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Verplichting om verkooprestrictie op te leggen aan afnemers is niet in strijd met art. 101 VWEU

Hof 's‐Hertogenbosch, 27 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:820  ‐ Op SmartNewz sinds: 12 december 2018

Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten tot levering door geïntimeerde (verkoper) aan appellante (koper) van een partij koekenpannen. Daarbij zijn partijen
een verkooprestrictie overeengekomen die inhoudt dat de koper de pannen slechts in Brazilië mochten (door)verkopen. Ook is overeengekomen dat de koper deze
verkooprestrictie zal opleggen aan haar afnemers. Koper heeft vervolgens enkele pannen (door)verkocht, zonder daarbij met de afnemer daarvan overeen te komen
dat deze de pannen slechts mocht verkopen in Brazilië.

Hof: Tussen partijen staat vast tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarin een verkooprestrictie en de verplichting om die verkooprestrictie op
te leggen aan afnemers is opgenomen. Appellante meent echter dat deze verplichting in strijd is met art. 101 lid 1  VWEU en daarom nietig is. Het hof volgt
appellante daarin niet. Uit het arrest HvJ Javico/Yves St. Laurent volgt dat een dergelijke verplichting alleen onder het verbod van art. 101 lid 1 VWEU valt, indien
deze verplichting tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de EU wordt verhinderd, beperkt of vervalst en de verplichting een ongunstige invloed kan hebben op het
handelsverkeer tussen de lidstaten. Dit kan volgens het HvJ het geval zijn wanneer de gemeenschapsmarkt van de betrokken producten wordt gekenmerkt door een
oligopolistische structuur of door een merkbaar verschil tussen de prijzen van de contractproducten binnen en buiten de Gemeenschap, en wanneer het verbod, gelet
op de positie van de leverancier van de betrokken producten en de omvang van de productie en de verkopen in de lidstaten, een gevaar van merkbare beïnvloeding
van het handelsverkeer tussen de lidstaten in zich bergt, dat schadelijk kan zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt.

Appelante heeft in het geheel niets gesteld over omstandigheden en gevolgen die tot gevolg hebben dat de verplichting onder het verbod van art. 101 lid 1  VWEU
valt.

Ook zonder feitelijke onderbouwing is niet aannemelijk dat sprake kan zijn van een merkbare beïnvloeding van de handel tussen lidstaten en schadelijke effecten voor
de doelstellingen van de interne markt, omdat het in casu gaat om een enkele transactie tussen partijen betreffende 52.000 pannen. Gesteld noch gebleken is dat
door de verplichting enige verstoring op de markt binnen de EU heeft plaatsgevonden, waardoor niet nader hoeft te worden onderzocht of de beperking naar zijn aard
schadelijk geacht wordt te zijn voor de goede werking van de normale mededinging (zie ook: HvJEU Expedia en HvJEU Groupement des cartesbancaires/Commissie).

Appellante diende de verkooprestrictie in geval van doorverkoop dan ook op te leggen aan haar afnemers. Nu voor verkoop in Nederland geen uitdrukkelijke
toestemming was verleend, mochten de pannen door appellante/haar afnemers niet in Nederland worden aangeboden. Appellante is (toerekenbaar) tekortgeschoten in
de nakoming van haar verplichtingen.
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