
B E N T  U  M E E  M E T  D E  N I E U W E  E U R O P E S E  

V E RT I C A L B L O C K  E X E M P T I O N  R E G U L AT I O N  

( V B E R ) ?

C O N N A I S S E Z - V O U S  L E  N O U V E A U  R È G L E M E N T  

E U R O P É E N  D ’ E X E M P T I O N  PA R  C AT É G O R I E  

A P P L I C A B L E  A U X  A C C O R D S  V E RT I C A U X  

( V B E R ) ?

30-01-2023



P ROGRAM MA| PROGRAMME

14.00 u. - 14.20 u. : Keynote

14.20 u. - 15.40 u. : 10 take aways van de nieuwe VBER

10 leçons à retenir du nouveau VBER

15.40 u. - 16.00 u. : Koffie pause | Pause-café

16.00 u. - 16.30 u. : Toepassing van de nieuwe VBER in de praktijk

L’application du nouveau VBER dans la pratique 

16.30 u. - 17.00 u. : Toezicht op de naleving van de nieuwe VBER

Contrôle du respect du nouveau VBER

17.00 u. – 17.15 u. : Conclusie | Conclusion



Sophie Moonen
Head of unit, DG Comp, EC

KEYNOTE
DOELSTELL INGEN VAN  DE  N IEUW E VBER

OBJECT IFS DU  NOUV EA U  V BER



4

Keynote –
The new Vertical Block Exemption 

Regulation (“VBER”)
Sophie Moonen

VBO / FEB seminar (30 January 2023)Speaking in a personal capacity. The views 

expressed are not necessarily those of the 

European Commission or its DG Competition.
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History of and significance of the VBER

1965 Empowerment 
Regulation

•Commission 
empowered by 
Council to declare by 
regulation that Article 
101(1) TFEU does not 
apply to categories of 
vertical agreements

•To facilitate the work 
under the notification 
system and to provide 
companies with a “safe 
harbour”

•Several BERs 
adopted on that basis

1999 VBER

•New Generation of 
BER, together with the 
2000 Vertical 
Guidelines

•Inspired by the “more 
economic approach”, 
based on balance of 
pro- and anti-
competitive effects

•Introduction of market 
share threshold and 
notion of “hardcore
restrictions”

•No major changes to 
the structure after 
Regulation 1/2003

2022 VBER

•Result of thorough 
review of the 2010 
VBER, together with 
the 2010 Vertical 
Guidelines

•Significant 
stakeholder interest 
(see 152 comments on 
draft texts) met 
Commission’s 
willingness to engage 
(see additional public 
consultation)

•Entry into force on 1 
June 2022: 12-month 
transitional period; 12-
year duration



Changes in market conditions: Growth of online sales and of

new market players such as online platforms have had a

significant impact on distribution models.

• More vertical integration on the supplier side (more direct

selling by suppliers leading to increase in dual distribution)

• Decreased use of exclusive distribution and increased use of

selective distribution

• Emergence or increased use of new types of vertical

restrictions (online sales restrictions, online advertising

restrictions, retail parity obligations, etc.)

• Platform business models evolving over time (e.g. hybrid

platforms)

Changes in purchasing behaviour of consumers:

Expectation of a continuous omni-channel experience across a

variety of different offline and online channels.

Provide 
businesses 
with clearer 

and up-to-date 
rules and 
guidance

Facilitate the 
enforcement 
work of the 

Commission, 
NCAs and 

national courts

6

Drivers and objectives of the VBER review



• Dual distribution: Test for the assessment of information exchange

• Platform economy: Online intermediation services defined, providers qualified as suppliers

in respect of those services, and exclusion from the VBER if provider has “hybrid function”

• Parity obligations: Across-platform retail parity obligations no longer covered by the VBER

• Active sales restrictions: Possibility of shared exclusivity and “pass-on”, as well as

enhanced protection for selective distribution

• Certain indirect measures restricting online sales: Dual pricing and equivalence principle

in principle no longer hardcore restrictions

• Online restrictions: New provision on online sales and advertising restrictions (next slide)

7

Main changes in the new VBER relative to the old VBER



• New hardcore obligation – Article 4 (e) VBER – setting out when online sales or

advertising restrictions amount to hardcore restrictions.

• That provision is included in the framework of territory and customer group restrictions,

reflecting the boundaries set by the case law, namely

• Pierre Fabre, where the CJEU established that an online sales ban amounts to a

hardcore restriction; and

• Coty, where the CJEU explained that other online restrictions, such as marketplace

bans, can benefit from the block exemption because such restrictions do not amount to a

restriction of the territory into which or the customers to whom the contract goods or

services may be sold.

• Stricter stance regarding restrictions of online advertising (relative to those of online sales),

in view of the emphasis that the case law has put on the ability of the buyer to raise

awareness of its online activities.
8

Framework for assessing online sales restrictions
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Thank you!



Article 4 (e)

“[The VBER] shall not apply to vertical agreements which, directly or indirectly, in isolation or in combination with other

factors under the control of the parties, have as their object:

(e) the prevention of the effective use of the internet by the buyer or its customers to sell the contract goods or

services, as it restricts the territory into which or the customers to whom the contract goods or services may be sold

within the meaning of points (b), (c) or (d), without prejudice to the possibility of imposing on the buyer:

(i) other restrictions of online sales; or

(ii) restrictions of online advertising that do not have the object of preventing the use of an entire online advertising 

channel”

Recital 15:

• Contains guidance for applying Article 4(e) (e.g. hardcore if object is to significantly diminish the aggregate volume

of online sales of the contract goods/services or the possibility for consumers to buy the contract goods/services

online)

• Specifies there is no need for an effects analysis

10
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DE NIEUWE VBER:
10 TAKE-AWAYS

Frank Wijckmans & Karolien Francken – 30/01/2023



MENU:

1. Historisch helikopterperspectief

2. Strijd tussen agentuur en artikel 101(1) VWEU

3. Duale distributie en informatie-uitwisseling

4. Marktaandeellimiet

5. Distributieformules: laat ons het simpel houden!

6. RPM: niets nieuws, maar… 

7. Actieve verkoopsbeperkingen: heerlijke complexiteit

8. Hybride scenario’s: selectief + niet-selectief

9. Niet-concurrentiebedingen: 5 jaar of langer? 

10. Platformen en e-commerce: speed date met virtuele realiteit



1. Historisch 
helikopterperspectief



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

Concept is goed gekend: 

▪ Verbod van art. 101(1) VWEU: doelbeperking (merkbaarheid verondersteld) –
gevolgbeperking (vast te stellen merkbaarheid)

▪ Uitweg: overheidsdwang – leer van de objectieve rechtvaardiging – doctrine van 
de nevenrestricties

▪ Bijkomende uitweg: groepsvrijstelling (‘tick the box’) of individuele vrijstelling
(zelfbeoordeling)



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

▪ Convergentietheorie: Art. 3 Verord. 1/2003

▪ Geen effect op de handel tussen de lidstaten: nationale 
convergentie?



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

Copernicaanse revolutie in 2000: 

▪ Form-based wordt effects-based: echt waar?

▪ Van witte lijst naar zwarte lijst: belang van art. 2(1) VBER

▪ Invoering van marktaandeellimiet

▪ Van beperkt aantal distributievormen naar brede dekking



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

▪ Verord. 2022/720: evolutie, geen revolutie

▪ Maar: injectie van kauwgom en handhavingsparachutes



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

Laat ons eens kijken:

▪ Artikel 1 = definities

▪ Artikel 2 = toepassingsgebied

▪ Artikel 3 = marktaandeellimieten

▪ Artikel 4 = zwarte lijst (hardcore beperkingen)

▪ Artikel 5 = uitgesloten beperkingen

▪ Artikel 6 = intrekking in individuele gevallen
(Commissie en NMA)



HISTORISCH HELIKOPTERPERSPECTIEF

Laat ons eens kijken:

▪ Artikel 7 = niet-toepassing op verticale overeenkomsten met specifieke 
verticale beperkingen (Commissie)

▪ Artikel 8 = toepassing van een marktaandeeldrempel

▪ Artikel 9 = toepassing van de omzetdrempel
(alleen relevant voor vereniging van detailhandelaren)

▪ Artikel 10 = overgangsregime (1 jaar, tot 31 mei 2023)

▪ Artikel 11 = periode van geldigheid (31 mei 2034)



2. Strijd tussen agentuur 
en artikel 101(1) VWEU



STRIJD TUSSEN AGENTUUR EN ARTIKEL 101(1) VWEU

Ten eerste: spanning tussen het commercieel recht en het mededingingsrecht

▪ Onderscheid tussen i) het onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten voor 
rekening van de principaal en ii) het verrichten van agentuurdiensten

▪ Met betrekking tot onderhandelen en sluiten: onderscheid tussen i) eigenlijke agenten 
en ii) niet-eigenlijke agenten

▪ Eigenlijke agent = geen afzonderlijke onderneming → intra-groep logica

▪ Oneigenlijke agent = afzonderlijke onderneming en "koper" (art. 1(1)(k) VBER)

▪ Tijdelijke verkrijging van eigendom van goederen ("flash sale" concept) = geen 
probleem (VRS para 33(a))



STRIJD TUSSEN AGENTUUR EN ARTIKEL 101(1) VWEU

Definitie van eigenlijke agenten:

▪ Daimler test: de agent draagt geen of onbeduidende risico's met betrekking tot 
overeenkomsten waarover wordt onderhandeld of die worden gesloten voor 
rekening van de principaal (VRS, para 30)

▪ Welke risico’s? contractspecifieke risico's + risico's in verband met marktspecifieke
investeringen + risico's in verband met andere activiteiten op dezelfde relevante 
markt (VRS, para 31)

→ checklist in VRS, para 33



STRIJD TUSSEN AGENTUUR EN ARTIKEL 101(1) VWEU

Definitie van eigenlijke agenten:

▪ Assessment: met verwijzing naar commissies in plaats van inkomsten uit verkoop 
(VRS, para 32), maar ook meer? 

▪ Vermindering van de risico’s: verschillende methodes (zie VRS, para 35)

▪ Wordt niet beschouwd als een onderneming die losstaat van de principaal 
wanneer de agent voor de principaal onderhandelt over contracten of deze sluit

→ Gevolgen?



STRIJD TUSSEN AGENTUUR EN ARTIKEL 101(1) VWEU

Hybride set-ups:

▪ Wat als een leverancier zijn onafhankelijke distributeurs aanwijst als agenten 
voor nieuwe producten die tot dezelfde productmarkt behoren? 

→ Kwalificatie als “eigenlijke agent” mogelijk?



STRIJD TUSSEN AGENTUUR EN ARTIKEL 101(1) VWEU

Hybride set-ups:

▪ Counterfactual: 2 mogelijke benaderingen

→ denk agentuur weg (alleen agentschapsspecifieke kosten)

→ denk onafhankelijke distributeurschap weg
(agentspecifieke + gemeenschappelijke kosten)

▪ VRS (paras 39-40): meest conservatieve benadering gekozen

▪ Terughoudendheid Commissie: spill-over met betrekking tot onafhankelijk 
distributeurschap

▪ Algemene benadering: strenge beoordeling



3. Duale distributie en
informatie-uitwisseling



DUALE DISTRIBUTIE EN INFORMATIE-UITWISSELING

Uitzonderlijke toepassing van de VBER op verticale overeenkomsten 
tussen concurrenten = algemeen principe (art. 2(4) VBER)

▪ Principe: door concurrerende ondernemingen gesloten verticale overeenkomsten 
vallen niet onder de VBER

▪ Concept van concurrerende onderneming: actueel/potentieel
– dezelfde relevante markt (product/geografische dimensie) 
– zie VRS, para 90



DUALE DISTRIBUTIE EN INFORMATIE-UITWISSELING

Uitzonderlijke VBER-dekking van verticale overeenkomsten tussen 
concurrenten:

▪ Niet-wederkerige verticale overeenkomst

▪ Producten: Leverancier is actief als producent, importeur of groothandelaar 
(upstream) en als importeur, groothandelaar of detailhandelaar (downstream) en de 
afnemer is importeur, groothandelaar of detailhandelaar (downstream) en geen 
concurrerende onderneming upstream waar hij de producten koopt (NIEUW!)

▪ Diensten: De leverancier verleent diensten op verschillende handelsniveaus en de 
afnemer verleent diensten op het detailhandelsniveau en is geen concurrerende 
onderneming op het handelsniveau waar hij de diensten koopt 



DUALE DISTRIBUTIE EN INFORMATIE-UITWISSELING

Aandachtspunt: informatie-uitwisseling (!NIEUW):

▪ VBER dekking voor verticale overeenkomsten tussen concurrenten strekt zich alleen 
uit tot de uitwisseling van informatie indien de uitwisseling:

▪ rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de verticale overeenkomst; en 

▪ noodzakelijk is om de productie of distributie van de contractgoederen of -diensten te 
verbeteren 

▪ Wat als een of beide van de voorwaarden niet is vervuld? 

▪ Zie VRS 102, in fine



DUALE DISTRIBUTIE EN INFORMATIE-UITWISSELING

Aandachtspunt: informatie-uitwisseling (!NIEUW):

▪ Waarschijnlijke kandidaten die aan de twee voorwaarden voldoen: 
zie VRS, para 99

▪ Onwaarschijnlijke kandidaten om aan de twee voorwaarden te voldoen: 
zie VRS, para100

▪ Richtsnoeren voor informatie-uitwisseling buiten VBER = aggregatie - vertraging -
firewalls (VRS, para 103)

▪ Voorzorgsmaatregelen als zodanig niet voldoende om de VBER weer in werking te 
stellen



Market share limits 

4. Marktaandeellimiet



MARKTAANDEELLIMIET

▪Wat als aanvankelijk alles in orde is, maar in de loop van de 
overeenkomst de limiet(en) wordt (worden) overschreden? 

▪ Check art. 8 VBER

▪Wat met meerpartijenovereenkomsten (A belevert B en B belevert C)?

▪ Oplossing? Check art. 3(2) VBER



5. Distributieformules: 
laat ons het simpel 

houden!



DISTRIBUTIEFORMULES: LAAT ONS HET SIMPEL HOUDEN

Veel formules in VBER en VRS:

▪ Selectieve distributie

▪ Exclusieve distributie

▪ Vrije distributie

▪ Franchise

▪ Agentuur



DISTRIBUTIEFORMULES: LAAT ONS HET SIMPEL HOUDEN

Relevant onderscheid: 

▪ Selectieve distributie

▪ Niet-selectieve distributie

▪ Eigenlijke agentuur

▪ Wat is selectief? Wat is niet-selectief? 



DISTRIBUTIEFORMULES: LAAT ONS HET SIMPEL HOUDEN

• Met uitzondering van selectief/niet-selectief: aard van verticale overeenkomst die 
beperking bevat is irrelevant

▪ Vanaf die kwalificatie: doelgebied of doelgroep is bepalend

▪ Franchising – oneigenlijke agentuur: volg selectieve/niet-selectieve weg

▪ Franchise: meer mogelijkheden om de doctrine inzake nevenrestricties toe te 
passen 
(zie Pronuptia)



6. RPM: niets nieuws, maar… 



RPM: NIETS NIEUWS, MAAR…

Basisprincipes zijn dezelfde gebleven:

▪ Opleggen van vaste of minimumwederverkoopprijzen
= hardcore

▪ Opleggen van maximumwederverkoopprijs of communicatie van aanbevolen
prijs
= OK



RPM: NIETS NIEUWS, MAAR…

Geen nieuwigheden?

▪ Opleggen van minimum advertised prices (MAPs) 
= verticale prijsbinding

▪ De vrijheid om af te wijken van de MAP's is niet voldoende

▪ Geen op de zwarte lijst geplaatste RPM indien in uitvoeringscontracten een 
wederverkoopprijs wordt opgelegd, mits:
▪ Er is een eerder gesloten overeenkomst tussen de leverancier en de klant.

▪ Die overeenkomst bepaalt de prijs en de uitvoerder

▪ De klant heeft geen contractuele vrijheid om de uitvoerder te kiezen of van uitvoerder te 
veranderen

▪ VRS, para 193 – check voorbeeld



RPM: NIETS NIEUWS, MAAR…

Geen nieuwigheden?

▪ Nieuwe opening voor individuele vrijstelling (VRS, para 197c):

Gebruik van een vaste prijs of minimumprijs of MAP om te voorkomen dat een 
bepaalde distributeur het product van een leverancier als ‘loss leader’ gebruikt door 
regelmatig onder de groothandelsprijs te verkopen

▪ Echter: valstrik voor de onwetenden 



7. Actieve
verkoopsbeperkingen: 
heerlijke complexiteit



ACTIEVE VERKOOPSBEPERKINGEN: 
HEERLIJKE COMPLEXITEIT

• Doel: exclusieve of voorbehouden territoria of klantengroepen

• Aard van de verticale overeenkomst in dewelke wordt opgelegd: irrelevant



ACTIEVE VERKOOPSBEPERKINGEN: 
HEERLIJKE COMPLEXITEIT

Oplegging van actieve verkoopbeperkingen ten aanzien van een 
exclusief toegewezen gebied of een aan de leverancier voorbehouden 
gebied 
= onderworpen aan 3 cumulatieve voorwaarden:

▪ Kenmerken van het gebied (gedeelde exclusiviteit of voorbehouden)

▪ Vereiste van parallelle oplegging

▪ Beperkte roll-over



ACTIEVE VERKOOPSBEPERKINGEN: 
HEERLIJKE COMPLEXITEIT

Kenmerken van doelgebied:

▪ Enkelvoudige of gedeelde exclusiviteit (max van 5 distributeurs); of

▪ Gebied voorbehouden voor leverancier

→Opgelet: kenmerken van het gebied waarin de aan actieve verkoopbeperking 
onderworpen distributeur actief is = irrelevant - doelgebied is van belang, niet het 
gebied van herkomst



ACTIEVE VERKOOPSBEPERKINGEN: 
HEERLIJKE COMPLEXITEIT

Vereiste van parallelle oplegging: 

▪ = actieve verkoopbeperking die aan alle afnemers van de leverancier moet 
worden opgelegd

▪ Uitzondering: tijdelijke gaten (bv. wegens lopende onderhandelingen) 

▪ Quid re: gebied gereserveerd voor leverancier? 



ACTIEVE VERKOOPSBEPERKINGEN: 
HEERLIJKE COMPLEXITEIT

Beperkte roll-over:

▪ Voorheen: geen verplichte overdracht naar het volgende niveau mogelijk

▪ Nu: één niveau lager is toegestaan, maar niet meer 
(anti-omzeiling)

▪ Wat als een of meer voorwaarden niet zijn vervuld? 

→ Art. 4(b) VBER treedt in werking - dus: vrij vormelijk



8. Hybride scenario’s: 
selectief + niet-selectief



HYBRIDE SCENARIO’S

Wat is mogelijk als de leverancier voor een hybride aanpak t.a.v. het 
distributienetwerk kiest?

▪ Selectief voor bepaalde topproducten en niet-selectief voor de andere producten
= gemakkelijk

▪ Niet-selectief op groothandelsniveau en selectief op detailhandelsniveau 
= complex

▪ Selectief in bepaalde gebieden en niet-selectief in andere gebieden



HYBRIDE SCENARIO’S

Bescherming van exclusieve distributeurs tegen actieve verkopen:

▪ Voorheen: ook opleggen aan selectieve distributeurs mogelijk (2010 VRS, para 56)

▪ Nu: verankerd in VBER (zie art. 4(c)(i)(1))

▪ Vereiste om aan parallelle oplegging te voldoen? 



HYBRIDE SCENARIO’S

Bescherming van selectieve distributeurs tegen verkoop aan niet-
erkende distributeurs door distributeurs in niet-selectieve gebieden:

▪ Vroeger: onmogelijk om te beschermen → praktisch gevolg

▪ Nu: bescherming verankerd in VBER (zie art. 4(b)(ii) en 4(d)(ii)

▪ Vereiste om consistentie van selectief netwerk te waarborgen? 



9. Niet-concurrentiebedingen: 
5 jaar of langer? 



NIET-CONCURRENTIEBEDINGEN: 5 JAAR OF LANGER? 

Even een stap achteruit: 

▪ Effectbeperkingen (buiten de hardcore- of objectbox)

▪ Geen vermoeden dat het binnen de werkingssfeer van artikel 101(1) VWEU valt

▪ Scheidbaar indien scheidbaar van de rest van de verticale overeenkomst (VRS, para 
246) (NIEUW!)

▪ Geen negatief vermoeden betreffende individuele vrijstelling



NIET-CONCURRENTIEBEDINGEN: 5 JAAR OF LANGER? 

Niet-concurrentiebedingen tijdens de looptijd:

▪ Single branding en 80% concept

▪ Vaste termijn van 5 jaar 

▪ Uitzondering: verkoop vanuit terreinen/panden in eigendom van leverancier of 
gehuurd van niet-verbonden derde partij

▪ Stilzwijgende verlenging na 5 jaar 

▪ Heronderhandeling/beëindiging met redelijke opzegtermijn tegen redelijke kosten

▪ Quid onbepaalde duur (VRS, para 248)



NIET-CONCURRENTIEBEDINGEN: 5 JAAR OF LANGER? 

Nog iets anders? 

▪ Niet-concurrentiebedingen na verloop van termijn

▪ Niet-concurrentiebedingen in selectieve systemen

▪ Across platform retail parity obligations



10. Platformen en e-commerce: 
speed date met virtuele realiteit



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – PLATFORMEN 

Belangrijkste onderscheid: 

▪ Aanbieder van online tussenhandelsdiensten ("OTD") 
= platformaanbieder (initiëren van online verkoop)

▪ Distributeur actief in online-verkoop



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – PLATFORMEN 

Platformaanbieder: 

▪ Geen koper, maar een leverancier en geen eigenlijke agent

▪ Gevolg: zwarte lijst is volledig van toepassing

▪ Hybride platformaanbieder: verticale overeenkomst valt niet onder VBER 
(art. 2(6) VBER)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – PLATFORMEN 

Exacte reikwijdte van de uitgesloten beperking:

▪ Niet opgenomen: enge retail parity obligations (betreffen directe verkoopkanalen 
van afnemer van OTD)

▪ Opgenomen: alleen als het gaat om concurrerende aanbieders van OTD

▪ Retailpariteit: alleen wederverkoop aan eindgebruikers (niet B2B)

▪ Niet alleen prijs, ook alle andere voorwaarden (voorraad, beschikbaarheid, 
voorwaarden van aanbod of verkoop) (para 253)

Al de rest kan worden gedekt door de VBER (para 254)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Toevoeging aan zwarte lijst (Art. 4(e)):

▪ (e) te beletten dat de afnemer of zijn klanten het internet werkelijk gebruiken om 
de contractgoederen of -diensten te verkopen, aangezien dit een beperking inhoudt 
van het gebied waarin, of van de klanten aan wie, de contractgoederen of -diensten 
mogen worden verkocht in de zin van de punten b), c) of d), onverminderd de 
mogelijkheid om de afnemer het volgende op te leggen:
i) andere beperkingen van de onlineverkoop, of
ii) beperkingen op onlinereclame die niet tot doel hebben het gebruik te verhinderen 
van een volledig onlineadvertentiekanaal;

▪ Toepassing van fundamenteel onderscheid van hardcores: 
“waar” – “aan wie” in tegenstelling tot “hoe”



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Onderscheid tussen:

▪ Beperking van passieve verkoop aan gebieden of klanten (indirecte uitschakeling 
van onlineverkoop)

▪ Beperking van actieve verkoop (alleen relevant in het kader van exclusieve 
distributie)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Passieve verkoopsbeperkingen:

▪ Check lijst van voorbeelden in para 206

▪ Levering na niet-gerichte onlineverkoop = passief (para 212)

▪ Zoekmachineoptimalisatie (vergroting van de online zichtbaarheid) = passief (para 
212)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Voorbeelden van beperkingen die niet neerkomen op beperkingen op 
passieve verkoop:

▪ Check lijst in para 208

▪ Duale prijszetting (para 209) geen probleem:

▪ Verschil dat redelijkerwijs verband houdt met verschillen in investeringen en gemaakte 
kosten

▪ Uitvoeringsvrijheid van partijen (bv. het achteraf in evenwicht brengen van rekeningen op 
basis van de werkelijke verkoop)

▪ Verplichting om een absolute minimumhoeveelheid offline te verkopen 
(waarde of volume), maar geen aandeel % + bedrag dat identiek of op basis 
van objectieve criteria is vastgesteld 



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Actieve verkoopsbeperkingen:

▪ Keuze van taal (andere dan Engels) (para 213-214)

▪ Keuze van top-level domeinnaam (generiek/niet-landgebonden in tegenstelling tot 
landgebonden) (paras 213-214)

▪ Gerichte onlinereclame (para 214)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Online sales:

▪ Eigen webshop (maar: “hoe restricties” – para 208a; para 210a and c; para 336)

▪ Verbod van online marktplaatsen – geheel of gedeeltelijk (Coty; para 208c; para 
334; para 336) 

Check para 338 (wanneer vallen online marktplaatsbeperkingen onder art. 101(1) 
VWEU?)



SPEED DATE MET VIRTUELE REALITEIT – E-COMMERCE 

Online reclame – Zwarte lijst (Art. 4(e); para 206g): 

▪ Verbod om een volledig online reclamekanaal te gebruiken 
(prijsvergelijkingsdienst; zoekmachine)

▪ Verbod om de meest gebruikte advertentiediensten te gebruiken, indien de 
overige diensten in dat advertentiekanaal de facto niet in staat zijn om klanten naar de 
webwinkel te trekken

▪ Verbod op het gebruik van de merken van de leverancier voor het bieden op 
verwijzingen in zoekmachines (para 206 octies)



VOORUITBLIK



VOORUITBLIK

▪ Verticale prijsbinding 

▪ Effectief gebruik van het internet 

▪ Agentuur

▪ Andere → private handhaving



www.faros.eu

frank.wijckmans@faros.eu
karolien.francken@faros.eu

02 580 18 14

Grensstraat 7, 1831 Machelen 
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WAT HEEFT DE NIEUWE VBER 
ONS VOORNAMELIJK GEBRACHT?

BRECHTJE HAAN (Corporate Legal, IP & Communication Director, Lotus Bakeries Corporate NV)

MERCEDES SMEETS (Legal Advisor, D’Ieteren Automotive)



Toepassing van de nieuwe VBER in de praktijk

Introductie



RELEVANTE 
VERNIEUWINGEN
OVERZICHT
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E-commerce

RPM

Distributieformules

Duale distributie

Agentuur



1. L’agence : genuine / non-genuine

• Les contrats d'agence « genuine » / « authentiques »  restent en dehors du champ d'application de l'art. 101 TFUE, 
mais :

• règles plus strictes pour agents « à double rôle » 

• Pour que l'exception de l'agence s'applique :

- la fonction d'agence doit être assumée librement (et non imposée de facto par le fournisseur)

- le fournisseur doit couvrir tous les investissements nécessaires en matière de risques spécifiques au 

marché pour qu'un agent puisse commencer à opérer sur le marché concerné

- La Commission est très sévère si les activités sont sur le même marché

• Faisabilité d’un set-up hybride? 



2. Duale distributie en informatie-uitwisseling



DUALE 
DISTRIBUTIE
EXTERNAL 
MANUFACTURE
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Producent groot deel producten, o.a. speculoos. Geen
producent van o.a. baby snacking products in portfolio

LOTUS 
BAKERIES

Aankoop van speculoos en babysnacks
Verkoop speculoos en babysnacks aan retail

DISTRIBUTEUR

Bijv. Producent van 
baby snacks

EXTERNE PRODUCENT

Lijsten met do’s & don’ts (VGL 99 & 
100, e.g.  Klant aankopen, 
voorkeuren en feedback, 

wederverkoopprijzen, promo’s) 
nuttig om noodzakelijkheid te
vatten MAAR – niet bindend

nationale autoriteiten

Uitwisseling van informatie die:
• rechtstreeks verband houdt met de 
uitvoering van de verticale overeenkomst; 

en 
• noodzakelijk is om de productie of 
distributie van de contractgoederen of -

diensten te verbeteren 

Waarom noodzakelijkheid
toevoegen? Voorkomen dat de 

leverancier eigen 
verkoopactiviteiten verbetert ten 
opzichte (of zelfs ten koste van) 

eigen distributeurs?

Nu gevat onder 
VBER!



2. Distribution duale et l’échange d’information

CONSTRUCTEU

R/ Usine 

Importateur

Distributeur A 

(independent)

Client finaux

Distributeur BRetail level 

D’Ieteren 

Automotive l’échange

d’informations



3. Formules de distribution: distribution exclusive

• Admission des exclusivités partagées

• ( § 219) L’article 4, point b) i), du règlement (UE) 2022/720 permet au fournisseur de restreindre les ventes 
actives d’un distributeur exclusif sur un territoire ou à un groupe de clients alloué à titre exclusif à un nombre 
maximal de cinq acheteurs ou que le fournisseur s’est réservé. Afin de préserver leurs incitations à investir, le 
fournisseur doit protéger ses distributeurs exclusifs contre les ventes actives, y compris la publicité en ligne 
ciblée, réalisées par tous les autres acheteurs du fournisseur sur leur territoire exclusif ou auprès de leur groupe 
de clients exclusif.

 Exempté jusqu'à 5 distributeurs par territoire ou groupe de clients

 au sein de ce groupe/territoire : aucune restriction sur les ventes actives et passives

 Comment prévenir l’efforts d’investissements? Parasitisme? 



VERTICALE 
PRIJSBINDING
FULFILLMENT
CONTRACTEN
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GLOBALE
SAMENWERK

ING

Lotus 
Bakeries:

Licentie, 
branding, 
kwaliteit, 

prijs

INTERNATION
ALE KETEN TENDER?

NVT

Distributeur

Logistiek & 
verkoop landen

zonder SOF

Lotus 
Bakeries:

Uniforme
negotiaties –

centraal
management 

klant

Distributeur
Logistiek & 

verkoop landen
zonder SOF



5. Platformen en e-commerce: speed date met virtuele realiteit



E-COMMERCE
DESIGN ELEMENTS
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Exponentiële groei van online verkopen laatste 
decennium - online handel behoeft niet langer de 
bescherming zoals voorheen.

OTD is 
leverancier, 
geen afnemer

Bevestiging o.a.
vrijheid
prijszetting en
promotiebeleid

Lotus Bakeries

OTDOnline marktplaats

Lotus Bakeries

Online marktplaats
eindconsument



Dual distribution en online verkopen

• Les plateformes hybrides ne bénéficient pas de l'exemption ?

• art 2(6) Les exceptions [pour la double distribution] ne s’appliquent pas aux accords verticaux relatifs à la prestation 
de services d’intermédiation en ligne lorsque le prestataire des services d’intermédiation en ligne est une entreprise 
concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation. »

• (§ 109) En l’absence de restrictions par objet ou de pouvoir de marché important, il est peu probable que la 

Commission accordera la priorité aux poursuites concernant les accords verticaux relatifs à la prestation de services 

d’intermédiation en ligne lorsque le fournisseur remplit une fonction hybride. Tel est notamment le cas lorsque, dans un 

scénario de double distribution, un fournisseur permet aux acheteurs de ses biens ou services d’utiliser son site 

internet pour distribuer les biens ou services, mais ne permet pas d’utiliser le site internet pour proposer des marques 

de biens ou de services concurrentes et n’exerce pas d’autres activités sur le marché en cause de la fourniture de 

services d’intermédiation en ligne en ce qui concerne de tels biens ou services.

➔ Une plateforme hybride n’est pas exemptée mais pas de priorité d'application pour la Commission ?



THANK YOU 



Aurélie Tapia Rodriguez
Belgische Mededingingsautoriteit

Anne-Marie Witters
Voorzitter, Marktenhof
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OVERVIEW

• BCA and the revision of the VBER

• BCA’s Priority topic # 1 : RPM

• BCA’s Priority topic # 2 : MFN

• BCA and new VBER perspectives

• Belgium and territorial supply constraints



BCA and the revision of the VBER

• October 2018 – Evaluation launched – aim: gather evidence of 
the functioning of the VBER and the Notice →BCA contribution

• October 2020 – Impact assessment (1) (of the policy options) 
launched within the ECN →BCA contribution

• January 2021- Impact assessment (2) extensive questionnaire to 
the public →BCA contribution

BCA’s contributions



BCA and the revision of the VBER

• BCA in favour of the inclusion of:
- EU jurisprudence (Coty, Pierre Fabre, Booking …)

- solutions adapted to digital economy

- Online sales and online advertising

- Clarification of passive and active sales 

- Dual pricing policy

- clarification re. links between distribution systems in different countries and at different sales level

- tackling dual distribution and information exchange 

- Maintain of the existing 30% threshold

- Extension of the safe harbour to wholesalers and importers

- Need to define what type of information could be shared or not

- Platform excluded from the safeharbour

• BCA priority topics:
- RPM

- Platforms and MFN clause

BCA’s views



BCA’s Priority topic # 1 : RPM (1)

• RPM are hardcore restrictions (not only if cumulative effect of 
RPM clauses)

• RPM do not require to engage in an effect analysis

• Background

- RPM is one of the BCA enforcement policy priority

- RPM cases : most of BCA’s investigation in verticals concern RPM



BCA’s Priority topic # 1 : RPM (2)

• Prohibition to discount is:

– Equivalent to prohibition of resale below a certain price = RPM

– Hardcore restriction

• Prohibition to discount as a criteria to integrate a selective
distribution system:

– Not a selection criteria

– RPM

• (New) VBER in line with BCA position



BCA’s Priority topic # 2 : MFN (1) 

• MFN clause :

- Wide MFN are hardcore restriction

- Narrow MFN must be analysed case by case

• Background

- Booking case

BCA position



BCA’s Priority topic # 2 : MFN  (2)

• Booking: first case re. MFN clauses on the internet plateform

• BCA in coordination with other EU NCA prohibited Wide MFN 
clause but authorised narrow MFN clauses

• Belgian law prohibits all types of MFN clauses in the hotel sector

• (New) VBER:

– in line with BCA position

– clarifies the concepts link to the plateform behavior

Parity clauses = MFN



BCA and new VBER perspectives

• DMA

– big digital players: DMA

– small(er) digital players: VBER

• Abuse of economic dependance

– Economic dependance is often linked to a vertical relationship

– VBER-like application 

– Application of either VBER or abuse of economic dependence in cases 
of vertical restraint

Coordination between the new VBER and others legislative tools



Belgium and Territorial Supply Constraints

• Benelux wants to tackle TSC → input during revision of VBER 

• Competition law instruments:
– Vertical agreement between undertakings: Sales restrictions (Art 4. VBER and 

(paras 202 ff.) VGL) 
• Para 204 : list of hardcore including some RTO 

• Para 205: fear factor of retaling measures taken into account in the assessment

– No agreement (e.g. supplier and wholesaler belong to the same group): Abuse 
of dominant position

• BCA can receive complaints re. anticompetitive behaviour

• Complaint plateform of FPS economy also available
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ but independant from BCA

TSC: wide understanding : all kind of territorial restrictions



• Aurélie Tapia Rodriguez:

aurelie.tapiarodriguez@bma-abc.be

• Stéphanie Strievi: 

stephanie.strievi@bma-abc.be

mailto:aurelie.tapiarodriguez@bma-abc.be
mailto:stephanie.strievi@bma-abc.be


Toezicht op de 
naleving van de 
nieuwe VBER in 

beroep
Anne-Marie Witters

dd Voorzitter Marktenhof

30 januari 2023



VBER en handhaving



De nieuwe VBER: handhaving

Duaal in België:

• Publiekrechtelijke handhaving = BMA en in beroep het Marktenhof (met 
als geïntimeerde partij de BMA);

• Privaatrechtelijke handhaving= ‘gewone’ rechtbanken en hoven: dus in 
principe een dubbele aanleg. Opgelet: ambtshalve toepassing van het 
mededingingsrecht. Specialisatie ? Duur ?



Publiekrechtelijke handhaving

• Volle rechtsmacht ?

• Voorbeeld Caudalie: het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 6 mei 
2021 beslist dat vennootschappen uit de Caudalie groep minimumprijzen en beperkingen van actieve en 
passieve verkopen oplegden in strijd met de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU.

• Het College heeft het opleggen van minimumprijzen en beperkingen van actieve en passieve verkopen 
beschouwd als hardcore doelbeperkingen. De inbreuk betrof de selectieve distributie en de verkoop 
online van cosmetische producten. Er waren klachten van distributeurs.

• Het College heeft verbintenissen aanvaard betreffende de voorwaarden die Caudalie kan opleggen aan 
de verdelers om de integriteit van haar distributienet te vrijwaren en haar merkimago te beschermen. 
Deze verbintenissen werden aanvaard als een verzachtende omstandigheid. 

• Het College heeft een boete van 859 310 euro opgelegd.



Publiekrechtelijke handhaving

• Op 14 juni 2021 heeft Caudalie verzocht om schorsing en vernietiging van de beslissing van de 
BMA. Het Marktenhof gelastte op 30 juni 2021 de schorsing van de beslissing van de BMA, 
voor zover deze de toezeggingen aanvaardde en verbindend verklaarde tot de uitspraak ten 
gronde.

• Ten gronde oordeelde het Marktenhof in haar arrest van 1 december 2021 dat de BMA de 
toezeggingen door Cadaulie had afgeleid van hun beoogde doel. Meer bepaald heeft de BMA 
het aanvankelijke doel van de toezeggingen, zijnde om het onderzoek zonder enige sanctie af 
te sluiten (artikel IV.52, §1, 7° WER), omgezet in modaliteiten die verzachtende 
omstandigheden vormen en die de boete mogelijks kunnen verlagen (artikel IV.52, §1, 2°
WER). 

• Bijgevolg was de toegepaste rechtsgrond in de beslissing met betrekking tot deze 
toezeggingen onjuist en vormde zij een onwettigheid.

https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20211201_2021MR1_S.pdf


Publiekrechtelijke handhaving

• De zaak Caudalie is uitzonderlijk omdat beslissingen van de BMA met toezeggingen vrij 
zeldzaam blijven. 

• Na de nietigverklaring heeft de BMA op 18 januari 2023 een nieuwe beslissing genomen 
waarin exact dezelfde boete wordt opgelegd (859.310 euro). Het had anders gekunnen…

• Er wordt op gewezen dat het bestaan van de inbreuk zelf door Caudalie in het kader van 
de (eerste ?) beroepsprocedure voor het Marktenhof niet werd betwist.



Privaatrechtelijke handhaving: (rechts)onzekerheid ?

Bevoegdheid van de gewone rechtbanken en hoven (BRU: NORB en 8ste kamer); “bezint eer 
ge begint”: afbakening van de markt, marktaandeel versus marktmacht, vertrouwelijke 
informatie enz…

Mogelijke rechtsfiguren zijn: nietigverklaring van een overeenkomst, vordering om 
schadevergoeding te bekomen (naming, blaming en claiming), collectieve vordering, een 
rechterlijk verbod of bevel vragen (staking) met dwangsom…

De belangrijkste uitdaging waar de Commissie voor stond, was het aanpassen van de vorige 
VBER en Richtsnoeren aan de opkomst van online verkoop en de daarmee gepaard gaande 
opkomst van nieuwe spelers, zoals e-commerce giganten en platformen.



Privaatrechtelijke handhaving: (rechts)onzekerheid ?

Wat betreft de dienstverlening door platformen en andere online 
tussenhandelaren heeft de Commissie ervoor gekozen om deze spelers als 
"leverancier" in de zin van de VBER aan te merken.

Bij dual distribution gaat het om een leverancier die voor de distributie van 
goederen of diensten gebruik maakt van distributeurs, maar ook van het 
eigen distributiekanaal. Op de downstreammarkt staat deze leverancier dus 
in concurrentie met zijn distributeurs. 

De Commissie kiest er in de concept VBER voor om dual distribution nog 
steeds onder de VBER te laten vallen.



Privaatrechtelijke handhaving: (rechts)onzekerheid ?

De Commissie bracht wel een paar stevige verscherpingen aan (zie ook Mter Wijckmans): 

• wanneer het gezamenlijke marktaandeel meer dan 10% bedraagt, maar de 
marktaandeeldrempel van 30% niet wordt overschreden, geldt de vrijstelling van de VBER 
nog steeds. Echter, de uitwisseling van informatie tussen de leverancier en de 
distributeur moet dan als horizontale informatie-uitwisseling worden beoordeeld (met 
mogelijke discussies tot gevolg).

• Ook voor pariteitsverplichtingen zijn beperkingen opgenomen (gaf aanleiding tot veel 
discussie). 

• de meest ingrijpende uitzondering op de vrijstelling voor dual distribution is te vinden in 
artikel 2, lid 7, VBER. Daaruit volgt dat deze vrijstelling niet van toepassing is op 
overeenkomsten met hybride platformen (bvb: Amazon of Bol.com).



Privaatrechtelijke handhaving: (rechts)onzekerheid ?

• Zie uiteenzetting Mter Wijckmans

• Een heel aantal zaken zullen pas uitgeklaard worden via handhaving (nationaal en door 
beroep te doen op Hof van Justitie + 15m)

• Meest voorkomende discussies in private handhaving: agentuur, actieve 
verkoopsbeperkingen, hybride formules, pariteitsclausules en niet-concurrentiebedingen 
met een mogelijk nieuwe kandidaat (“gedeelde exclusiviteit”)

• The devil is in the detail

• Quid UK ?

• Documenteer !



Vragen of suggesties?

Market Court as a section of the Court of appeal of Brussels

Poelaertplein 1, 1000 Brussels

MC website: Hof van Beroep Brussel | Hoven & Rechtbanken 
(rechtbanken-tribunaux.be)

Email: marketcourt@just.fgov.be



Johan Ysewyn
Partner, Covington & Burling LLP

CONCLUSIE CONCLUSION



VBER

Johan Ysewyn



Conclusie

 Wat hebben we vandaag geleerd?

 Wat als Uw overeenkomst buiten het toepassingsgebied van 

de VBER valt?  Concurrenten, marktaandeel boven 30%

 De horizontale dimensie : Hub-and-spoke cartels



Speeddate virtuele realiteit : AI meets VBER

ChatGPT : write a legally accurate and funny poem on the EU 

vertical block exemption regulation



The EU vertical block exemption regulation 

Sounds like a mouthful of medication

But don't worry, it's not so bad 

It just keeps competition oh so rad [US slang : very appealing]

It stops companies from getting too big 

And keeps the little guys from feeling like a twig 

It ensures that competition stays alive 

And keeps prices low, so we can thrive



But let's be real, it's not all sunshine 

There's some bureaucracy that's just divine 

Paperwork, forms, and endless meetings 

But hey, at least it keeps our markets from 

bleeding

So let's raise a glass to the VBER

It may not be fun, but it's a lifesaver 

It keeps our markets fair and just 

And that's something we can all trust!
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