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MEDEDINGINGSRECHTELIJKE ANALYSE VAN NIET-CONCURRENTIEBEDINGEN

Deze bijdrage schetst op beknopte wijze de mededingingsrechtelijke
analyse van niet-concurrentiebedingen, Eerst worden niet-concurrentie
bedingen benaderd vanuit het oogpunt van het verbod op mededin
gingsbeperkende overeenkomsten. Dat verbod is vervat in artikel 2 van
de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging (“WBEM”)
en artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie (“VWEU”). Ook het verbod op het misbruik van een machtsposi
tie is relevant voor niet-concurrentiebedingen. Dat verbod is vervat in
artikel 3 WBEM en artikel 102 VWEU en wordt besproken in een
tweede deel.

A. NIET-c0NcuRRENTIEBEDINGEN ALS

MEDEDINGINGSBEPERKENDE OVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Summa divisio: horizontale versus verticale
overeenkomsten

De summa divisio van de mededingingsrechtelijke analyse van niet-con
currentiebedingen is die tussen niet-concurrentiebedingen die het voor
werp uitmaken van een horizontale, dan wel van een verticale overeen
komst1.

Mededingingsrechtelijk zijn horizontale overeenkomsten gesloten tus
sen twee of meer daadwerkelijke of potentiële concurrenten2.Onderne
mingen zijn daadwerkelijke concurrenten van elkaar als zij actief zijn op
dezelfde relevante markt, m.a.w. op dezelfde relevante product
markt( en) en dezelfde relevante geografische markt(en). Ondernemin
gen zijn potentiele concurrenten van elkaar indien zij op korte termijn
in staat zijn om de relevante markt te betreden waarop de andere onder
fleming actief is3. Dat houdt in dat ondernemingen die actief zijn op
dezelfde productmarkt, maar in andere landen van de Europese Unie

1 Het begrip overeenkomst wordt ruirn geinterpreteerd in het mededingingsrecht en concen
treert zich op de vraag of er al dan niet een wilsovereenstemming bestaat tussen de partijen,
ongeacht hoe die wordt uitgedrukt; zie voor een bespreking van het begrip “overeenkomst”,
F. TuYTscHAEvER, Artikelsgewijze Commentaar Handels- en Economisch Recht. Art. 2
WBEM, Kiuwer Rechtswetenschappen (2007).

2 Europese Commissie — Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van art. 101 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten
[2011] Pb.C. 11/1 (“Horizontale Richtsnoeren”), punt 1.
Horizontale Richtsnoeren, punt 10.
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(“EU”), ofwel potentiële concurrenten zijn (als ze op korte termijn
elkaars gebieden kunnen betreden) ofwel niet-concurrenten zijn (als dat
niet het geval is). Niet-concurrenten zijn dus ondernemingen die ofwel
niet daadwerkelijk of potentieel actief zijn op dezelfde productmarkten,
of die actief zijn op dezelfde productmarkten, maar op verschillende
geografische markten zonder dat zij potentiele concurrenten zijn.

Voorbeelden van horizontale overeenkomsten zijn overeenkomsten
betreffende onderzoek en ontwikkeling, specialisatieovereenkomsten,
gemeenschappelijke aan- of verkoopovereenkomsten of standaardise
ringsovereenkomsten.

In een horizontale overeenkomst zijn de partijen, voor doeleinden van
de overeenkomst, actief op hetzelfde niveau van de productie- of distri
butieketen. Daar ligt het onderscheid met verticale overeenkomsten.
Een verticale overeenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen,
met het oog op de toepassing van de overeenkomst, elk in een verschil
lend stadium van de productie- of distributieketen werkzaam zijn en die
betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde
goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen4.

Veel voorkomende verticale overeenkomsten zijn distributieovereen
komsten, toeleveringsovereenkomst, agentuurovereenkomsten en fran
chiseovereenkomsten.

Mededingingsrechtelij k worden niet-concurrentiebedingen in horizon-
tale overeenkomsten strenger beoordeeld dan niet-concurrentiebedin
gen in verticale overeenkomsten. In een verticale relatie vormt een niet
concurrentiebeding slechts een belemmering van de daadwerkelijke
mededinging indien de leverancier en/of de afnemer op de betrokken
markt marktmacht bezit die tot gevolg heeft dat er onvoldoende con
currentie heerst op een of meerdere betrokken handelsniveaus5.Bij niet
concurrentiebedingen in horizontale relaties is een belemmering van de
daadwerkelijke mededinging veel eerder aanwezig, aangezien het in dat
geval afspraken tussen concurrenten betreft.

Art. 1(a) Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de
toepassing van art. 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen [2010]
Pb.L. 102/1.
Europese Commissie — Richtsnoeren inzake verticale beperkingen [2010] Pb.C. 130/1 (“Ver
ticale Richtsnoeren”), punt 23.
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Hoofdstuk 2. Niet-concurrentiebedingen in horizontale
overeenkomsten

In de regel zijn niet-concurrentiebedingen in horizontale overeenkom
sten een verboden beperking van de mededinging in de zin van arti
kel 2(1) WBEM/artikel 101(1) VWEU. Slechts beperkte categorieën
overeenkomsten, die genieten van een groepsvrijstelling of van een mdi
viduele vrijstelling of die een nevenrestrictie zijn in het kader van een
concentratie, vormen daarop een uitzondering.

Afdeling 1. Niet-concurrentiebedingen als verboden
mededingingsbeperking

Niet-concurrentiebedingen kunnen een zogenaamde “harde kern”
inbreuk vormen op het mededingingsrecht. Dat is het geval wanneer een
niet-concurrentiebeding instrumenteel is voor marktverdeling. Een der
gelijke marktverdeling doet zich voor wanneer partijen de gebieden ver
delen waarin zij, in meerdere of mindere mate of helemaal niet, actief
zullen zijn of wanneer zij afspreken welke kianten zij zullen bedienen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van zogenoemde “wapenstil
standovereenkomsten”, waarbij bestaande gebieden of kianten of
marktaandelen worden bevroren. Dergelijke niet-concurrentiebedingen
(en de daarmee gepaard gaande harde kernbeperkingen) zijn strijdig
met artikel 2(1) WBEM/artikel 101(1) VWEU, die uitdrukkelij k het
verdelen van de markten verbieden.

De strijdigheid van dergelijke niet-concurrentiebedingen met het verbod
op mededingingsbeperkende afspraken neergelegd in artikel 2(1)
WBEM/artikel 101(1) VWEU kan niet worden opgegeven door een de
minimis redenering. Harde kernbeperkingen van de mededinging kun
nen inderdaad nooit genieten van het voordeel van een de minimis
behandeling6.

6 Europese Commissie — Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de
mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel [101(1) VWEU] [2001] Pb.C. 368/

13, punt 7(a) (“Dc Minimis Bekendmaking”).
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Afdeling 2, Niet-concurrentiebedingen als toegelaten
mededingingsbeperking

Er bestaan grosso modo drie categorieen uitzonderingen op het verbod
van het overeenkomen van niet-concurrentiebedingen tussen concur
renten. Die uitzonderingen volgen (i) uit de groepsvrijstel1ingsverorde-
ningen die van toepassing zijn op bepaalde categorieën horizontale
overeenkomsten; (ii) uit de Horizontale Richtsnoeren en de Artj
kel 8 1(3) Richtsnoeren; en, in het kader van overnames, (iii) uit de
Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks
verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van
concentraties7.

1. Groepsvri;stellingsverordeningen en niet-concurrentiebedingen

Bepaalde categorieën van horizontale overeenkomsten kunnen genieten
van een zogenaamde groepsvrij stellingsverordening, d.i. een verorde
ning die vooropstelt wanneer een mededingingsbeperkende overeen
komst voldoet aan de voorwaarden van artikel 101(3) VWEU en der
halve is vrijgesteld van het verbod van artikel 101(1) VWEU8.

De Europese groepsvrij stellingsverordeningen zij n van toepassing in
Belgie, ongeacht of ze wordt toegepast op een horizontale overeen
komst die al dan niet de handel tussen de lidstaten merkbaar beInvloedt.
Terwiji het Europese mededingingsrecht (en dus oolc de Europese
groepsvrijstellingen) slechts van toepassing is op overeenkomsten die de
handel tussen de lidstaten merkbaar beInvloeden, heeft de Belgische
wetgever de werking van de Europese groepsvrijstellingen uitgebreid en
voorziet zij in hun toepasselijkheid eveneens op overeenkomsten die de
handel tussen de lidstaten niet merkbaar beinvloeden9.

Voor horizontale overeenkomsten bestaat er een groepsvrij stellingsver
ordening voor specialisatieovereenkomsten1°en een groepsvrijstellings

[2005] Pb.C. 56/24 (“Bekendmaking Nevenrestricties”).
8 Zie by. Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende de toepassing van art. 81,

lid 3 van het Verdrag [2004] Pb.C. 101.97, punt 35 (“Artikel 81(3) Richtsnoeren”).
Art. 5, lid 2 WEEM.

10 Verordening (EU) nr. 121 8/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toe-
passing van art. 101, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten [2010] Pb.L. 335/43 (“Verordening 1218/
2010”).
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vordering voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten1t.Beide

voorzien in de mogelijkheid om niet-concurrentiebedingen op te
nemen12.

I. Specialisatieovereenkomsten

Specialisatieovereenkomsten zij n eenzij dige of wederkerige specialisa
tieovereenkomsten, evenals overeenkomsten inzake gezamenlij ke pro
ductie. Artikel 1(1) van verordening 1218/2010 definieert specialisarie

overeenkomsten als volgt:

b) “eenzijdige specialisatieovereenkomst”: een overeenkomst tus
sen twee partijen die actief zijn op dezelfde productmarkt, waarbij
een partij zich ertoe verbindt de vervaardiging van bepaalde pro
ducten volledig ofgedeeltelijk te beeindigen dan we! niet tot de ver
vaardiging van deze producten over te gaan doch deze van de
andere partij te kopen, die zich ertoe verbindt deze producten te
vervaardigen en te leveren;
c) “wederkerige specialisatieovereenkomst”: een overeenkomst
tussen twee of meer partijen die actief zijn op dezelfde product
markt, waarbij twee ofmeer partijen zich op basis van wederkerig
heid ertoe verb inden de vervaardiging van bepaalde, doch verschil
lende producten volledig ofgedeeltelijk te beeindigen dan we! niet
tot de vervaardiging daarvan over te gaan doch deze van de andere
partijen te kopen, die zich ertoe verbinden deze te vervaardigen en

te leveren, of
d) “overeenkomst betreffende gezamenlijke productie”: een over
eenkomst waarbij twee of meer partijen zich ertoe verb inden
bepaalde producten gezamenlijk te vervaardigen.

Specialisatieovereenkomsten moeten aan bepaalde voorwaarden vol
doen om van de groepsvrijstelling te kunnen genieten. Zo mag het geza
menlijke marktaandeel van de partijen op enige relevante markt niet
meer dan 20% bedragen (art. 3) en gaat de groepsvrijstelling teloor

“ Verordening (EU) nr. 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toe-

passing van art. 101, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op

bepaalde groepen onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten [2010] Pb.L. 335/36 (“Veror

dening 1217/2010”).
12 Wat volgt is geen gedetailleerde analyse van die groepsvrijstellingen, maar een bespreking

ervan in de mate dat die relevant is voor doeleinden van deze bijdrage.
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voor specialisatieovereenkomsten die één of meerdere van de harde
kernbeperkingen, opgesomd in artikel 4 van verordening 1218/2010,
bevatten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de groepsvrijstelling niet van
toepassing is op een specialisatieovereenkomst die tot doel heeft
bepaalde markten of kianten toe te wijzen (art. 4(c)).

Relevant voor het onderwerp van deze bijdrage is dat artikel 2(3) van
verordening 1218/2010 voorziet dat de vrijstelling van toepassing is op
specialisatieovereenkomsten waarbij:

a) de partijen een exclu.sieve afname- of leveringsverplichting aan
vaarden, of;
b) de partiyen de specialisatieproducten niet onafhankelijk verko
pen maar gezamenlijk voor de distributie van die product-en zor
gen.

Exciusieve afname, exciusieve levering en gezamenlijke distributie wor
den doorgaans vertaald in een niet-concurrentiebeding, waarbij partijen
overeenkomen om enkel van elkaar te kopen of slechts aan elkaar te
leveren of om elkaar niet te beconcurreren op het viak van de verkoop
van de producten die het voorwerp zijn van de specialisatieovereen
komst. De reden waarom de Europese Commissie de groepsvrijstelling
slechts van toepassing verklaart op specialisatieovereenkomsten die
voorzien in exciusieve afname of levering, of in gezamenlijke distributie,
is dat zij ervoor wil zorgen dat de voordelen van de specialisatie worden
verwezenlijkt zonder dat één van de partijen de downstream van de pro
ductie gelegen markt volledig verlaat (overweging 9 van verordening
1218/2010).

In de mate dat de specialisatieovereenkomst aan de voorwaarden van
verordening 1218/2010 voldoet, zijn dergelijke niet-concurrentiebedin
gen vrijgesteld van het verbod van artikel 101(1) VWEU.

II. Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten (“O&O”)

Ingevolge artikel 1(1) (a) verordening 1217/2010 zijn O&O-overeen
komsten overeenkomsten tussen twee of meer partijen die betrekking
hebben op de voorwaarden waaronder die partijen:
— gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten

ten aanzien van contractproducten of contracttechnologieen, en de
daarbij verkregen resultaten gezamenlijk exploiteren;
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— de resultaten van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten
aanzien van contractproducten of contracttechnologieen, die geza
menlijk zijn verricht op grond van een eerdere overeenkomst tus
sen dezelfde partij en, gezamenlij k exploiteren;

— gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten
ten aanzien van contractproducten of contracttechnologieen, zon
der dat de daarbij verkregen resultaten gezamenlijk worden geëx
ploiteerd;

— tegen betaling onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten
ten aanzien van contractproducten of contracttechnologieen en de
daarbij verkregen resultaten gezamenlijk exploiteren;

— de resultaten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten
aanzien van contractproducten of contracttechnologieen, die op
grond van een eerdere overeenkomst tussen dezelfde partijen tegen
betaling zijn verricht, gezamenlijk exploiteren, of;

— tegen betaling onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten
ten aanzien van contractproducten of contracttechnologieën, zon
der dat de resultaten daarvan gezamenlijk worden geëxploiteerd.

Ook O&O-overeenkomsten moeten aan bepaalde voorwaarden vol
doen vooraleer zij van de groepsvrijstelling van verordening 1217/2010
kunnen genieten. Die voorwaarden, waaronder bepaalde drempels
inzake marktaandeel voor de betrokken partijen, worden opgesomd in
de artikelen 3 en 4 van verordening 1217/2010. Zij zijn relevant in de
mate dat de overeenkomst geen harde kernbeperkingen bevat zoals
opgesomd in artikel 5 van verordening 1217/2010. Indien dat het geval
is, gaat de groepsvrijstelling sowieso teloor voor de volledige O&O
overeenkomst. Het opnemen van een niet-concurrentiebeding in een
O&O-overeenkomst dient dan ook zorgvuldig te worden gecheckt
tegen de achtergrond van artikel 5 van verordening 1217/2010.

Bepaalde beperkingen die de vorm van een niet-concurrentiebeding

kunnen aannemen, staan immers op de “zwarte lijst”, zoals de volgende

voorbeelden duidelijk maken:

— Voor de voltooiing van het O&O mag enig niet-concurrentiebe

ding niet tot doe! hebben de vrijheid van de partijen te beperken

om O&O te verrichten op een gebied dat geen verband houdt met
het gebied waarop de overeenkomst betrekking heeft (art. 5(a)).
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— Na de voltooiing van het O&O mag enig niet-concurrentiebeding
niet tot doel hebben de vrijheid van de partijen te beperken om
O&O te verrichten op het gebied waarop de overeenkomst betrek
king heeft (of een daarmee verband houdend gebied) (art. 5(a)).

— De groepsvrijstelling geldt in principe niet voor O&O overeen
komsten die tot doel hebben de productie of de verkoop te beper—
ken. Niettemin laat artikel 5(b) een aantal dergelijke beperkingen,
die hun neersiag kunnen vinden in een niet-concurrentiebeding,
toe:
• de beperking van de vrijheid van de partijen om met de con

tractproducten of contracttechnologieen concurrerende pro—
ducten, technologieen of procedés te vervaardigen, te verko
pen, toe te kennen of te licentiëren gedurende de periode
waarvoor de partijen zijn overeengekomen de resultaten geza
menlijk te exploiteren (art. 5(b)(iv));

• de beperking of het verbod van actieve verkopen van de con
tractproducten — d.w.z. verkopen door middel van een speci
fieke verkoopsinspanning van de leverancier — in gebieden of
aan kianten die uitsluitend aan één van de partijen zijn toege
wezen door middel van specialisatie op het niveau van de
exploitatie (art. 5(e));

• de verplichting voor de partijen om het voor gebruikers of
wederverkopers moeilijk te maken de contractproducten van
andere wederverkopers binnen de interne markt af te nemen
(art. 5(g)).

2. Individuele vrijstellingen en niet-concurrentiebedingen

Horizontale overeenkomsten die niet het voorwerp uitmaken van een
groepsvrijstellingsverordening, of die niet van de groepsvrijstelling kun
nen genieten (bijvoorbeeld omwille van het overschrijden van de toe
passelijke marktaandeeldrempel), komen mogelijk in aanmerking voor
een individuele vrijstelling onder artikel 2(3) WBEM/artikel 101(3)
VWEU.

Dat is het geval indien de partijen kunnen bewijzen dat de overeen
komst voldoet aan de vier cumulatieve voorwaarden van die bepalingen
(waaronder twee positieve en twee negatieve), namelijk:
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— dat de horizontale overeenkomst bijdraagt tot verbetering van de
productie of van de verdeling van de producten of tot verbetering
van de technische of economische vooruitgang;

— dat een billijk aandeel van de voordelen die voortvloeien uit de
overeenkomst, de gebruikers ten goede komt;

— dat de overeenkomst de betrokken ondernemingen geen beperkin
gen oplegt die niet onmisbaar zijn voor het bereiken van de doe!
stellingen; en

— dat de overeenkomst de mededinging niet voor een wezenlijk dee!
van de betrokken producten uitschakelt.

Of de vier voorwaarden zijn voldaan, moet van geval tot geval worden
beoordeeld. De Horizontale Richtsnoeren, evenals de Artikel 81(3)
Richtsnoeren, bieden daarbij ondersteuning. Een voorbeeld betreft een
beding in een inkoopovereenkomst dat de partijen verplicht om enkel
via de samenwerking in te kopen. De Horizontale Richtsnoeren bepalen
daaromtrent dat een dergelijk niet-concurrentiebeding in sommige
geval!en onmisbaar kan zijn om het vereiste volume voor schaalvoorde
len te bereiken en dus toegelaten kan zijn (Horizontale Richtsnoeren,
punt 218). Daarentegen zal het veel moeilijker zijn, zo niet onmogelijk,
om een individuele vrijstel!ing te bepleiten voor een specialisatie- of een
o&o-overeenkomst die niet van de groepsvrijstelling kan genieten
omwille van een inbreuk op de lijst van harde kernbeperkingen.

‘ 3. Concentraties en niet-concurrentiebedingen

De vraag naar de wettelijkheid van een niet-concurrentiebeding kan
zich ook ste!len in het kader van een concentratie, d.w.z. een transactie
die leidt tot een duurzame wijziging van de zeggenschap in ondernemin
gen, zoa!s een fusie, een overname of de oprichting van bepaa!de joint
ventures13. Een niet-concurrentiebeding kan in welbepaalde geva!len
rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor het tot
stand brengen van een concentratie; het kan m.a.w. een zogeheten
“nevenrestrictie” uitmaken. Verordening 139/2004 bepaa!t dat neven
restricties van een toegelaten concentratie eveneens toege!aten zijn14.

13 De regels inzake concentraties zijn op Europees viak neergelegd in Verordening (EG) nr. 139/
2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van onder
nemingen [2004] Pb.L. 24/1 (“Verordening 139/2004”) en in Belgie in art. 55 e.v. WBEM.

“ Art, 6(1)(b), 8(1), 2 a!. en 8(2), 3 al. van verordening 139/2004.
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De Bekendmaking Nevenrestricties beoordeelt een niet-concurrentiebe
ding als nevenrestrictie verschillend naargelang de concentratie de vorm
heeft van een fusie of overname, dan wel van de creatie van een joint
venture15.

I. Fusies en overnames en niet-concurrentiebedingen

I

In de regel wordt enkel het niet-concurrentiebeding ten gunste van de
koper beschouwd als een mogelijke nevenrestrictie. Een dergelijk niet
concurrentiebeding strekt ertoe de koper gedurende een bepaalde
periode te laten genieten van zijn investering en hem dus te verzekeren
van de verwerving van de volledige waarde van de gekochte actie, zon
der daarbij onmiddellijk concurrentie vanwege de verkoper te onder
vinden (Bekendmaking Nevenrestricties, punt 17).

De beoordeling of het niet-concurrentiebeding ten gunste van de koper
als nevenrestrictie kan worden gerechtvaardigd, komt in beginsel toe
aan de partijen. De Europese Commissie reikt daarvoor een aantal
cumulatieve richtsnoeren aan (Bekendmaking Nevenrestricties, punten
18-26):

— wat de duurtijd betreft: de beperking van het niet-concurrentiebe
ding tot twee jaar indien de verwerving betrekking heeft op good
will en tot drie jaar indien de verwerving betrekking heeft op zowel
goodwill als knowhow;

— wat de territoriale reikwijdte betreft: de beperking van het niet
concurrentiebeding tot het gebied waarin de verkoper voor de
overdracht de betrokken producten en/of diensten aanbood of
voornemens was aan te bieden;

— wat de uitgesloten activiteiten betreft: de beperking van het niet
concurrentiebeding tot de producten en/of diensten die de materië
le activiteit van de overgedragen onderneming vormden;

wat de personele reikwijdte betreft: de beperking van het niet-con
currentiebeding tot de verkoper, zijn dochterondernemingen en

Voor een meer diepgaande bespreking, zie B. BELLEN, “Niet-concurrentiebedingen in overna
meovereenkomsten — Europese houvast voor de Belgische praktijk/efficinte sanctionering”,
TRV 2011, 319.
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zijn handelsagenten. Derden, zoals wederverkopers of gebruikers,
kunnen niet worden geviseerd door het niet-concurrentiebeding.

II. Joint ventures en niet-concurrentiebedingen

Ook een niet-concurrentiebeding tussen een joint venture en zijn moe
dermaatschappijen is onder bepaalde voorwaarden toegelaten als
nevenrestrictie (Bekendmaking Nevenrestricties, punt 40 e.v.). Voor de
levensvatbaarheid van een joint venture kan het bijvoorbeeld noodza
kelijk zijn dat de joint venture op de downstream markt geen concur
rentie ondervindt van zijn moedermaatschappijen. Voor de moeder
maatschappijen kan het noodzakelijk zijn dat zij worden beschermd
tegen concurrentiehandelingen die kunnen worden vergemakkelij kt
door de bevoorrechte toegang tot knowbow en goodwill die aan de
joint venture is overgedragen of door de joint venture wordt ontwik
keld.

De Europese Commissie reikt ook voor deze situaties een aantal cumu
latieve richtsnoeren aan voor het opstellen van een gepast niet-concur
rentiebeding (Bekendmaking Nevenrestricties, punten 36-41):

— wat de duurtijd betreft: de beperking van het niet-concurrentiebe
ding tot de levensduur van de joint venture;

— wat de territoriale reikwijdte betreft: de beperking van het niet
concurrentiebeding tot het gebied waarop de moederondernemin
gen vóór de oprichting van de joint venture de relevante producten
en/of diensten aanboden of voornemens waren aan te bieden;

— wat de uitgesloten activiteiten betreft: beperking van het niet-con
currentiebeding tot de producten en/of diensten die de materiële
activiteit van de joint venture vormen;

— Wat de personele reikwij dte betreft: de beperking van het niet-con
currentiebeding tot de moederondernemingen en de joint venture.

Hoofdstuk 3. Niet-concurrentiebedingen in verticale overeenkomsten

Voor verticale overeenkomsten geldt hetzelfde analysekader als voor
horizontale overeenkomsten. In een eerste stap dient te worden uitge
maakt of een niet-concurrentiebeding wordt gevat door het verbod van
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artikel 2(1) WBEM/artikel 101(1) VWEU op mededingingsbeperkende
overeenkomsten. Indien dat het geval is, kan het niet-concurrentiebe
ding vrijgesteld zijn van het verbod op basis van een groepsvrijstellings
verordening of van een individuele vrijstelling. Elk van deze drie stap
pen wordt hierna kort onderzocht.

Afdeling 1. Niet-concurrentiebedingen als mededingingsbeperking
in de zin van artikel 2(1) WBEMJartikel 101(1) VWEU

Niet alle niet-concurrentiebedingen in verticale overeenkomsten wor
den gevat door het verbod van artikel 2(1) WBEMJartikel 101(1)
VWEU. Dat is niet het geval indien het niet-concurrentiebeding, en de
overeenkomst waarin deze is vervat, geniet van de minimis behandeling,
wanneer het niet-concurrentiebeding een nevenrestrictie uitmaakt of
wanneer er een objectieve rechtvaardiging bestaat voor het niet-concur
rentiebeding. Een afzonderlijke vermelding dient te gaan naar agentuur
overeenkomsten.

1. Niet-concurrentiebedingen in de minimis overeenkomsten

In de De Minimis Bekendmaking, (punt 7(b)) stelt de Europese Corn
missie dat er in de regel geen sprake is van een merkbare beperking van
de mededinging indien het marktaandeel van elk van de partijen bij de
overeenkomst op geen van de relevante markten waarop de overeen
komst van invloed is, groter is dan 15%, voor zover de overeenkomst
is gesloten tussen ondernemingen die geen daadwerkelijke of potentiele
concurrenten zijn op één of meer van die markten (overeenkomsten tus
sen niet-concurrenten). In vele gevallen worden verticale overeenkom—
sten gesloten tussen niet-concurrenten, zoals hierboven gedefinieerd.
Wanneer de partijen bij dergelijke overeenkomsten de vermelde markt
aandeeldrempel niet overschrij den, en de overeenkomst geen harde
kernbeperkingen van de mededinging bevat, kan een niet—concurrentie
beding genieten van de minimis behandeling, wat inhoudt dat het niet
wordt gevat door het verbod op mededingingsbeperkende overeenkom
sten. Dat betekent eveneens dat het niet-concurrentiebeding in principe
niet beperkt moet zijn in de tijd.
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§ 2. Niet-concurrentiebedingen als nevenrestricties

De leer van de nevenrestricties kan toepasselijk zijn op verticale over
eenkomsten, waaronder verticale overeenkomsten die een niet-concur
rentiebeding bevatten

Zo oordeelde het Hof van Justitie bijvoorbeeld dat niet-concurrentiebe
dingen opgelegd aan franchisenerners geen beperking van de mededin
ging in de zin van artikel 101(1) VWEU uitmaken indien zij (i) essen
tieel zijn opdat de franchisegever zijn knowhow kan overdragen aan de
franchisenemer en hem de nodige bijstand kan verlenen zonder het
risico te lopen dat die knowhow en bijstand ook ten goede zouden
komen van de concurrentie; en (ii) noodzakelijk zijn voor het behoud
van de identiteit en de reputatie van het franchisenetwerk16.

Echo’s van die Pronuptia rechtspraak van het Hof van Justitie zijn te
vinden in de Richtsnoeren inzake verticale beperkingen17.Daarin stelt
de Europese Commissie dat onder meer de volgende (niet-concurren
tie)verplichtingen in verband met intellectuele eigendomsrechten door
gaans als nevenrestricties kunnen worden beschouwd: de verplichting
van de franchisenemer om direct noch indirect een soortgelijke bedrijfs
activiteit uit te oefenen, en de verplichting van de franchisenemer om de
hem door de franchisegever in licentie gegeven knowhow niet te gebrui
ken voor andere doeleinden dan de exploitatie van de franchise.

3. Niet-concurrentiebedingen en de objectieve rechtvaardiging van
mededingingsbeperkingen

De Verticale Richtsnoeren verwijzen tot slot ook naar een aantal beper
kingen van de mededinging die omwille van een specifieke objectieve
rechtvaardiging niet worden gevat door het verbod van artikel 101(1)
VWEU. Het betreft beperkingen van de mededinging die hun vertaling
kunnen vinden in niet-concurrentiebedingen, in welk geval de niet-con
currentiebedingen geen beperking van de mededinging in de zin van
artikel 101(1) VWEU uitmaken. Twee voorbeelden zijn als volgt:

— toetreding tot de nieuwe markt (Verticale Richtsnoeren, punt 61):
Een distributeur die een nieuw merk als eerste gaat verkopen of een

16 HvJ, zaak 161/84, Pronuptia,Jurispr. 1986, 353, punten 16-17.
17 [2010] Pb.C. 130/1 (“Verticale Richtsnoeren”).
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bestaand merk als eerste op een nieuwe markt gaat verkopen en
dus feitelijk zorgt voor een toetreding tot de desbetreffende markt,
moet wellicht aanzienlijke investeringen doen. Dergelijke uitgaven
zijn veelal verzonken kosten en het is dan ook voorzienbaar dat de
distributeur alleen bereid is de distributieovereenkomst te, sluiten
als hij gedurende een bepaalde tijd wordt beschermd tegen (actieve
en) passieve verkoop in zijn gebied of aan zijn kiantengroep door
andere distributeurs. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld
voor wanneer een op een bepaalde nationale markt gevestigde pro
ducent tot een andere nationale markt toetreedt, zijn producten
introduceert met behuip van een alleenverkoper en deze verkoper
moet investeren in de lancering en bekendmaking van het merk op
deze nieuwe markt. Wanneer de distributeur aanzienlijke investe
ringen moet doen om de nieuwe markt op te zetten en/of te ontwik
kelen, vallen beperkingen van de passieve verkoop door andere
distributeurs in een dergelijk gebied of aan een dergelijke kianten
kring (omdat deze beperkingen noodzakelijk zijn voor de distribu
teur om deze investeringen terug te verdienen) gedurende de eerste
twee jaar waarin de distributeur de contractgoederen of -diensten
in dat gebied of aan die klantenkring verkoopt, over het algemeen
buiten bet toepassingsgebied van artikel 101(1) VWEU, ook al
worden dergelijke hardcore beperkingen over het algemeen geacht
onder artikel 101(1) VWEU te vallen;

— testen gespreide introductie nieuw product (Verticale Richtsnoe
ren, punt 62): Ingeval bet gaat om het werkelijk testen van een
nieuw product binnen een bepaald gebied of een bepaalde kianten
kring of in het geval van een gespreide introductie van een nieuw
product, kunnen aan de distributeurs die zijn aangewezen om bet
nieuwe product op de testmarkt te verkopen of om deel te nemen
aan de eerste ronde(s) van de gespreide introductie, gedurende een
periode die noodzakelijk is voor het testen of de introductie van het
product, beperkingen worden opgelegd met betrekking tot hun
actieve verkoop buiten de testmarkt of de markt(en) waar bet pro—
duct eerst werd geIntroduceerd, zonder dat dit binnen het toepas
singsgebied van artikel 101(1) \TWEU valt. Het is duidelijk dat ook
deze beperkingen hun vertaling kunnen vinden in niet-concurren
tiebedingen.
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§ 4. Niet-concurrentiebedingen en agentuur

Agentuurovereenkomsten zijn geen overeenkomsten in de zin van arti

kel 2(1) WBEM/artikel 101(1) VWEU wanneer de agent geen of slechts

zeer minieme eigen commerciële en financiële risico’s draagt, Omdat de

principaal in een dergelijk geval de commerciële en financiële risico’s

van de koop en verkoop van de contractgoederen en diensten draagt,

vallen alle verplichtingen van de agent in verband met de contracten

waarover hij onderhandelt enlof die hij sluit namens de principaal, bui

ten het toepassingsgebied van artikel 101(1) VWEU. Anders gezegd: de

koop- of verkoopfunctie van de agent maakt dee! uit van de activiteiten

van de principaal (Verticale Richtsnoeren, punt 18).

Naast beperkingen omtrent de voorwaarden van koop of verkoop

namens de principaal, bevatten agentuurovereenkomsten vaak bepalin

gen die betrekking hebben op de relatie tussen de agent en de principaal,

bijvoorbeeld een niet-concurrentiebeding die het de agent verbiedt te

handelen als agent of distributeur van ondernemingen die met de prin
cipaal concurreren (merkexciusiviteit). Die bepalingen betreffende de

relatie tussen de agent en de principaal kunnen in strijd zijn met arti

kel 101(1) VWEU. Merkexciusiviteit en na het einde van de overeen
komst geldende niet-concurrentiebedingen, die de concurrentie tussen

merken betreffen, kunnen in strijd zijn met artikel 101(1) \TWEU indien

zij leiden of bijdragen tot een (cumulatieve) afscherming van de rele

vante markt waarop de contractsgoederen of -diensten worden gekocht

of verkocht. Dergelijke bepalingen dienen te voldoen aan de voorwaar

den van een groepsvrijstellingsverordening, zoals hierna besproken, of

gerechtvaardigd te zijn voor een individuele vrijstelling overeenkomstig

artikel 101(3) VWEU (Verticale Richtsnoeren, punt 19).

Afdeling 2. Groepsvrijstellingen en niet-concurrentiebedingen

Indien een verticale overeenkomst wordt gevat door het verbod van

artikel 2(1) WBEM/artikel 101(1) VWEU kan mogelijk een beroep

worden gedaan op een groepsvrijstellingsverordening teneinde een vrij

stelling van dat verbod te bekomen.

Vaak zal dat de groepsvrijstellingsverordening zijn met het meest uitge

breide toepassingsgebied, namelijk verordening (EU) nr. 330/2010 van

de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van arti
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kel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde fei
telijke gedragingen18.

Verticale overeenkomsten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen
vooraleer zij van de groepsvrijstelling van verordening 330/2010 kun
nen genieten. Zo mag het marktaandeel van de partijen op de relevante
markt niet meer dan 30% bedragen (berekend overeenkomstig de arti
kelen 3 en 7 van verordening 330/2010) en zijn harde kernbeperkingen,
opgesomd in artikel 4 van de verordening, uit den boze. Dat houdt bij
voorbeeld in dat de groepsvrijstelling niet van toepassing is op een ver
ticale overeenkomst die een niet-concurrentiebeding bevat die bepaalde
afnemers verbiedt passief te verkopen in bepaalde gebieden of aan
bepaalde kianten (art. 4(b)). Behoudens de uitzonderingen waarin een
objectieve rechtvaardiging voorhanden is voor een dergelijk verbod,
moeten passieve verkopen — d.w.z. verkopen op verzoek van de kiant,
zonder dat daaraan een specifieke verkoopsinspanning is aan vooraf
gegaan vanwege de leverancier — steeds toegelaten zijn.

Artikel 1(1)(d) van verordening 330/2010 definieert een niet-concur
rentiebeding als volgt:

“niet-concurrentiebeding” betekent elke directe of indirecte ver
plichting van de afnemer om geen goederen of diensten te produ
ceren, te kopen, te verkopen of door te verkopen die met de con
tractgoederen of -diensten concurreren, of elke directe of indirecte
verplichting van de afnemer om op de relevante markt meer dan 80
% van zijn totale aankopen van de contractgoederen of -diensten
en substituten daarvan bij de leverancier of een door de leverancier
aangewezen onderneming te betrekken, berekend op basis van de
waarde of waar zuiks in de sector vaste praktijk is, van de omvang
van de aankopen van de afnemer in het voorafgaande kalender
jaar”.

18 [2010] Pb.L. 102/1 (“Verordening 330/2010”). Indien de verticale overeenkomst de distribu
tie van motorvoertuigen betreft, kan die mogelijk genieten van Verordening (EU) nr. 461/2010
van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van art. 101, lid 3 van het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector [2010] Pb.L. 119/52.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op de overdracht van technologie (bijvoorbeeld
octrooilicentie), Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betref
fende de toepassing van art. 81, lid 3 van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake tech
nologieoverdracht [2004] Pb.L. 123/11.
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Deze definitie viseert twee types van verplichtingen:
— een eerste type van verplichting die het de afnemer verbiedt om

goederen of diensten te produceren, te kopen, te verkopen of door
te verkopen die met de contractgoederen of -diensten concurreren;
en

— een tweede type van (aankoop)verplichting die de afnemer ver
plicht om meer dan 80% van zijn totale aankopen van de contract
goederen of -diensten en substituten daarvan bij de leverancier of
een door de leverancier aangewezen onderneming te betrekken.

Wanneer een verticale overeenkomst dergelijke verplichtingen bevat,
voorziet artikel 5 van verordening 330/2010 de voorwaarden waaraan
die verplichtingen moeten voldoen opdat zij van de groepsvrijstelling
kunnen genieten. Die voorwaarden verschillen naargelang het niet-con-
currentiebeding werkzaam is tijdens of na de looptijd van de overeen
komst. Daarnaast geldt in het kader van selectieve distributie een speci
fiek verbod op bepaalde niet-concurrentiebedingen.

Een niet-concurrentiebeding met werking tij dens de overeenkomst
geniet van de groepsvrijstelling indien het is afgesloten voor een
bepaalde duur van maximum vijf jaar (art. 5(1)(a)). Niet-concurrentie
bedingen die voor onbepaalde duur zijn afgesloten, genieten niet van de
groepsvrijstelling. Een niet-concurrentiebeding afgesloten voor vijfjaar,
maar dat voorziet in een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging,

wordt beschouwd als zijnde van onbepaalde duur. Ook een dergelijk
beding is dus niet vrijgesteld onder verordening 330/2010.

Bij wijze van uitzondering geldt de beperking in de tijd tot vijf jaar niet
“wanneer de contractgoederen of -diensten door de afnemer worden
verkocht in ruimten en op terreinen die eigendom van de leverancier
zijn of door de leverancier worden gehuurd van een derde die niet met
de afnemer is verbonden, mits de duur van het niet-concurrentiebeding
de termijn gedurende welke de afnemer de ruim ten en terreinen in
gebruik heeft, niet overschrijdt” (art. 5(2)).

Met verwijzing naar wat hierboven werd gesteld over de 80%-regel,

wordt eraan herinnerd dat, indien een leverancier zijn afnemers een
afnameverplichting oplegt van bijvoorbeeld 75% van hun totale
behoeften aan bepaalde contractproducten en de andere voorwaarden
van de groepsvrijstelling zijn voldaan, die afnameverplichting geen niet
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concurrentiebeding is in de zin van verordening 330/2010, en de vijf
jaarbeperking dan ook niet van toepassing is.

Een leverancier kan zijn afnemers in de regel geen niet-concurrentiebe
ding opleggen na afloop van de overeenkomst (art. 5(1)(b)). Een derge
lijk niet-concurrentiebeding is slechts mogelijk indien de cumulatieve
voorwaarden van artikel 5(3) zijn vervuld:
— het niet-concurrentiebeding heeft betrekking op goederen of dien

sten die concurreren met de contractgoederen- of diensten;
— het is beperkt tot de ruimten en terreinen waar de afnemer gedu

rende de contractperiode werkzaam is geweest;
— het is onmisbaar om door de leverancier aan de afnemer overge

dragen knowhow te beschermen; en
— de duur van de verplichting is beperkt tot de periode van één jaar

na het einde van de overeenkomst.

Volgens de definitie van niet-concurrentiebedingen in verordening 330/
2010 is er slechts sprake van een niet-concurrentiebeding indien het een
verplichting betreft die aan de afnemer wordt opgelegd. Dit houdt in
dat de beperking tot één jaar na het einde van de overeenkomst bijvoor
beeld niet geldt voor een consultant die een langere niet-concurrentie
periode na afloop van de overeenkomst is overeengekomen met zijn
kiant. Voor doeleinden van een dergelijke overeenkomst is de consul
tant de leverancier van de diensten, en niet de afnemer, wat maakt dat
de beperking niet van toepassing is en de overeenkomst van de groeps
vrijstelling kan genieten.

Een niet-concurrentiebeding in het kader van een selectieve distributie
overeenkomst is niet toegelaten indien het een verbod op wederverkoop
betreft voor het voeren van de merken van welbepaalde concurrerende
leveranciers; m.a.w. wanneer het beding erop is gericht een collectieve
boycot te organiseren (art. 5(1)(c)).

Indien het niet-concurrentiebeding buiten de hierboven omschreven
grenzen treedt en de verticale overeenkomst verder voldoet aan de voor
waarden voor vrijstelling, is enkel het niet-concurrentiebeding niet
gedekt door de groepsvrijstelling19.Het betekent voorts niet dat het
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19 Art. 5(1), eerste zin, Verordening 330/2010. Eenzelfde principe van splitsbaarheid geldt niet
voor harde kernbeperkingen. Zodra een verticale overeenkomst een harde kernbeperking
bevat, verliest die overeenkomst in haar geheel de bescherming van de groepsvrijstelling.
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niet-concurrentiebeding per definitie ongeldig is, wel dat het een indivi
duele vrijstelling dient te bekomen op basis van artikel 101(3) \TWEU.

Afdeling 3. Individuele vrijstellingen en niet-concurrentiebedingen

Indien een niet-concurrentiebeding, of de overeenkomst waarin het is
vervat, niet voldoet aan de hierboven besproken voorwaarden van ver
ordening 330/2010, komt het mogelijk in aanmerking voor een indivi
duele vrijstelling. De Verticale Richtsnoeren, evenals de Artikel 81(3)
Richtsnoeren, komen de praktijkjurist daarbij van pas.

De Verticale Richtsnoeren (punt 129 e.v.) leggen bijvoorbeeld uit hoe
merkexciusiviteit die niet onder de groepsvrijstelling valt (bijvoorbeeld
omdat de partijen de marktaandeeldrempel van 30% overschrijden),
moet worden geanalyseerd. De richtsnoeren geven daarbij aan dat mer
kexciusiviteit die voor minder dan een jaar wordt aangegaan door
ondernemingen die geen machtspositie innemen, over het algemeen
wordt geacht geen merkbare concurrentiebeperkende effecten en per
saldo geen negatieve effecten te hebben. Bij merkexciusiviteit met een
looptijd van één tot vijf jaar, aangegaan door niet-dominante onder
nemingen, is in de regel een echte afweging tussen de concurrentiebe
vorderende en de concurrentiebeperkende effecten vereist, terwiji in het
geval van merkexciusiviteit met een looptijd van meer dan vijf jaar voor
de meeste soorten investeringen de verplichtingen niet noodzakelijk
worden geacht om de beweerde efficientieverbeteringen te verwezenlij
ken of de efficiën’cieverbeteringen ontoereikend worden geacht om het
marktafschermende effect te compenseren (Verticale Richtsnoeren,
nr. 133).

De Verticale Richtsnoeren (punt 146) geven ook aan dat indien een
leverancier een relatiegebonden investering maakt (bijvoorbeeld uitrus
ting installeert of aanpast), een overeenkomst die voor de duur van de
afschrijving van de investering voorziet in een niet-concurrentiebeding

over het algemeen aan de voorwaarden van artikel 101(3) \TWEU zal
voldoen. In bet geval van hoge relatiegebonden investeringen kan een
niet-concurrentiebeding met een looptijd van meer dan vijf jaar dan ook
gerechtvaardigd zijn.
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B. NIET-c0NcuRRENTIEBEDINGEN ALS MISBRUIK VAN
MACHTSPO SITIE

Tot slot kan eraan herinnerd worden dat ondernemingen met een
machtspositie in principe niet langer gebruik kunnen maken van niet
concurrentiebedingen om hun handelspartners aan zich te binden.
Reeds in Hoffman La Roche besloot het Hof van Justitie dat een onder
fleming met een machtspositie misbruik pleegt van die machtspositie
indien zij haar kopers bindt (zelfs a! willen die dat vrijwillig) om zich
voor a! hun behoeften, dan we! voor een groot gedeelte ervan, uitslui
tend te bevoorraden bij de onderneming met een machtspositie20.

Omgekeerd kan er ook sprake zijn van een misbruik van machtspositie
wanneer een onderneming met een machtspositie haar leveranciers de
verplichting oplegt om exciusief of hoofdzakelijk aan haar te leveren.
De Verticale Richtsnoeren (punt 194) bevestigen dat indien een
onderneming op de downstreammarkt een machtspositie inneemt, elke
verplichting om de producten uitsluitend of hoofdzakelijk aan de domi
nante afnemer te leveren, gemakkelijk belangrijke concurrentiebeper
kende effecten kan hebben,

Voor ondernemingen met een machtpositie geldt dan ook dat een niet
concurrentiebeding in de regel slechts mogelijk is indien het niet
concurrentiebeding een nevenrestrictie is of indien het objectief gerecht
vaardigd is. In beide gevallen komt het beding niet binnen het toepas
singsgebied van het verbod op mededingingsbeperkende overeenkom
sten. Daarbuiten kan een onderneming met een machtspositie s!echts
aanspraak maken op een individuele vrijstelling op basis van arti
kel 101(3) VWEU21. Het bekomen van een dergelijke vrijstelling zal
niettemin problematisch zijn, in het bijzonder gelet op de vierde voor
waarde van artikel 101(3) VWEU, namelijk dat de mededinging niet
mag worden uitgeschakeld voor een wezen!ijk dee! van de betrokken
producten, wat veeleer het geval zal zijn bij niet-concurrentieverplich-
tingen met ondernemingen met een machtspositie. Behoudens gevallen
van objectieve rechtvaardiginglnevenrestricties doet een praktij kj urist
er dan ook goed aan om zijn client af te raden niet-concurrentiebedin

20 HvJ, zaak 85/76, Hoffman La Roche, Jurispr. 1979, punt 461.
21 Het marktaandeel van de onderneming zal de toepassing van een groepsvrijstelling uitsluiten,

aangezien mag worden aangenomen dat de onderneming in kwestie een marktaandeel zal heb
ben dat de marktaandeeldrempel van de groepsvrijsrelling overschrijdt.
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gen te voorzien wanneer die client een hoog marktaandeel bezit (in de

regel vanaf Ca. 40%, zeker wanneer de resterende concurrenten een heel

wat lager marktaandeel bezitten). Dat geldt ook wanneer de kiant zeif

om een dergelijk beding vraagt, bijvoorbeeld orn betere condities te krij
gen.
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