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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0680/2008, ingediend door H. den Broeder, (Nederlandse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit bij het 
toekennen van kortingen door Audi (Volkswagen-groep)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Luxemburg gestationeerde Nederlandse EU-ambtenaar. Hij komt in 
aanmerking voor speciale diplomatic sales-voorwaarden die bepaalde automerken hanteren 
voor internationale ambtenaren en diplomaten. Uit de voorwaarden van het merk Audi in 
Luxemburg en België is hem gebleken dat de Audi-dealer in Aarlen (B) op instructie van de 
Audi-importeur voor België twee kortingspercentages hanteert. Een hoog percentage (15%), 
dat wordt toegekend aan personen met de Belgische nationaliteit, of personen die een band 
hebben met België (bijv. er wonen of er onroerend goed bezitten), en een laag percentage 
(9%), dat wordt toegekend aan alle anderen (niet-Belgen en personen zonder band met 
België). Het bestaan van de twee verschillende percentages werd in een gesprek met een 
vertegenwoordiger van de importeur bevestigd. Er werden twee redenen gegeven: 1) het feit 
dat er een Audi-importeur voor Luxemburg en een importeur voor België is en dat, als 
"België" klanten uit Luxemburg hetzelfde hoge kortingspercentage zou geven als Belgen (of 
personen met een band met België) dit tot "klantenvlucht" vanuit Luxemburg naar België zou 
leiden; 2) Audi-België zou niet de financiële armslag hebben om het hogere 
kortingspercentage aan iedereen te geven. Indiener is van opvatting dat er in dit geval sprake 
is van discriminatie op grond van nationaliteit. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indiener bezit de Nederlandse nationaliteit en is een in Luxemburg gestationeerde EU-
ambtenaar. Hij komt in aanmerking voor de gunstige voorwaarden bij de aankoop van nieuwe 
auto's die sommige automerken toekennen aan leden van het diplomatieke personeel en aan 
EU-ambtenaren (speciale, ofwel diplomatieke aankoopvoorwaarden). Omdat indiener heeft 
geconstateerd dat de kortingen die door de Audi-dealer in Aarlen (België) aan deze groep 
klanten worden verleend (15%) gunstiger zijn dan de kortingen die door de Audi-dealer in 
Luxemburg worden aangeboden (9%), heeft hij zich voor de aankoop van een Audi tot 
eerstgenoemde gewend. De Audi-dealer in Aarlen antwoordde telefonisch op de vraag van 
indiener en weigerde hem een korting van 15% te geven. Hij legde uit dat dat percentage 
alleen gold voor klanten die de Belgische nationaliteit hebben, in België woonachtig zijn of in 
België onroerend goed bezitten. De Audi-dealer in Aarlen gaf aan dat er twee redenen waren 
om te weigeren: a) het feit dat hij, door als in België gevestigde Audi-dealer 15% korting te 
geven aan alle klanten die in aanmerking komen voor de diplomatieke aankoopvoorwaarden, 
ertoe zou bijdragen dat klanten uit Luxemburg massaal naar België zouden gaan; b) het feit 
dat het voor hem financieel niet mogelijk is 15% korting te geven aan al zijn klanten die in 
aanmerking komen voor de diplomatieke aankoopvoorwaarden.

Opmerkingen 

Indiener heeft per e-mail op 7 mei 2008 eveneens contact gezocht met de Europese 
Commissie. In dit informele bericht, dat geen klacht was in de zin van artikel 7 van 
Verordening 1/20031, heeft indiener dezelfde feiten uiteengezet als in het verzoekschrift 
waarop deze mededeling betrekking heeft en heeft hij aan de diensten van de Commissie 
gevraagd of zij het idee hadden dat hij een klacht zou kunnen indienen wegens schending van 
de communautaire mededingingsregels.

Op 10 juni 2008 heeft de Europese Commissie indiener een informeel antwoord gestuurd en 
hem laten weten dat de vermeende praktijk slechts een marginaal effect had op de betreffende 
markt en dat zij om die reden niet voornemens was een onderzoek in te stellen uit hoofde van 
Verordening 1/2003. In dit antwoord heeft de Commissie uitgelegd dat handelwijze van Audi 
slechts betrekking had op het segment van nieuwe Audi-auto's die worden verkocht onder 
diplomatieke voorwaarden en derhalve niet kon worden gezien als een handelwijze die de 
goede werking van de interne markt zou kunnen schaden, omdat dit verkoopsegment slechts 
een zeer beperkte hoeveelheid betreft ten opzichte van het totale aantal in België en 
Luxemburg verkochte auto's. 

In haar bericht heeft de Commissie indiener ook duidelijk gemaakt welke communautaire 
rechtsbeginselen van toepassing zijn op de behandeling van klachten door de Commissie, 
waaronder het beginsel dat de Commissie de bevoegdheid heeft bij het onderzoek van de bij 
haar ingediende klachten verschillende prioriteiten te stellen.

                                               
1  Verordening nr. 1/2003 van de Raad, nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures 
van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag (PBEG L 123 van 27.4.2004, blz. 
18).
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De diensten van de Commissie hebben indiener tot slot laten weten dat zijn bericht zou 
worden beschouwd als informatie met betrekking tot de markt en dat deze informatie 
weliswaar niet voldoende was om van hun kant een onderzoek in te stellen, maar wel zou 
kunnen worden meegenomen wanneer er vanuit andere bronnen aanvullende informatie zou 
komen op grond waarvan de Commissie tot handelen zou overgaan.

De Commissie hecht eraan te bevestigen wat haar diensten in hun bericht aan indiener van 10 
juni 2008 hebben aangegeven (zie onder).

Ten eerste zij erop gewezen dat indiener geen enkel element aandraagt waaruit blijkt dat er in 
dit geval geen sprake is van een eenzijdige weigering van de Audi-dealer in Aarlen tegenover 
hem, maar dat het juist gaat om gedrag waartoe deze dealer verplicht wordt door een 
mededingingsregeling met Audi. Het bestaan van een dergelijke mededingingsregeling is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het eventueel toepassen van artikel 81 van het Verdrag. 
Vervolgens moet worden benadrukt dat, zelfs als zou worden voldaan aan de genoemde 
voorwaarde, de betreffende mededingingsregeling slechts betrekking heeft op de verkoop aan 
klanten die in aanmerking komen voor diplomatieke voorwaarden. In dit verband moet 
worden opgemerkt dat het bij deze gevallen van verkoop slechts gaat om een onaanzienlijk 
deel van de totale verkoop van Audi-auto's in België en Luxemburg. In dit licht zij eraan 
herinnerd dat volgens de communautaire jurisprudentie die hier van toepassing is het 
Gemeenschapsrecht de Commissie niet verplicht een onderzoek in te stellen met betrekking 
tot alle bij haar ingediende klachten1. De Commissie is namelijk bevoegd binnen het door het 
Gemeenschapsrecht gestelde toepasselijke kader prioriteiten te stellen. Dientengevolge is het 
feit dat de Commissie bij het onderzoek van de bij haar ingediende klachten inzake 
mededinging verschillende prioriteiten stelt in overeenstemming met de verplichtingen die zij 
op grond van het Gemeenschapsrecht heeft2. Om de prioriteit te bepalen die aan de 
verschillende zaken moet worden toegekend, mag de Commissie verwijzen naar het 
communautaire belang3. Ter beoordeling van het communautaire belang van een onderzoek 
moet de Commissie rekening houden met de omstandigheden van het specifieke geval en in 
het bijzonder met de feitelijke en juridische elementen die zijn aangevoerd. Zij dient in het 
bijzonder een afweging te maken tussen (i) het belang van de gestelde inbreuk voor de 
werking van de gemeenschappelijke markt, (ii) de waarschijnlijkheid dat zij het bestaan ervan 
kan aantonen en (iii) de reikwijdte van de onderzoeksmaatregelen4.

Rekening houdend met de omstandigheden van het specifieke geval zoals deze door indiener 
zijn voorgelegd, is het niet erg waarschijnlijk dat de vermeende inbreuk een aanzienlijk 
belang kan hebben voor de werking van de interne markt.

                                               
1 Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 18 september 1992, Automec Srl/Commissie, T-24/90, Jurispr. 
2223, rechtsoverweging 76.
2 Arrest Automec, bovengenoemd, rechtsoverweging 77; arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 1999, Ufex 
e.a./Commissie, C-119/97 P, Jurispr. I-1341, rechtsoverwegingen 88 en 89. Zie ook het arrest van het Gerecht 
van Eerste Aanleg van 26 januari 2005, Piau/Commissie, C-193/02 P, Jurispr. II-209, waarin wordt aangegeven 
dat, wanneer het gaat om een klacht in het kader van Verordening 17/62, dat “de Commissie op dit gebied over 
een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt.” (rechtsoverweging 44).
3 Arrest Automec, bovengenoemd, rechtsoverweging 85.
4 Arrest Automec, bovengenoemd, rechtsoverweging 86.
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Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen is de Commissie van mening dat het niet nodig is een 
onderzoek in te stellen naar de door indiener voorgelegde feiten.
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