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I. Inleiding

Deze bijdrage bevat een mededingingsrechtelijke checklist

van onderaannemingsovereenkomsten, ook wel toeleve

ringsovereenkomsten genoemd ofkortweg “subcontracting”.

Een onderaannemingsovereenkomst is elke overeenkomst

waarbij een partij (de opdrachtgever, athemer of “contrac

tor”) de productie van een goed ofde levering van een dienst

toevertrouwt aan een andere partij (de onderaannemer, toele

verancier of“subcontractor”). Te dien einde stelt de opdracht

gever vaak technologie (intellectuele eigendomsrechten of

“IER”; knowhow) en uitrusting (“tooling”) ter beschikking

van zijn onderaannemer. In ruil daarvoor eist de opdrachtge

ver even zo vaak dat de onderaannemer geen gebruik maakt

van de technologie en de uitrusting voor enig ander doel dan

de levering van de contractproducten of-diensten. Met andere

woorden, de opdrachtgever wenst vaak te verhinderen dat

de onderaannemer de markt onathankelijk betreedt met de

producten of diensten die hij heefi vervaardigd door middel

van de technologie of de ultrusting van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wil daartoe doorgaans een exciusieve

leveringsverplichting opleggen ann de onderaannemer. Deze

vraag naar exclusiviteit is de meest voorkomende mededin

gingsrechtelijke vraag bij onderaannemingsovereenkomsten.

Richtlijnen voor de mededirigingsrechtelijke analyse van

onderaannemingsovereenkomsten konden oorspronkelijk

worden gevonden in de Bekendmaking van de Commissie

van 18 december 1978 betreffende de beoordeling van toe

leveringsovereenkomsten in het licht van artikel 85(1) van

het EEG-Verdrag (de “Toeleveringsbekendmaking”).’ In die

Bekendmaking, die tot op vandaag van toepassing is, somt de

Europese Commissie (“Commissie”) de beperkingen op die

kunnen worden opgelegd ann toeleveranciers en niet worden

gevat door het verbod van artikel 101(1) van het Verdrag

betreffende de Werking van de Europese Unie (“VWEU”).

Advocant aan de balie van Brussel en professor Faculteit Recht

en Criminologie Vrije Universiteit Brussel.

PB C 1/2 van 3 januari 1979.

De Toeleveringsbekendmaking is niet langer het enige juri

dische instrument dat relevant is voor de mededingingsrech

telijke analyse van onderaannemingsovereenkomsten. Of

een dergelijke overeenkomst binnen de werkingssfeer van

artikel 101(1) VWEU valt en, zo ja, of de beperkingen die

ze bevat in aanmerking komen voor vrijstelling onder artikel

10 1(3) VWEU, vereist op vandaag een behoorlijk complexe
juridisehe analyse.

Wat volgt is een checklist van de parameters die van belang

zijn bij die analyse. Daarbij komt het informele standpunt

van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Commissie

(“DG COMP”) aan bod. De nadruk ligt op de vraag die de
praktijkjurist bet meest bezighoudt, namelijk de afdwingbaar

heid van een exclusieve leveringsverplichting.

Het geschetstejuridische kader is dat van artikel 101 VWEU.

Subcontracting kan ook een structurele transactie uitmaken,

waarbij er een duurzame wijziging van zeggenschap in de

betrokken ondememingen plaatsvindt, bijv. bij de outsourcing

van IT-diensten die gepaard gaat met de overdracht van een

interne bedrijfseenheid. Dat kan leiden tot de toepasselijkheid

van Europese ofnationale concentratiecontrole. Die wordt in

deze bijdrage niet verder besproken. Richtsnoeren omtrent de
toepassing van de regels inzake concentratiecontrole zijn te
vmden in de Geconsolideerde mededeling van de Commissie

over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG)
nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van
ondememingen (nr. 25-27, 100 en 163).2

Doordat het geschetste juridische kader dat van artikel 101
VWEU is, gaat deze bijdrage ervan uit dat de besproken

overeenkomsten de interstatelijke handel merkbaar kunnen
beInvloeden. Echter, zelfs indien dat niet bet geval is, dan
nog is het kader relevant voor de Belgische praktijkjurist.
De reden daarvoor is dubbel. Ten eerste zoeken de Belgische
autoriteiten inspiratie bij Europa voor de invulling van de
bepalingen van bet Belgische mededingingsrecht. Artikel

2 PB C95/1 van 16.4.2008.
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2 van de Wet van 15 september 2006 tot bescherming van
de economische mededinging (“WBEM”)3is rechtstreeks
geInspireerd door de Europese mededingingsregels.4De
invulling van artikel 2, § 1 WBEM gebeurt dan ook paral
lel aan de invulling van artikel 101(1) VWEU: “voor de
uitlegging ervan ... gelden de principes van het Europees
mededingingsrecht”.5Ten tweede is er ook een meer speci
fieke reden, namelijk dat de Belgische wetgever heeft beslist
dat de Europese groepsvrijstellingsverordeningen ook van
toepassing zijn op overeenkomsten die de handel tussen de
lidstaten niet merkbaar beInvloeden. Dat volgt uit artikel 5,
lid 2 WBEM, dat onder meer als volgt leest:

Het verbod [op mededingingsbeperkende afspraken]
geldt niet voor overeenkomsten, besluiten van onder
nemingsverenigingen en onderling afgestemde feiteli
jke gedragingen, die de handel tussen de lidstaten niet
ongunstig beInvloeden ... doch die zouden genieten van
de bescherming door een [groepsvrystellingsverorden
ing] ingeval zij deze handel wel zouden bemnvloeden.6

Kortom, zelfs indien onderaanneming zich in een louter
Belgische context afspeelt, zonder merkbare beinvloeding
van de interstatelijke handel, dan nog blijft het in deze bij
drage geschetste Europese kader relevant.

II. Juridisch kader

A. Horizontale richtsnoeren
De summa divisio voor onderaannemingsovereenkomsten is
te vinden in de Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van
artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkorn
sten (de “Horizontale Richtsnoeren”) (nr. 151 ):

Er bestaan verschillende soorten onderaannemingsover
eenkomsten. Horizontale onderaannemingsovereenk
omsten worden gesloten tussen ondernemingen die
op dezelfde productmarkt actiefzijn, ongeacht of zU
daadwerkelke ofpotentiele concurrenten z/n. Verticale
onderaannemingsovereenkomsten worden gesloten tussen
ondernemingen die werkzaam zijn op verschillende
marktniveaus.

B.S. 29 september 2006, 50613.
Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr. 2 180/001, p. 18. Het betreft
hier een constante sedert de oorspronkelijke WBEM, zie Gedr.
St., Kamer, 1989-1990, nr. 1282/1, p. 8.
Antwerpen 28 september 2009, Rus Tony Activities NV/I. M
Convents; 2. Bingo Lux NV., Jaarboek HandelspraktUken &
Mededinging 2009, Antwerpen, Kiuwer 2009, 991; zie ook:
Brussel 10 oktober 2008, Bima NV/Sodrepe NV, TBH 5(2009),
489-490.
Voor een bespreking van artikel 5 WBEM, zie F. TLTYrSCHAEVER,
Artikelsgewjze Commentaar Handels- en Economisch Recht.
Art. 5 WBEM, Antwerpen, Kluwer 2007, 1-16.
PB C 11/1 van I4januari 2011.

1
De summa divisio is dus het onderscheid tussen horizontai
en verticale onderaanneming. Horizontale onderaannemjng
doet zich voor tussen concurrenten wanneer de partijen bij 1
de onderaanneming actief zijn op dezelfde productlnarkt
en, daadwerkelijk of potentieel, op dezelfde geograflS
markt. Horizontale onderaanneming doet zich voor tussen
niet-concurrenten wanneer de partijen bij de onderaanne.
ming weliswaar actiefzijn op dezelfde productmarkt, maa
toetreding van de partijen tot ellcaars geografische markien
niet realistisch is.8 Horizontale onderaanneming omvat
zowel (eenzijdige en wederkerige) specialisatieovereenk.
omsten als overeenkomsten waarmee een verhoging van de
productie wordt beoogd (d.i. onderaanneming waarbij de
opdrachtgever de toeleverancier belast met de vervaardig.
ing van een goed, zonder dat de opdrachtgever gel ijktijdig
zijn eigen productie van bet goed beeindigt ofbeperki). In
tegenstelling tot horizontale onderaanneming, doet verti.
cale onderaanneming zich voor tussen ondernemingen die
niet op dezelfde relevante productmarkt actiefzijn en dus
in de regel tussen niet-concurrenten, tenzij bet poten1kIe
concurrenten betreft.

De juridische analyse van horizontale en verticale ondcraan
fleming is volgens de Horizontale Richtsnoeren (nr. 153-154)
verschillend:

Deze richtsnoeren 4/n van toepassing op ... horizontale
onderaannemingsovereenkomsten. Onder bepaalde voor
waarden kunnen gezamenlkeproductieovereenko,ns1en
en zowel eenzdige als wederkerige specialisatieovereen
komsten onder de groepsvrijstellingsverordening inzake
specialisatie vallen.
Verticale onderaannemingsovereenkomsten vallen ,iieI
onder deze richtsnoeren. 4 vallen binnen de werkingss
Jeer van de richtsnoeren inzake verticale beperkingen
en kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking
komen voor toepassing van de groepsvr/jstellingsveror
dening inzake verticale beperkingen. Voorts kunnen z/
onder ide Toeleveringsbekendmaking] vallen.

Kortom, de Horizontale Richtsnoeren identificeren vijfjuri
dische instrumenten die relevant kunnen zijn voor een mede
dingingsrechtelijke checklist van horizontale en verticale
onderaanneming:

1. Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20
april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101(3)
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie op groepen verticale overeenkomsten en onder
ling afgestemde feitelijke gedragingen (“Verordening
330/2010”);

Horizontale Richtsnoeren, nr. 10.
Horizontale Richtsnoeren, nr. 152.
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2. Verordening (EU) nr. 1218/2010 van de Commissie van
14 december2010 betreffende de toepassing van artikel
101(3) van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieover
eenkomsten (“Verordening 1218/201 0”)bo;

3. de Toeleveringsbekendmaking;

4. de Richtsnoeren inzake Verticale Beperkingen (de
“Verticale Richtsnoeren”)”; en

5. de Horizontale Richtsnoeren

B. Verticale Richtsnoeren

De Verticale Richtsnoeren (nr. 22) stellen het volgende over
onderaanneming:

Bj toelevering verstrekt een opdrachtgever technolo
gie of uitrusting aan een toeleverancier die zich ertoe
verbindt daarmee (uitsluitend) voor de opdrachtgever
bepaalde producten te vervaardigen. Op toelevering is
de [Toeleveringsbekendmaking] van toepassing. Volgens
deze bekendmaking, die van kracht blUft, vallen toele
veringsovereenkomsten waarbzj de toeleverancier zich
ertoe verbindt bepaalde producten exciusief voor de
opdrachtgever te vervaardigen, in de regel niet binnen
het toepassingsgebied van artikel 101, lid], mits de toe
leverancier de technologie ofuitrusting nodig heeji om de
producten te vervaardigen. Andere aan de toeleverancier
opgelegde beperkingen, zoals het verbod op het verrichten
ofexploiteren van eigen onderzoek en ontwikkeling ofhet
verbod om in het algemeen voor derden te produceren,
kunnen echter wet binnen het toepassingsgebied van
artikel 101 vallen.

De Verticale Richtsnoeren (nr. 34) voegen hier aan toe:

[D]e groepsvrjstellingsverordening [is] niet van toepass
ing wanneer de intellectuele-eigendomsrechten door
de afnemer ter beschikking van de leverancier worden
gesteld, ongeacht of4/ betrekking hebben op de wUze
van productie ofdistributie. Een overeenkomst betreffende
de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten aan
de leverancier, die mogelkerws beperkingen inzake
de verkoop door de leverancier omvat, valt niet onder
de groepsvrstellingsverordening. Dit betekent in het
bUzonder dat de groepsvrstellingsverordening niet geldt
bU uitbesteding waarbU knowhow aan een toeleverancier
wordt overgedragen. Verticale overeenkomsten waarbU de
afneiner de teverancier slechts specJlcaties met befrek
king tot de te leveren goederen of diensten verstrekt,
vallen echter wet binnen het toepassingsgebied van de
groepsvrjsteltingsverordening.

C. GVTO-Richtsnoeren
Noch de Verticale Richtsnoeren, noch de Horizontale
Richtsnoeren verwijzen naar Verordening (EG) nr. 772/2004
van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepass
ing van artikel 81(3) van hçt Verdrag op groepen overeen
komsten inzake technologieoverdracht (de “GVTO”)’2als
een juridisch instrument dat relevant kan zijn voor onder
aanneming. Gelet op de bewoordingen van de Richtsnoeren
voor de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op
overeenkomsten inzake technologieoverdracht (“GVTO
Richtsnoeren”)13(nr. 44) is dat nochtans bet geval:

De GVTO heefi tevens betrekking op “toelevering” waar
bU de ticentiegever technologie in licentie geeft aan de
licentienemer die zich er toe verbindt op grond daarvan
bepaalde producten exciusief voor de licentiegever te
produceren. Toetevering kan ook beheizen dat de licen
tiegever apparatuur ter beschikkingstelt die moet worden
gebruikt bU deproductie van de goederen en diensten die
onder de overeenkomst vatlen. Wit het taatstgenoemde
soort toeleveringscontract onder de GVTO vatlen, dan
moet de in licentie gegeven technotogie en niet de ter
beschikking gestetde apparatuur hetprimaire voorwerp
van de overeenkomst vormen. Toetevering vatt tevens
onder de [Toeteveringsbekendmaking]. Volgens deze
bekendmaking, die nog steeds van toepassing is, vatlen
toeteveringsovereenkomsten waarb4j de toeleverancier
zich ertoe verbindt bepaaldeproducten uitsluitend voor
de opdrachtgever te produceren in de reget niet onder
artikel [101(1) VWEU]. Andere aan de toeteverancier
opgetegde beperkingen, zoats het verbod op het verrich
ten ofexptoiteren van eigen onderzoek en onlwikketing,
kunnen echter wet onder het verbod van artiket [101
VWEU] vatten.

Uitgaande van het algemene onderscheid tussen horizontale
en verticale onderaanneming, worden de hierboven vermelde
juridische instrumenten hiema in een checklist geplaatst.

III. Horizontale onderaanneming

A. Methodologie: vfvragen
De mededingingsrechtelijke analyse van horizontale onder
aanneming kan gebeuren aan de hand van een checklist
bestaande uit vijfvragen:

1. Valt de onderaannemingsovereenkomst binnen de wer
kingssfeer van het verbod van artikel 101(1) VWEU?

2. Zo ja, beperkt de onderaannemingsovereenkomst de
mededinging op merkbare wijze in de zin van artikel
101(1) VWEU?

12 PB L 123/11 van 27 april 2004.
n PB C 101/2 van 27 april 2004.

10PRL335/43 van 18 december2010.
“

PB C 130/1 van 19 mci 2010.
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3. Zo ja, is de onderaannemingsovereenkomst een ove
reenkomst inzake technologieoverdracht die valt onder
de GVTO?

4. Zo niet, valt de onderaannemingsovereenkomst onder de
groepsvrijstellingsverordening inzake specialisatie?

5. Zo niet, zijn de mededingingsbeperkingen in de onde
raannemingsovereenkomst afdwingbaar op basis van de
Horizontale Richtsnoeren?

B. Eerste vraag: Valt de onderaannemingsovereenkomst
onder het verbod van artikel 101(1) VWEU?

Het antwoord op de eerste vraag is positief indien het een
overeenkomst betreft in de zin van artikel 101(1) VWEU
en die overeenkomst de handel tussen lidstaten merkbaar
kan beynvloeden.

Het concept “overeenkomst” zal in de meerderheid van de
gevallen weinig of geen problemen opleveren. Doorgaans
zal een dergelijke overeenkomst voorhanden zijn.

Voor het concept van de merkbare beInvloeding van de handel
tussen lidstaten kan worden verwezen naar de Richtsnoeren
betreffende het begrip “beInvloeding van de handel” in de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag14,die een ruime inter
pretatie hanteren van wat een merkbare beInvloeding van de
interstatelijke handel is.

Zoals uiteengezet in de inleiding blijft de Europese analyse
niettemin relevant voor de Belgische praktijkjurist, zelfs
indien het antwoord op de eerste vraag negatief is omdat er
geen merkbare beinvloeding is van de interstatelijke handel.

C. Tweede vraag: Beperki de
onderaannemingsovereenkomst inerkbaar de

inededinging in de zin van artikel 101(1) VWEU?
Horizontale onderaanneming, die tussen daadwerkelijke of
potentiele concurrenten kan zijn, dient niet per se binnen
de werkingssfeer van artikel 101(1) VWEU te vallen.
Bijvoorbeeld, volgens de Horizontale Richtsnoeren van
2001 vielen onderaannemingsovereenkomsten tussen concur
renten niet onder artikel 101(1) VWEU wanneer ze beperkt
waren tot losse aankopen en verkopen op de vrije markt,
zonder verdere verplichtingen en zonder deel uit te maken
van een ruimere commerciële relatie tussen de partij en.15 Dit
voorbeeld is niet langer te vinden in de huidige versie van
de Honzontale Richtsnoeren, maar er is geen reden om ann

14 PB C 101/81 van 27 april 2004. Meer over beide concepten is
te vinden in hoofdstuk 2 van F. WiJc1c1s en F. TUYTSCHAEVER,

Distributieovereenkomsten in het Mededingingsrecht, Brussel,
Larcier, te verschijnen in 2012.

IS Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren inzake de toe
passelijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale
samenwerkingsovereenkomsten, PB C 3/2 van 6januari 2001,
nr. 89.

te nemen dat de mededingingsrechtelijke analyse inmiddels
verschillend zou zijn.

Er zijn andere omstandigheden waarin horizontale onderaan.
neming buiten de werkingssfeer van het verbod van artikel
101(1) VWEU blijft. Dat is in het bijzonder het geval Voor
overeenkomsten die gedekt zijn door de bekendmaking van
de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenjs
die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van
artikel 10 1(1) VWEU (“de minimis”))6Daarbij dient bijzon
dere aandacht te worden besteed aan het marktaandeel van de
partijen en de afwezigheid van bepaalde hardcorebeperkingen
in de relatie van onderaanneming. Zo is de bekendmaking
niet van toepassing op een clausule, overeengekomen tussen
een leverancier van componenten (toeleverancier) en een
afnemer die deze componenten verwerkt in zijn eindproduc
ten (opdrachtgever), die bet de toeleverancier verbiedt de
componenten als reserveonderdelen te verkopen aan eind..
gebruikers, onathankelijke herstellers of andere verrichters
van diensten (nr. 11 (2)(e)).17 Een degelijke clausule vormt
een hardcorebeperking van de mededinging in de zin van
artikel 4(e) van Verordening 330/2010.

In afwezigheid van deze of een andere hardcorebeperking
kan de toeleveringsovereenkomst genieten van de de minirnis
bekendmaking als bet gezamenlijke marktaandeel van de
concurrerende partijen bij de horizontale onderaannemi
ngsovereenkomst op geen van de relevante markten waarop
de overeenkomst van invloed is 10 procent overschrij dt. In
geval van onderaanneming tussen niet-concurrenten hanteert
de de minimis bekendmaking een hogere individuele mark
taandeeldrempei van 15 procent. Voor onderaanneming is
in elk geval de markt van de intermediaire producten (d.w.z.
de contractproducten) een relevante markt)8 Gelet op de
ruime bewoordingen van de de minimis bekendmaking is
het aangeraden tevens het marktaandeel op de markt voor
de eindproducten na te gaan.

Bevat de toeleveringsovereenkomst wel een hardcorebe
perking van de mededingirig, of overschrijden de partijen
de toepasselijke marktaandeeldrempel, dan kan de onder
aannemingsovereenkomst niet genieten van de de minimis
bekendmaking en dient de derde vraag te worden beantwoord.

16 PB C 368/13 van 22 december 2001.
17 Vergelijk hieronder ook met artikel 4(e) Verordening 330/2010.
18 Verticale Richtsnoeren, nr. 89: “Wanneer het geleverdeproduct

als input voor deproductie van andereproducten wordtgebruikt
en over het algemeen niet in het eindproduct herkenbaar is,
wordt de productmarkt normaliter bepaald door de voorkeur
van de directe aftiemers [i.e., de opdrachtgeverJ”.

122 TB lvi 2012—2-3 RCB

I

I

I



Filip Tuytschaever

D. Derde vraag: Is de onderaannemingsovereenkomsr
een overeenkoinsi inzake technologieoverdracht die

onder de GVTO vail?

Als de onderaannemingsovereenkomst een overeenkomst is
jnzake technologieoverdracht in de zin van de GVTO (d.w.z.

een contract dat technologie in licentie geeft en waarbij de
jcentiegever1opdrachtgever de licentienemer/toeleverancier

toelaat om de in licentie gegeven technologie te gebruiken

voor de productie van goederen ofdiensten), kan de overeen
komst genieten van de GVTO, als de volgende voorwaarden
zijn voldaan:

— De horizontale onderaannemingsovereenkomst heeft
geen hardcorebeperking in de zin van artikel 4 van
de GVTO tot doel (in essentie prijsafspraken, pro
ductiebeperkingen en de toewijzing van markten of
klanten)’9;en

— De marktaandeeldrempel van de GVTO wordt niet
overschreden. Als de partijen bij de onderaanneming
daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn, betreft
bet een gezamenlijk marktaandeel van 20% of minder
op de betrokken relevante technologie- en productmarkt
(artikel 3(1) GVTO). In geval van onderaanneming
tussen niet-concurrenten geldt een individuele marktaan
deeldrempel van 30%. Richtlijnen inzake de bepaling
van de relevante markten (“technologiemarkt” en “pro
ductmarkt”) zijn te vinden in de GVTO-Richtsnoeren,
nr. 19-25, en richtlijnen voor de berekening van het
marktaandeel in or. 23 en 77 e.v.

nform eel advies van DG COMP leert dat indien horizontale
onderaanneming voldoet aan de voorwaarden van de GVTO,
de licentiegever/opdrachtgever een exciusieve leveringsver
plichting kan opleggen aan zijn licentienemer/toeleverancier.

Volgens DG COMP is artikel 4(1 )(c) van de GVTO — dat mits
beperkte uitzonderingen kiantenbeperkingen en territoriale
beperkingen als hardcorebeperkingen van de mededinging
beschouwt

— niet van toepassing op een exclusieve leve
ringsverplichting in het kader van onderaannemirig. Artikel
4(1 )(c) wordt geacht enkel van toepassing te zijn op beper
kingen van leveringen aan derden. DG COMP beschouwt
cen opdrachtgever (licentiegever) niet als een “kiant” in
de zin van artikel 4(1 )(c) wanneer hij de productie van een
bcpaalde component uitbesteedt, en beschouwt bijgevolg een
exclusieve leveringsverplichting evenmin als een “kianten”
heperking in de zin van die bepaling.

Ret feit dat overeenlcomsten een beperkend effect hebben, is niet
voldoende om van een hardcorebeperking te spreken. Daartoe
is een mededingingsbeperkend oogmerk vereist. Verdere de
tails over “beperkend oogmerk” en “beperkend effect” zijn te
vinden in hoofdstuk 4 van F. WIJCKMANS en F. TUYTSCHAEVER,

Distributjeovereenkomsten in het Mededingingsrecht, Brussel,
Larcier, te verschijnen in 2012

TBM 2012—2-3

E. Vierde vraag: Is de onderaannemingsovereenkomst
een speciaiisatieovereenkomst die onder de toepassing

van Verordening 1218/2010 vail?
Als horizontale onderaanneming niet onder de GVTO valt,
maar den ofbeide partijen geheel of gedeeltelijk de productie
van een goed beeindigen, kan de vraag worden gesteld of
dat een vorm van specialisatie is in de zin van Verordening
1218/2010.20 Zo ja, geniet de onderaanneming van het voor
deel van de groepsvrijstellingsverordening inzake speciali
satie mits zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

— De overeenkomst heeft geen van de hardcorebeperkin
gen van artikel 4 van Verordening 1218/2010 tot doel
(prijsafspraken, productiebeperkingen of toewijzing
van markten of kianten); en

— De marktaandeeldrempel van Verordening 1218/2010
wordt niet overschreden. Dat houdt in dat het geza
menlijke marktaandeel van de partijen op geen van de
relevante markten (dus opnieuw zowel of de markt van
de intermediaire producten als die van de eindproducten)
meer dan 20 procent mag bedragen. Het marktaandeel
van de partijen wordt berekend overeenkomstig artikel
5 van Verordening 1218/2010.

In de mate dat onderaanneming een vorm van specialisatie
is die binnen de werkingssfeer valt van en voldoet aan de
voorwaarden van Verordening 1218/2010, is een exclusieve
leveringsverplichting opgelegd ann een toeleverancier ook
hier mogelijk. Artikel 2(3)(a) van Verordening 1218/2010
bepaalt inderdaad dat de groepsvrijstelling van toepassing
is wanneer “departen een exciusieve afname- ofleverings
verplichling aanvaarden”. Artikel 1(o) van Verordening
1218/2010 definieert een exciusieve leveringsverplichting
als “de verplichting het specialisatieproduct niet te leveren
aan een concurrerende onderneming die geen party is bU
de overeenkomst”. Volgens artikel 1(p) van Verordening
1218/2010 is een exclusieve afhameverplichting “de ver
plichting het specialisatieproduct uitsluitend van een party
by de overeenkomst afte nemen”.

De opdrachtgever kan een exciusieve leveringsverplichting
opleggen ongeacht of hij de toeleverancier technologie of
uitrusting verstrekt. De economische logica daarachter is
dat de partijen ondernemingen zijn die werkzaam zijn op
dezelfde productrnarkt en dus zelfover de nodige technologie
enlof uitrusting beschikken om de specialisatieproducten
te vervaardigen en/of dat daadwerkelijk ook doen voor zij
beslissen over te gaan tot specialisatie.

20 Dat is niet het geval indien de toelevering dient om productie te
vergroten (geen van de partijen stopt of beperkt de productie).
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F 4jfde vraag: Zijn de mededingingsbeperkingen in de
onderaannemingsovereenkoinst afdwingbaar op basis

van de Horizon/ale Richtsnoeren?
Als een horizontale onderaanneming binnen de werkingssfeer
van het verbod van artikel 101(1) VWEU valt en niet onder
de toepassing valt van (of niet voldoet aan de voorwaarden
van) de GVTO ofVerordening 1218/2010, zijn de Horizontale
Richtsnoeren het kader waarbinnen wordt nagegaan of de
onderaannemingsovereenkomst voldoet aan de criteria van
artikel 101(3) VWEU. De Horizontale Richtsnoeren identi
ficeren als belangrijkste mededingingsrechtelijke bezwaren
die kunnen voortvloeien uit horizontale onderaanneming
marktafscherming en collusie.

Marktafscherming: Door middel van een exciusieve lever
ingsverplichting schermt horizontale onderaanneming de toe-
gang van derde partijen tot de contractproducten af. Dit soort
afscherming zal slechts mededingingsbeperkende gevolgen
hebben indien ten minste één van de partijen een sterke positie
heeft op de markt waarop bet risico op marktafscherming
wordt gesteld. 21

Collusie: Horizontaje onderaanneming kan een spillover
effect hebben op bet concurrentiegedrag van de partijen als
markieveranciers. Dat is in bet bijzonder bet geval wan
neer de partijen marktmacht hebben en de overeenkomst
hun gemeenschappel ijke kosten verhoogt: “kostendeling
[verhoogt] de mededingingsbeperkende risico ‘s van een
horizontale onderaannemingsovereenkomst indien de input
die de opdrachtgever koopt van de onderaannemer een groot
deel uitmaakt van de variabele kosten van het eindproduct
waarmee de partijen concurreren”.22

Kortom, hoe minder belangrijk de positie van de partijen op
de markt voor de contractproducten ofde downstream markt
voor het eindproduct, en hoe minder belangrijk de gemeen
schappelijke kosten, hoe groter de kans dat de onderaanne
mingsovereenkomst in aanmerking komt voor vrijstelling
onder artikel 101(3) VWEU. Marktmacht is onwaarschijnlijk
bij een (gezamenhijk) marktaandeel van minder dan 20 pro.
cent. Dat volgt uit de groepsvrijstellingsverordening inzake
specialisatie en ook uit de veilige haven die de Horizontale
Richtsnoeren (nr. 169) bevatten voor horizontale onderaan
nemingsovereenkomsten met bet oog op het verhogen van
de productie:

Ook bij horizontale onderaannemingsovereenkomsten
waarmee een verhoging van deproductie wordt beoogd,
is het in de meeste gevallen onwaarschijn4jk dat er een
marktmachtzou bestaan wanneer departen bj de over
eenkomst een gezamenfljk marktaandeel van minder
dan 20% hebben. Bj een gezamenlijk marktaandeel

21 Honzontale Richtsnoeren, nr. 159 in fine.
22 Horizontale Richtsnoeren, nr. 180.

van de part,fen van minder dan 20% is het in elk geva
waarschynlUk dat aan de voorwaarden van artikel 101
lid 3, is voldaan.

Bij horizontale onderaanneming tussen ondernemingen met
een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 20 procenl
moeten niet noodzakelijk bijkomende voorwaarden zijn
voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling.
De Horizontale Richtsnoeren (nr. 170) bevestigen dat veel
zal afhangen van de betrokken feiten:

Een lichtjes hoger marktaandeel dan in de groepsvrjjslel
ling ofde ... veilige zone [voor overeenkomsten waarmee
een verhoging van de productie wordt beoogd] wordi
toegestaan, wyst niet noodzakelUkerwyze op een clerk
geconcentreerde markt, hetgeen een belangrkefc,clor
van de beoordeling vormt. Op een mar/ct met een malige
concentratiegraad mag het gezamenfljke marktaandeel
van de part4jen iets meer dan 20% bedragen. Over he!
algemeen zal een productieovereenkomst op een gecon
centreerde mar/ct vaker mededingingsbeperkende gevol
gen hebben dan op een mar/ct die niet geconcentreerd
is. Op dezelfde wUze kan een productieovereenkomst op
een geconcentreerde markt het risico op een heimelijke
verstandhouding verhogen, zelfs indien departUen slechis
een matig gezamenlyk marktaandeel hebben.

Tot slot kan worden verwezen naar het voorbeeld dat de
Horizontale Richtsnoeren van 2001 (nr. 114) gaven omtrenl
onderaanneming tussen concurrenten A en B:

A en B zUn concurrenten op de markt voor eindproducl
X A heefi een marktaandeel van 15%, en B één van
20%. Beide vervaardigen zU tevens het halffabrikaal Y.
dat een component is bj de productie van maar dat
eveneens bU de vervaardiging van andere producien
wordt gebruikt. He! maakt 10% uit van de kosten van X.
A produceert Y alleen voor intern gebruik, terwjl B Y
ook verkoopt aan derde afnemers. Het marktaandeel van
B op de markt voor Y bedraagt 10%. A en B sluiten ecu
onderaannemingscontract, krachtens hetwelk A zich voor
60% van zUn behoeften aan Y bU B zal bevoorraden. A
zal 40% van zUn behoeften zeif blUven produceren, oin
de knowhow die vereist is voor de productie van Y niel
te verliezen.

In de analyse van haar voorbeeld beschouwt de Commissie
het als een eerste stap om uit te maken of onderneming A
al dan niet een realistische potentiele nieuwkomer is op de
vrije markt voor de verkoop van het intermediaire product
Y aan derden. Indien niet, dan beperkt de overeenkomst met
betrekking tot bet intermediaire product Y de mededinging
niet met betrekking tot Y. Aangezien de gemeenschappe
lijke kosten bovendien laag zijn (het intermediaire product
Y vertegenwoordigt slechts 10 procent van de kost van bet
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jndpr0cuct X) is de Commissie van mening dat collusie

voor het eindproduct X onwaarschijnlijk is. Omgekeerd, als
4Jfldernemiflg A een realistische potentiele nieuwkomer zou

zijn op de vrije markt voor de verkoop van het eindproduct Y

aafl derden, moet rekening worden gehouden met de markt

positie van ondememing B voor het intermediaire product

V. AangeZi dat aandeel slechts 10 procent bedraagt, is het
0nwaarschijnlijk dat de overeenkomst met betrekking tot Y

de1nededinging zodanig beperkt dat die overeenkomst niet

kan worden vrijgesteld op grond van artikel 101(3) VWEU.

AangeZiefl het gezamenhijk marktaandeel van de partijen voor

‘‘ hovendiefl niet hoger zou zijn dan 10 procent zouden ze

kunnen argumenteren dat hun overeenkomst geniet van de

c/C minimiS bekendmaking.

IV. Verticale onderaanneming

A. Methodoiogie
I)e mededingingsrechtelijke checklist voor verticale onder
aanneming omvat eveneens vijfvragen:

I. Valt de onderaannemingsovereenkomst binnen de wer
kingssfeer van artikel 101(1) VWEU?

2. Zo ja, beperkt de onderaannemingsovereenkomst de
mededinging op een merkbare wijze in de zin van artikel
I01(l)VWEU?

3. Zo ja, is de onderaannemingsovereenkomst een ove
reenkomst inzake technologieoverdracht die valt onder
de GVTO?

4. Zo niet, valt de onderaannemingsovereenkomst onder
Verordening (EU) nr. 461/2010 betreffende de toepassing
van artikel 101(3) van bet Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie op groepen verticale overeenkom
sten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in
de motorvoertuigensector (“Verordening 461/201 0’)23

of Verordening 330/2010?
5. Zo niet, zijn de mededingingsbeperkingen in de onde

raannemingsovereenkomst afdwingbaar op basis van de
Verticale Richtsnoeren?

B. Eerste vraag: Vail de onderaannemingsovereenkomst
onder artikel 101(1) VWEU?

Het antwoord op de eerste vraag is positief indien bet een
overeenkomst is in de zin van artikel 101(1) VWEU en
die overeenkomst de handel tussen lidstaten merkbaar kan
beinvloeden Er kan in dat verband worden verwezen naar
wat hierover is gezegd in het kader van horizontale onder
aanneming.

23 PBLl29van28mej2OlO.

C. Tweede vraag: Beperkt de
onderaannemingsovereenkomst de mededinging
merkbaar in de zin van artikel 101(1) VWEU?

1. Algemeen
Voor de vraag ofverticale onderaanneming kan gepaard gaan
met een exclusieve leveringsverplichting opgelegd aan een
toeleverancier, is de Toeleveringsbekendmaking relevant.
De de minimis bekendmaking is dat niet, om de reden die
reeds is vermeld: de de minimis bekendmaking (nr. 11 (2)(e))
is inderdaad niet van toepassing op een exclusieve leverings
verplichting tussen een leverancier van componenten (toele
verancier) en een afnemer die deze componenten verwerkt
in zijn eindproducten (opdrachtgever), die de toeleverancier
verbiedt om de componenten als reserveonderdelen te ver
kopen aan eindgebruikers ofandere verrichters van diensten.

2. Theleveringsbekendmaking
De Toeleveringsbekendmaking is relevant wanneer de
opdrachtgever technologie of uitrusting verstrekt aan de
toeleverancier om de contractproducten te vervaardigen. Dat
vloeit voort uit de Verticale Richtsnoeren (nr. 22):

Op toelevering is de toeleveringsbekendmaking van
toepassing. Volgens deze bekendmaking, die van kracht
blUft, vallen toeleveringsovereenkomsten waarb de
toeleverancier zich ertoe verbindt bepaalde producten
exclusiefvoor de opdrachtgever te vervaardigen, in de
regel niet binnen het toepassingsgebied van artikel 101,
lid], mits de toeleverancier de technologie ofuitrusting
nodig heefi om de producten te vervaardigen.

De Toeleveringsbekendmaking brengt dus bepaalde mededin
gingsbeperkingen buiten de werkingssfeer van artikel 101(1)
VWEU op voorwaarde dat de opdrachtgever technologie
(JER, knowhow) en/of uitrusting verstrekt aan de toeleve
rancier. Deze moeten van dien aard zijn dat de toeleverancier
niet zou kunnen fungeren als onathankelijk leverancier op de
markt voor de contractproducten indien hij er geen toegang
tot zou hebben. Te dien einde moeten de IER, knowhow of
de uitrusting voldoen aan twee cumulatieve voorwaarden:

— Ze moeten noodzakelijk zijn voor de toeleverancier om
goederen te vervaardigen die verschillen in vorm, func
tie of samenstelling van andere goederen die worden
vervaardigd of geleverd op de markt; en

— Ze mogen niet reeds ter beschikking staan van de toe
leverancier of toegankelijk zijn onder redelijke voor
waarden.24

24 De Toeleveringsbekendmaking (nr. 2) specificeert dat aan deze
voorwaarde niet is voldaan wanneer de opdrachtgever “zich
ertoe beperict hem algemene gegevens te verstrekken die a/
teen dienen ter beschrving van de opdracht. Onder deze
voorwaarden kunnen dergelke beperkingen de toeleverancier
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De Toeleveringsbekendmaking verschaft geen verdere uitleg
over deze voorwaarden. Wat de tweede voorwaarde betreft,
zou dat kurmen leiden tot tegenstrijdige standpunten over
het begrip “redelijke voorwaarden”, wat enige onzekerheid
met zich meebrengt voor een opdrachtgever. Als hij een
exciusieve leveringsverplichting oplegt aan de toeleverancier
en vervolgens blijkt dat een mededingingsautoriteit of een
rechtbank van oordeel is dat de toeleverancier de technolo
gie of uitrusting zeif had kunnen verwerven onder redelijke
voorwaarden, dan is de exciusieve leveringsplicht, zoals
hierna nog wordt toegelicht, een hardeorebeperking van de
mededinging. Dat zou een opdrachtgever confronteren met
een situatie waarin hij niet kan beletten dat een toeleverancier
zijn concurrent wordt op de vervolgmarkt, nota bene met
behuip van technologie of uitrusting die toebehoort aan de
opdrachtgever zeif. Het is dan ook aangeraden dat de partijen
in dergelijke gevallen contractuele taa) voorzien waarbij de
toekomstige leverancier uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij
de betrokken technologie of uitrusting niet reeds ter beschik
king heeft en die, voor zover hij weet op het moment van het
aangaan van de overeenkomst, ook niet kan bekomen tegen
voorwaarden die voor hem redelijk zijn.

In de veronderstelling dat de voorwaarden van de
Toeleveringsbekendmaking zijn vervuld, heeft de opdracht
gever het recht de toeleverancier te verplichten om de
betrokken technologie of uitrusting uitsluitend te gebruiken
in het kader van de toeleveringsbetrelcking en ze niet ter bes
chikking te stellen van derden, alsrnede om de toeleverancier
te verplichten om de goederen, diensten of werken die bet
resultaat zijn van bet gebruik van de technologie ofuitrusting
alleen te leveren aan de opdrachtgever.25De reden daarvoor is
dus dat de toeleverancier zonder de technologie ofuitrusting
de contractproducten sowieso niet zou kunnen produceren.

De volgende beperkingen met betrekking tot het verstrekken
van technologie door de opdrachtgever kunnen ook worden
opgelegd in onderaannemingsovereenkomsten zonder binnen
het toepassingsgebied van artikel 101 (1) VWEU te komen:26

— een verbintenis van één van de partijen om vervaar
digingsprocédës of andere knowhow met een geheim
karakter, aismede vertrouwelijke informatie die haar
door de andere partij tij dens de onderhandeling en
uitvoering van de overeenkomst werden medegedeeld,
niet bekend te rnaken, zolang de betrokken knowhow
of informatie niet algemeen bekend zijn geworden;

— een verbintenis van de toeleverancier om, zelfs na het
einde van de overeenkomst, geen gebruik te maken
van vervaardigingsprocëdés of andere knowhow met

immers de mogelijkheid ontnemen een onaJ’hankelUke econo
mische activiteit te ontplooien op de gebieden die het voorwerp
van de overeenkomst vormen”.

25 Toeleveringsbekendmaking, nr. 2.
26 Toeleveringsbekendmaking, nr. 3.

een geheim karakter die door hem tijdens de duur van
de overeenkomst werd ontvangen, zolang deze niet
algemeen bekend zijn geworden; en
een verbintenis van de toeleverancier om de door hem
gedurende de looptijd van de overeenkomst gedan
tecbnische verbeteringen op niet-exciusieve basis aan
de opdrachtgever mede te delen, of, indien het om door
de onderaannemer gedane octrooieerbare uitvindingen
gaat, ann de opdrachtgever voor de duur van het door
deze gehouden octrooi niet-exciusieve verbeterings- of
toepassingsoctrooilicenties te geven.

Aangezien dat geen merkbare beperking van de mededinging
vorm, kan deze verbintenis van de toeleverancier exciusiel’
zijn ten voordele van de opdrachtgever, voor zover de door
de toeleverancier gedurende de looptijd van de overeenkonist
gedane verbeteringen en uitvindingen niet kunnen worden
gebruikt zonder de geheime knowhow of het octrooi van de
opdrachtgever. Als de toeleverancier bet recht heeft om een
bepaald merk, een bepaalde handelsnaam of een bepaalde pre
sentatie te gebruiken, kan de opdrachtgever de toeleverancier
verbieden dit te doen met betrekking tot goederen, dienslen
of werken die niet bestemd zijn om aan de opdrachtgever te
worden geleverd.27

Andere mededingingsbeperkingen in de zin van artikel 101(l)
VWEU worden niet genoemd in de Toeleveringsbekendmaking
en moeten dan ook los van de Toeleveringsbekendmaking
worden beoordeeld.

D. Derde vraag: Is de onderaannemingsovereenkomst
een overeenkomst inzake technologieoverdracht die

onder de GVTO valt?
Indien verticale onderaanneming de vorm aanneemt van
een overeenkomst inzake technologieoverdracht, worden de
mededingingsbeperkingen, met uitzondering van de exclu
sieve levering, geanalyseerd in het kader van de GVTO en de
bijbehorende GVTO-Richtsnoeren. De GVTO-Richtsnoeren
(nr. 44), zoals reeds hierboven aangehaald, bepalen op dat
punt inderdaad als volgt:

Volgens [de Toeleveringsbekendmaking] vallen toele
veringsovereenkomsten waarb/ de toeleverancier zich
ertoe verbindt bepaalde producten uitsluitend voor de
opdrachtgever te produceren in de regel niet onder
art [101(1)]. Andere aan de toeleverancier opgelegde
beperkingen, zoals het verbod op bet verrichten ofexploit
eren van eigen onderzoek en ontwikkeling, kunnen echter
wel onder het verbod van artikel [101] vallen.

Die andere beperkingen kunnen genieten van de veilige
haven van de GVTO wanneer is voldaan aan de volgende
voorwaarden:

27 Toeleveringsbekendmaking, nr. 4.
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— Do overeenkomst heeft geen van de hardcorebeperkin

gen van artikel 4 GVTO tot doel; en

I-let individuele marktaandeel van de betrokken par

tien bedraagt niet meer dan 30 prOcent op de betrok

ken relevante technologie- en productmarkt (artikel

3(2) GVTO), tenzij het om verticale onderaanneming

tussen potentiele concurrenten gaat en een gezamenlijk

marktaafldeel van 20 procent of minder geldt (artikel

3(I) GVTO). Richtlijnen inzake de bepaling van de rele

vante markten (“technologiemarkt” en “productmarkt”

zijn te vinden in de GVTO-Richtsnoeren, nr. 19-25);
richtlijnefl voor de berekening van het marktaandeel in

de GVTO-RichtsnOerefl (nr. 23, 77 e.v.).

Als verticale onderaarmeming de vorm aanneemt van een
overeenkomSt inzake technologieoverdracht die niet vol

doet aan de voorwaarden van de GVTO, bieden de GVTO

I ichtsnoeren voor de beperkingen andere dan de exciusieve
levering een leidraad om te bepalen of de overeenkomst vol
dod aan de vrijstellingsonden van artikel 101(3) VWEU.
l)it is sowieso onwaarschijnlijk indien de onderaaimemings
ovcreenkomst één of meerdere hardcorebeperkingen in de
un van artikel 4 van de GVTO tot doel heeft. De situatie is
anders mdi en de onderaannemingsovereenkomst/overeen
komst inzake technologieoverdracht niet onder de GVTO
valt 0111 de enkele reden dat de partijen het marktaandeel
voor do veilige haven van de GVTO overschrijden. In dat
geval zal de beoordeling van de verschillende beperkingen
op basis van artikel 101(3) VWEU moeten worden uitge
voerd overeenkomstig deel IV van de GVTO-Richtsnoeren,
in hot bijzonder nr. 152-203 daarvan (met betrekking tot de
toepassing van artikel 101 VWEU op verschillende soorten
van I icentiebeperkingen).

E. Vierde vraag: Vail de onderaannemingsovereenkomst
onder de toepassing van Verordening 461/2010 of

Verordening 330/2010?
Als het antwoord op de tweede vraag positief is en de onder
aannemingsovereenkomst niet binnen het toepassingsgebied
van de GVTO valt, is het toepasselijke juridische kader
otwel Verordening 461/2010 voor de vervo1narkt voor
mOtorvoertuigen ofwel Verordening 330/2010.28 Omdat
do opdrachtgever aan de toeleverancier in deze hypoth
ese geen technologie of uitrusting verstrekt in de zin van
do Toeleveringsbekendmaking29,nemen Verordeningen
461/2010 en 330/2010 een strenger standpunt in over
hepaalde mededingingsbeperkingen: beide plaatsen een

Die laatste groepsvrijstelling is slechts van toepassing als geen
andere groepsvrijstelling van toepassing is (artikel 2(5) Veror
dening 330/2010).
In de hypothese dat de opdrachtgever IER verleent aan de
toeleverancier, is zowel de toepasselijkheid van Verordening
1400/2002 uitgesloten, op basis van artikel 2(2)(b) (tevens
Verordening 461/2010, overweging 6), als die van Verordening
330/2010 op basis van artikel 2(3).

exciusieve leveringsverplichting op de zwarte lijst van de
hardcorebeperkingen.

1. Het regime van Verordening 330/2010
Artikel 4(e) van Verordening 330/2010 zet verticale over
eenkomsten op de zwarte lijst indien zij tot doel hebben:

[dJe beperking, overeengekomen tussen een leverancier
van componenten en een afliemer die deze componenten
verwerkt, van de mogelkheden van de leverancier om de
componenten als vervangingsonderdelen te verkopen aan
eindgebruikers ofaan herstellers ofandere verrichters
van diensten aan wie de afliemer niet het herstel ofhet
onderhoud van zjn goederen heeft toevertrouwd.

Op grond van Verordening 330/2010 kan een opdrachtge
ver enkel van zijn erkend netwerk voor onderhoud en her
stellingen verlangen dat de leden van het netwerk bij hem
reserveonderdelen aankopen. Eindgebruikers, onaffiankelijke
herstellers en andere verrichters van diensten moeten in staat
zijnom de reserveonderdelen, alsook de relevante technische
informatie en speciale uitrusting die nodig is voor het gebruik
van de reserveonderdelen, rechtstreeks te verkrijgen van
de toeleverancier. Daarmee wil de Commissie de toegang
van deze partijen tot reserveonderdelen garanderen en druk
uitoefenen op het prijsniveau van reserveonderdelen door
de OEM en hun netwerken voor onderhoud en herstellingen
rechtstreeks te laten concurreren met onafhankelijke herstel
lers en vethchters van diensten.

Artikel 4(e) van Verordening 330/2010 maakt een onder
scheid tussen componenten die gebruikt worden als reser
veonderdelen en componenten die gebruikt worden voor
verwerking in een eindproduct. De hardcorebeperking in
artikel 4(e) heeft uitsluitend betrekking op het eerste. Dat
betekent dat een OEM het recht heeft om een exciusieve
leveringsverplichting op te leggen aan zijn toeleverancier
voor de componenten die verwerkt moeten worderi in de
eindproducten van de OEM.

2. Het regime van Verordening 461/2010
Met ingang van 1 juni 2010 is Verordening 461/2010 van
toepassing op verticale overeenkomsten betreffende de ver
volgmarkt voor motorvoertuigen.

Artikel 5(b) van Verordening 461/2010 zet verticale over
eenkomsten op de zwarte lijst indien zij tot doel hebben

[die tussen een leverancier van reserveonderdelen, her
stellingsgereedschap, diagnose- of andere apparatuur
en eenfabrikant van motorvoertuigen overeengekomen
beperking van de mogel(ikheid van de leverancier deze
goederen aan erkende ofonaJhankel,Jke distributeurs of
aan erkende ofonafliankefljke herstellers ofeindgebrui
kers te verkopen.
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Artikel 5(c) van Verordening 461/2010 zet verticale over
eenkomsten op de zwarte lijst indien zij tot doel hebben

[dJe tussen een fabrikant van motorvoertuigen die
onderdelen gebruikt voor de aanvankelUke assemblage
van motorvoertuigen, en de leverancier van die onderdelen
overeengekomen beperking van de mogelkheid van de
leverancier zn merk of logo daadwerkehjk en op een
duidelUk zichtbare wUze op de geleverde onderdelen of
op de reserveonderdelen aan te brengen.

Artikel 5(b) drukt de wens uit van DG COMP om een daad
werkelijke mededinging te verzekeren op de markten voor
onderhoud en herstellingen en om herstellers in de mogeli
jkheid te stellen concurrerende reserveonderdelen aan te
bieden aan eindgebruikers.3°Zoals Verordening 330/2010,
verhindert Verordening 461/2010 een fabrikant om de ver
volgmarkt voor zicbzelf voor te behouden. Bovendien is de
macht van een fabrikant onder het specifieke regime van
Verordening 461/2010 nog beperkter dan onder bet algemene
regime van Verordening 330/2010: hij heefi inderdaad niet
eens het recht om zijn eigen dealer- en servicenetwerk te ver
plichten uitsluitend bij hem reserveonderdelen aan te kopen.

Desondanks, zoals blijkt uit artikel 5(c), is het onderscheid
tussen componenten die worden gebruikt voor de assemblage
van een nieuw motorvoertuig en voor reserveonderdelen ook
van toepassing in de context van Verordening 461/2010. De
motorvoertuigenfabrikant heeft het recht een exciusieve
leveringsverplichting op te leggen aan zijn componentenle
verancier. Wat hij niet kan, is die Iaatste het recht ontnemen
om zijn merk of logo, daadwerkelijk en op een duidelijk
zichtbare wijze, aan te brengen op de geleverde componenten.

E Vijfde vraag: Zijn de mededingingsbeperkingen in de
onderaannemingsovereenkoinst afdwingbaar op grond

van de Verticale Richisnoeren?
Verticale onderaanneming die niet binnen de werkingssfeer
van de Toeleveringsbekendmaking valt (omdat ze andere
beperkingen bevat dan diegene die door de bekendmaking
buiten de werkingssfeer van het verbod van artikel 101(1)
VWEU worden gebracht) en waarop geen groepsvrijstel
lingsverordening van toepassing is (bijvoorbeeld omdat
de overeenkomst de marktaandeeldrempels overschrijdt),
wordt beoordeeld overeenkomstig de Verticale Riehtsnoeren.
Die geven het volgende voorbeeld van exciusieve levering!
affiame in de context van onderaanneming (nr. 202):

Op de markt voor een bepaald type componenten (mar/ti
voor intermediaire producten) komt leverancier A met
afnemer B overeen dat leverancierA met gebruikmaking
van zn eigen knowhow, middels belangrjke investerin
gen in nieuwe machines en met behuip van de door afne

° Verordening 461/2010, ov. 17.

mer B verstrekte specficaties, een verschillende ve;.sj
van de component zal oniwikkelen. B zal belangrjk
investeringen moeten doen om de nieuwe compone,71
te kunnen verwerken. Overeengekomen wordt dat A het
nieuweproduct gedurende eenperiode van vjfjaar nada
het voor het eerst op de mar/ct is gebracht, uitsluite,id
aan afliemer B zal verkopen. B is gedurende dezeljde
periode van vjfjaar verplicht het nieuwe product rut
sluitend van A te kopen. A en B mogen andere versies
van de component elders blUven verkopen respectieve/Uk
kopen. Afriemer B heefi een marktaandeel van 40% op
de upstreammarkt voor componenten en op de dow,i..
streammarkt voor eindproducten. Het marktaandeel Va,?
de leverancier van de componenten bedraagt 35%. Er
zjn twee andere leveranciers van componenten, met Ccli
marktaandeel van 20 tot 25%; daarnaast is er een aantai
kleinere leveranciers.
De overeenkomst voldoet, gezien de belangrke invester
ingen, waarschUnlUk aan de voorwaarden van artike/
101, lid 3, omdat zj efficientieverbeteringen ople’eri
en omdat het marktafschermende effect gering is. Voor
andere afnemers wordt de toegang tot een bepaalde versie
van een product van een leverancier met een mar/cia
andeel van 35% afgesneden en er z/n andere leveran
ciers van componenten die wellicht soortgelyke nienwe
producten zullen ontwikkelen. Voor andere leverancier
wordt, voor ten hoogste 40% van de markt, de toegang
tot een gedeelte van de vraag van afnemer B afgesnedcn.

Dit voorbeeld toont aan dat een exciusieve levering in bet
kader van een verticale onderaanneming tot de juridische
mogelijkheden behoort. De omstandigheden die worden
geschetst zijn echter dermate specifiek dat zou kunnen
worden geargumenteerd dat de exciusieve levering buiten
bet toepassingsgebied van artikel 101(1) VWEU valt wegens
objectiefgerechtvaardigd gelet op de belangrijke wederzijdse
investeringen.3’Een dergelijke redenering (en aangepaste
contractuele constructie) lijkt overigens te verkiezen boven
de weg van artikel 101(3) VWEU. Nu exciusieve levering
een hardcorebeperking is onder de besproken bepalingen
van Verordening 330/2010 en 461/2010, moet de toepas
selijkheid van artikel 101(3) VWEU immers niet alleen
worden nagegaan voor die exciusiviteit, maar tevens voor
de andere beperkingen van de mededinging die de onderaan
nemingsovereenkomst mogelijk bevat.

V. Conclusie
Onderaannemingsovereenkomsten zijn in de loop der jaren
op het kruispunt komen te liggen van verschillendejuridische
instrumenten. Weliswaar biedt dat meer aanknopingspunten
voor de jurist, maar het maakt de mededingingsrechtelijke
analyse ook ingewikkelder. Die analyse komt in de praktijk

1.Andere voorbeelden zijn te vinden in de Verticale Richtsnoeren,
nr. 60 e.v.
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vaak neer op de vraag of een exciusieve relatie tussen de
opdrachtgever en de toeleverancier tot de mogelijkheden

behoOrt. Zowel in het geval van horizontale als in het geval

van verticale onderaanneming biedt het juridisch kader daar

toe mogelijkheden: honzontaal onder het groepsvrijstellings

regime voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht

en voor specialisatieovereenkomsten en tevens onder het

individuele regime van de Horizontale Richtsnoeren; ver

ticaal zo goed als uitsluitend onder de voorwaarden van de
ToeleveriflgSbekefldmaking.

Indien gerede twijfel rijst ofhetjuridisch kader een exciusieve

leveringsplicht verantwoordt, of een dergelijke leverings

plicht sowieso op de lijst van hardcorebeperkingen plants,

is het waarschijnlijk nuttig dat de opdrachtgever een terug

valpositie voorziet voor het gebruik door de toeleverancier,

voor zijn eigen rekening, van de technologie of uitrusting

van de opdrachtgever.

Vaak zal een opdrachtgever technologie of uitrusting gratis

ter beschikking stellen van de toeleverancier of tegen een
vergoeding die niet volledig overeenstemt met de investering
van de opdrachtgever. De reden daarvoor is dat elke vergoe
ding die de opdrachtgever aanrekent aan de toeleverancier
voor het gebruik van dergelijke technologie of uitrusting
waarschijnlijk verrekend zal worden in de prijs die de toele
verancier op zijn beurt aanrekent aan de opdrachtgever. Als
de toeleverancier wenst te starten met productie voor eigen
rekening of voor rekening van een derde met behuip van de
technologie of uitrusting van de opdrachtgever, heeft een
opdrachtgever minstens recht op een financiële vergoeding
door de toeleverancier.

Dergelijke financiële vergoeding kan verschillende vormen
aannemen. Ten eerste die van een licentievergoeding. Volgens
een dergelijke constructie heeft de toeleverancier eerst het
recht om de technologie (IER, knowhow) of uitrusting van
de opdrachtgever voor eigen rekening te gebruiken nadat
de partijen een licentievergoeding zijn overeengekomen.
Hetzelfde zou kunnen gelden indien de opdrachtgever tech
nologie of uitrusting verstrekt die hij zelf in licentie heeft
van een derde, alsook in gevallen waarin de opdrachtgever
O&O-inspanningen investeerde in de ontwikkeling van een
bepaalde productiemethode. Ten tweede, wat de uitrusting
betreft, zou de toeleverancier in plaats van een licentiever
goeding bij gebruik voor eigen rekening ook de keuze kunnen
krijgen om de uitrusting te kopen tegen marktconforme
Voorwaarden, rekening houdend met eventuele IER enlof
knowhow met betrekking tot de uitrusting of de producten
die worden vervaardigd met behuip van de uitrusting, en
met de slijtage ervan (“wear and tear”). In beide gevallen
strekt de financiele vergoedmg er met toe de verkoop van
de toe leverancier aan derden te beperken, maar wel om de
Opdrachtgever een redelijke en billijke vergoeding te ver
Strekken voor zijn investeringsinspanningen.
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