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Concessieovereenkomst voor motorvoertuigen – Ver-
ordening 1400/2002 – Uitdrukkelijk ontbindend be-
ding 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
18 januari 2007 
Citroën Belux / City Motors Groep  

Wanneer Citroën Belux NV (hierna “Citroën”) de conces-
sieovereenkomst met City Motors Groep NV (hierna 
“CMG”) opzegt in overeenstemming met het daarin op-
genomen uitdrukkelijk ontbindend beding, wordt zij door 
CMG gedagvaard voor de rechtbank van koophandel te 
Brussel wegens onrechtmatige beëindiging. In haar ver-
wijzingsbeslissing vraagt de rechtbank van koophandel 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen (hierna het “Hof”) of een uitdrukkelijk ontbindend 
beding, dat geen ruimte laat voor de voorafgaande tussen-
komst van een onafhankelijke deskundige, scheidsrechter 
of rechter, al dan niet in strijd is met artikel 3, lid 6, van 
verordening nr. 1400/2002 (zie Actualia in T.B.M.-R.C.B. 
2006, nr. 1, p. 74).  

In zijn arrest van 18 januari 2007 antwoordt het Hof dat 
uitdrukkelijke ontbindende bedingen op zich niet zijn 
verboden door de groepsvrijstelling. De belangrijkste 
overwegingen in dat verband zijn: 

“26. (…) [A]rtikel 3, lid 6, van verordening 
nr. 1400/2002 [verbiedt] geen enkel contractueel beding, 
maar [eist] enkel, als voorwaarde voor de toepassing van 
de groepsvrijstelling, dat in de overeenkomst met een dis-
tributeur wordt bepaald dat elk van de partijen (…) het 
recht heeft contractuele geschillen over onder meer (…) 
de vraag of de beëindiging van een overeenkomst ge-
rechtvaardigd is door de in de opzegging aangegeven re-
denen, aan een onafhankelijke deskundige of scheidsrech-
ter voor te leggen. 

27. (…) Voor de toepassing van de groepsvrijstelling ver-
langt daarentegen noch voormelde bepaling noch enige 
andere bepaling van deze verordening, dat de onafhanke-

lijke deskundige, scheidsrechter of rechter vóór de opzeg-
ging tussenkomt of dat deze tussenkomst de gevolgen van 
de opzegging opschort zolang niet over de geldigheid van 
deze opzegging is beslist. 

28. Uit een en ander volgt dat geen bepaling van veror-
dening nr. 1400/2002 de partijen bij een binnen de wer-
kingssfeer van deze verordening vallende overeenkomst 
verbiedt om een uitdrukkelijk ontbindend beding zoals in 
het hoofdgeding aan de orde op te nemen (zie in die zin 
arrest van 30 april 1998, Cabour, C-230/96, Jurispr. 
blz. I-2055, punt 37). Bijgevolg valt de geldigheid van een 
dergelijk beding in beginsel niet onder deze verordening, 
maar alleen onder het nationale recht. (…). 

Het Hof beperkt zich echter niet tot deze strikte beant-
woording van de prejudiciële vraag. Het Hof schuift ver-
der, onder verwijzing naar zijn arresten Courage en 
Crehan en Manfredi, het gelijkwaardigheids- en het doel-
treffendheidsbeginsel naar voren als uitgangspunten voor 
het nationale rechtssysteem bij het bepalen van de gevol-
gen die het dient te geven aan artikel 3, lid 6, van veror-
dening nr. 1400/2002. Meer bepaald wat het doeltreffend-
heidsbeginsel betreft overweegt het Hof:  

36. Aangaande het doeltreffendheidsbeginsel zij opge-
merkt dat (…) de omstandigheid dat een dergelijk beding 
tot gevolg heeft dat de voorafgaande tussenkomst van een 
onafhankelijke deskundige, scheidsrechter of nationale 
rechter is uitgesloten en dat de gevolgen van die opzeg-
ging niet worden opgeschort hangende een beslissing 
over de geldigheid van deze opzegging, niet kan worden 
geacht de uitoefening van de door deze verordening ver-
leende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moei-
lijk te maken.” 

De uitkomst van deze prejudiciële procedure is niet erg 
verrassend. Veel verrassender is dat het Hof zonder enige 
echte toelichting een formalistische voorwaarde in veror-
dening nr. 1400/2002 (“De vrijstelling is van toepassing 
op voorwaarde dat in de verticale overeenkomst is be-
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paald dat elk van de partijen het recht heeft geschillen 
over de nakoming van hun contractuele verplichtingen 
aan een onafhankelijke deskundige of scheidsrechter voor 
te leggen.”) vertaalt naar een gedragsvoorwaarde: 

“30. Hieruit volgt dat, zoals zowel CMG als de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen betogen en Citroën 
overigens zelf erkent, wanneer een leverancier een over-
eenkomst krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding 
opzegt, naleving van de voorwaarden voor toepassing van 
de in verordening nr. 1400/2002 neergelegde groepsvrij-
stelling niet alleen vereist dat deze leverancier schriftelijk 
opgave doet van de redenen van deze opzegging, maar 
ook dat de onafhankelijke deskundige, scheidsrechter of 
nationale rechter op wie de distributeur volgens artikel 3, 
lid 6, van deze verordening een beroep mag doen om de 
geldigheid van deze opzegging te betwisten, de redenen 
van deze opzegging daadwerkelijk kan toetsen.” 

Commentaar 
1. In een procedure in kort geding houdende hetzelfde ge-
schil besliste het Hof van Cassatie in zijn arrest dd. 6 ok-
tober 2006, dat de appelrechters terecht Citroën hadden 
opgelegd haar verbintenissen voorlopig verder uit te voe-
ren in afwachting van een beslissing in de procedure ten 
gronde (Zie Rechtspraak in kort bestek in T.B.M.-R.C.B. 
2006, nr. 4, p. 327). 

2. Over deze problematiek zie recentelijk ook: D. Van 
Bunnen, “Distribution automobile - chronique de juris-
prudence 1998-2005”, in Les dossiers du Journal des Tri-
bunaux, Bruxelles, Larcier, 2007, 45-47; G. Bogaert, “Het 
uitdrukkelijk ontbindend beding en het recht van partijen 
bij een automobiel concessieovereenkomst om elk geschil 
voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige of 
scheidrechter”, noot bij Brussel, 7 februari 2005, T.B.H. 
2005, 972; P. Kileste en C. Staudt, “Les accords verticaux 
et les pratiques concertées dans le secteur automobile”, 
J.T.D.E. 2006, 33-42. 

3. De geldigheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
onder de Belgische concessiewet was reeds aanvaard door 
het Hof van Cassatie in zijn arrest van 19 april 1979 (Pas. 
1979, I, 981). 
 


