrempels.
Aangezien het de verwachting is dat de distributienetwerken van alle
fabrikanten binnen de reikwijdte van de GV vallen, blijft bespreking van
de drempels verder buiten beschouwing. 

14 ‘Putting the consumer in the driver’s seat - the Commission proposes a
bold reform of car sales rules’, IP/02/196, 5 februari 2002. 

15 Persbericht van 17 juli 2002: ‘The Commission Regulation for a new
motor vehicle Block Exemption - questions and answers’, p. 3.

16 Toelichting bij het concept van 16 maart 2002, paragraaf 13. In de ver-
klarende brochure wordt hier geen nadere aandacht aan besteed. 

17 Artikel 4 lid 1 onder d) van de GV. Onder de oude Groepsvrijstelling was
slechts passieve verkoop en algemene reclame toegestaan.

18 Artikel 5 lid 2 onder b) GV. Dit verbod geldt niet voor (middel)zware
vrachtwagens aangezien die doorgaans door professionele kopers wor-
den aangeschaft die veelal beter in staat zijn voertuigen in het buiten-
land te kopen. 

19 Artikel 12 lid 2 GV.
20 Toelichting bij het ontwerp van 16 maart 2002, paragraaf 14.
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(afkomstig van buiten het toegekende verkoopgebied) die de
showroom bezoeken en anderzijds omdat het de distributeur
die lid is van een exclusief distributiestelsel niet verboden
kan worden te verkopen aan onafhankelijke wederverkopers
(bijvoorbeeld supermarkten of internetdealers), de zoge-
naamde ‘grijze dealers’ die niet zijn aangesloten bij het distri-
butienetwerk van de fabrikant. 

Tussenpersonen
Volgens de Commissie spelen tussenpersonen een

belangrijke rol bij het bevorderen van de werking van de
interne markt. Onder de nieuwe Groepsvrijstelling mag de
dealer dan ook onbeperkt auto’s verkopen via tussenperso-
nen21 en een actief partnerschap sluiten met alle soorten tus-
senpersonen (inclusief supermarkten of ‘echte’ internetbedrij-
ven)22 of agenten met aankoopbevoegdheid. 

Bonussen en kortingen
Of er nu wordt gekozen voor een exclusief of een selec-

tief distributiestelsel, het gebruik van verkoopdoelstellingen,
producttoewijzing of bonusstelsels die gebaseerd zijn op een
gebied dat kleiner is dan de Gemeenschappelijke markt is niet
langer toegestaan. De Commissie is van mening dat derge-
lijke indirecte verkoopbeperkingen de werking van de interne
markt kunnen belemmeren. Een distributeur dient onder de
nieuwe Groepsvrijstelling alle auto’s geleverd te krijgen om
aan de vraag van buitenlandse klanten te kunnen voldoen,
en de prijs van de voertuigen mag niet gebonden zijn aan de
bestemming.23 De verwachting is dat fabrikanten die gebruik
zullen maken van bonussystemen die gebaseerd zijn op een
kleiner gebied dan de Gemeenschappelijke markt (zoals bij-
voorbeeld een bepaald district) door de Commissie hard zul-
len worden aangepakt. 

Verkoop van meerdere merken
Hoewel de oude Groepsvrijstelling de verkoop van

meerdere merken onder voorwaarden24 toestond, heeft de
praktijk aangetoond dat een dergelijk handelen veelal niet
economisch rendabel is. Uit diverse studies is evenwel geble-
ken dat de consument het idee van ‘multi branding’ steeds
aantrekkelijker vindt. Onder de nieuwe Groepsvrijstelling
zullen distributeurs de mogelijkheid krijgen nieuwe voertui-
gen van verschillende fabrikanten in verschillende ruimten
van dezelfde showroom te verkopen, mits geen afbreuk wordt
gedaan aan de merkidentiteit.25 Ieder beding dat de mogelijk-
heden van de distributeur om meerdere merken te verkopen
beperkt zal buiten de toepassing van de Groepsvrijstelling
vallen.26

De band tussen verkoop en service
In de nieuwe Groepsvrijstelling is gekozen voor de

mogelijkheid voor distributeurs zich te specialiseren in de
verkoop van nieuwe motorvoertuigen en de service na de
verkoop uit te besteden aan een erkend hersteller die voldoet
aan alle kwalitatieve criteria die door de fabrikant voor het
herstellen van het voertuig zijn vastgesteld. Het beperken van

de mogelijkheid voor een distributeur om te kiezen voor een
dergelijk uitbesteden is onder de Groepsvrijstelling uitdruk-
kelijk verboden.27 De band tussen verkoop en service is der-
halve in de nieuwe Groepsvrijstelling definitief verbroken. 

De Groepsvrijstelling is van toepassing op de kwalita-
tieve selectie van erkende herstellers ongeacht enig markt-
aandeeldrempel. De vrijstelling van de kwalitatieve selectie
heeft volgens de Commissie als voordeel dat de afscherming
van de markt voor herstelwerkzaamheden ten aanzien van
gekwalificeerde nieuwkomers wordt vermeden.28 Bovendien
zullen dealers die hun dealercontract verliezen in verband
met de afbouw van het aantal dealers door kunnen gaan als
erkende herstellers zolang ze aan de kwalitatieve criteria
zoals vastgesteld door de fabrikant voldoen. De Commissie is
van mening dat een dicht netwerk van erkende herstellers die
beschikken over technische deskundigheid zal bijdragen tot
een hoge kwaliteit van de geleverde diensten, hetgeen ten
goede zal komen aan de verkeersveiligheid. 

Van belang is tevens dat de Groepsvrijstelling in geval
van selectieve distributie niet van toepassing is op vesti-
gingsbedingen voor erkende herstellers.29 Eenmaal erkend
zouden deze herstellers derhalve vanaf meerdere plekken
werkzaam kunnen zijn. Ze zullen eveneens herstelwerkzaam-
heden kunnen verrichten voor verschillende soorten merken.
De Commissie wil betere voorwaarden scheppen voor
erkende herstellers om reserveonderdelen overal te betrekken,
hetzij rechtstreeks bij de fabrikant,30 hetzij bij onafhankelijke
aanbieders die onderdelen van dezelfde kwaliteit aanbieden
maar tegen een lagere prijs.31 Slechts gedurende de garantie-
periode (of in geval van eventuele terugroepacties of gratis
werkzaamheden) kan de fabrikant eisen dat gebruik wordt
gemaakt van de ‘originele reserveonderdelen’ (zijnde onder-
delen welke door de fabrikant worden gebruikt bij de produc-
tie van het nieuwe motorvoertuig).
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21 Overweging 14 van de GV.
22 Er heeft overigens een uitgebreide discussie plaatsgevonden over de sta-

tus van de supermarkten en echte internetdealers (dat wil zeggen dealers
die slechts auto’s via het internet verkopen en geen fysieke vestiging
hebben). De Commissie heeft er uiteindelijk voor gekozen de autofabri-
kanten niet te dwingen deze kanalen te erkennen als volwaardige
dealers. 

23 Overweging 16 van de GV.
24 Fabrikanten konden eisen dat dealers die meerdere merken verkochten,

de merken via een afzonderlijke vennootschap in verschillende ruimten,
met een afzonderlijk bestuur en afzonderlijk verkooppersoneel verkoch-
ten. 

25 Artikel 1 lid 1 onder b) GV.
26 Artikel 5 lid 1 onder a) GV.
27 Artikel 4 lid 1 onder g) alsmede overweging 22 GV.
28 Paragraaf 39 van de Toelichting bij het concept van 16 maart 2002. 
29 Artikel 5 lid 3 GV. 
30 Het is de Commissie gebleken dat verbruikers de indruk hebben dat

slechts reserveonderdelen die door de fabrikant worden aangeboden ‘ori-
ginele reserveonderdelen’ zijn. Dit is een misvatting aangezien de door
de fabrikant aangeboden onderdelen veelal afkomstig zijn van fabrikan-
ten van reserveonderdelen en doorgaans geproduceerd worden op
dezelfde productielijn als de rechtstreeks door de fabrikant van reserve-
onderdelen aangeboden onderdelen.

31 Artikel 4 lid 1 onder j) en k) GV. 
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Tot slot bespreekt de Commissie ook nog de positie van
onafhankelijke herstellers. Deze zullen, nog meer dan nu het
geval is, beter toegang moeten krijgen tot technische infor-
matie over herstellingswerkzaamheden, opleiding, diagnose-
apparatuur en gereedschap.32

Duur en beëindiging van de (dealer)overeenkomst
In artikel 3 lid 5 van de Groepsvrijstelling is de mini-

male duur van de dealerovereenkomst vastgelegd; minimaal
vijf jaar of onbepaalde tijd. Deze bepaling is overgenomen
van de oude Groepsvrijstelling. Wat betreft de mogelijkheden
tot beëindiging van de dealerovereenkomst introduceert de
nieuwe Groepsvrijstelling wel enkele veranderingen. Ten eer-
ste wordt aangegeven dat elke opzegging (ongeacht de
opzegtermijn die in acht wordt genomen) uitdrukkelijk dient
te worden gemotiveerd.33 De nieuwe Groepsvrijstelling
bepaalt (net als de oude) dat voor beëindiging van een con-
tract voor onbepaalde tijd een opzegtermijn van in beginsel
twee jaar geldt. Deze termijn wordt ten minste één jaar indien
het netwerk dient te worden gereorganiseerd34 of in geval de
dealer een passende vergoeding wordt betaald. Opvallend is
echter dat het recht van een contractpartij op een buitenge-
wone opzegging van de overeenkomst indien de wederpartij
één van haar wezenlijke verbintenissen niet nakomt, niet is
overgenomen in de nieuwe Groepsvrijstelling.35 In elk geval
dienen partijen in hun overeenkomst te bepalen dat geschil-
len omtrent de opzegging van het contract (of in geval van
onenigheid omtrent contractuele verplichtingen) kunnen
worden voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige derde
of een arbiter.36 Onder de oude Groepsvrijstelling gold deze
bepaling slechts voor een beperkt aantal geschillen.37 Tot slot
is nog onduidelijk of de opzegging van de dealerovereen-
komst eveneens gevolgen heeft voor de herstelwerkzaamhe-
den die door de dealer worden verricht. Men kan zich voor-
stellen dat na opzegging van zijn dealerovereenkomst de
betreffende dealer als erkend hersteller zijn herstelwerkzaam-
heden voort zal kunnen zetten mits hij aan de door de fabri-
kant opgelegde kwaliteitseisen voldoet.38

Duur en overgangsperiode van de
Groepsvrijstelling

De samenhang tussen het algemene regime voor verti-
cale overeenkomsten en de nieuwe Groepsvrijstelling wordt
nogmaals benadrukt in de door de Commissie voorgestelde
duur van de nieuwe Groepsvrijstelling: de Commissie beperkt
de duur tot die van het algemene regime voor verticale over-
eenkomsten dat verstrijkt op 31 mei 2010.39 Dit uitgangspunt
zal de Commissie in staat stellen de regelgeving omtrent ver-
ticale overeenkomsten in zijn geheel te beoordelen.

Ook voorziet de nieuwe Groepsvrijstelling in een over-
gangsperiode.40 Met name in verband met de overgang van
het regime van selectieve en exclusieve distributie naar het
regime waarbij een keuze tussen beide moet worden
gemaakt, is daar in de verklarende brochure de nodige aan-
dacht aan besteed. In ieder geval maakt de brochure duidelijk
dat gedurende de overgangsperiode, bestaande contracten

dienen te worden gerespecteerd. Een potentiële nieuwkomer
kan zich gedurende de overgangsperiode niet beroepen op
een inbreuk op artikel 81 EG indien hem de toegang tot het
netwerk wordt ontzegd omdat de overeenkomst met een
bestaande dealer/reparateur voorziet in exclusieve gebieds-
bescherming. Voor wat betreft het verbod op een vestigings-
beding bepaalt artikel 10 dat de relevante bepaling in de
Groepsvrijstelling van toepassing zal zijn vanaf 1 oktober
2005.

Conclusie
De recente beschikkingenpraktijk en de nieuwe Groeps-

vrijstelling wijzen duidelijk op de wens van de Commissie om
de werking van de interne markt ook in de autosector te
bevorderen. De bedoeling van de Commissie is de onderlinge
concurrentie tussen de dealers te intensiveren. Daarvoor laat
de Commissie fabrikanten een keuze maken voor de inrichting
van hun dealernetwerk tussen exclusieve of selectieve distri-
butie. Het spreekt voor zich, en dat is ook de bedoeling van de
Commissie, dat de meeste fabrikanten zullen kiezen voor een
selectief distributiestelsel. In een dergelijk stelsel zullen de
fabrikanten de actieve verkoop van nieuwe motorvoertuigen
door erkende dealers in andere lidstaten niet kunnen verbie-
den. De door de Commissie gepubliceerde verklarende bro-
chure heeft inmiddels veel onduidelijkheden weggenomen. 
De onduidelijkheden hadden voornamelijk betrekking op de
vraag hoe met de overgangsperiode moest worden omgegaan.
De Commissie heeft in de brochure ondubbelzinnig duidelijk
gemaakt dat bestaande (onder de oude Groepsvrijstelling val-
lende) contracten dienen te worden gerespecteerd, ook indien
dat betekent dat een potentiële nieuwkomer de toegang tot het
distributienetwerk van de leverancier wordt ontzegd. Het is nu
afwachten of de nieuwe Groepsvrijstelling in de praktijk zal
leiden tot de door de Commissie verwachte positieve effecten
voor de Europese consument. 

32 Artikel 4 lid 2 GV.
33 Overweging 9 van de GV. Onder de huidige Groepsvrijstelling dient een

opzegging slechts te worden gemotiveerd indien een opzegtermijn van
minder dan 2 jaar in acht wordt genomen. De bedoeling van deze bepa-
ling is uiteraard te vermijden dat de leverancier een overeenkomst beëin-
digt omdat een dealer of reparateur pro-competitief gedrag vertoont (zie
vraag 70 van de verklarende brochure).

34 In de verklarende brochure is uitdrukkelijk de bepaling opgenomen dat
het verval van de oude GV en de vervanging door een nieuwe GV op
zichzelf niet impliceert dat een reorganisatie noodzakelijk is (vraag 20).
De noodzaak voor een reorganisatie kan voortkomen uit de gedragingen
van concurrenten of vanwege economische ontwikkelingen, ongeacht of
deze voortkomen uit interne dan wel externe invloeden (vraag 68). 

35 De verklarende brochure zegt hierover dat het een kwestie van nationaal
recht is of partijen het recht hebben de overeenkomst onmiddellijk, en
zonder voorafgaande aankondiging, te beëindigen indien één van de
partijen nalaat een van haar wezenlijke verbintenissen na te komen
(vraag 69).

36 Artikel 3 lid 6 GV.
37 Zoals bijvoorbeeld geschillen omtrent vroegtijdige beëindiging van het

contract of omtrent verkoopdoelstellingen.
38 In de verklarende brochure wordt hier geen duidelijkheid over gegeven.
39 Artikel 12 van de GV.
40 Artikel 10 van de GV.
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