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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0474/2009 af Wilco Willemse, nederlandsk statsborger, for 
MakelaarsPunt Nederland, om påstande om, at den nederlandske 
mæglersammenslutning (NVM) indtager en monopolstilling

1. Sammendrag

Andragerens organisation MakelaarsPunt Nederland er en franchise-organisation inden for 
mæglervirksomhed. Denne organisation ønsker at ekspandere, men føler sig hæmmet i sine 
bestræbelser af den nederlandske mæglersammenslutning (NVM). Ifølge andrageren 
foreskriver NVM, at hans organisation som franchisegiver udelukkende har lov til at 
godkende medlemmer af NVM eller medlemmer af andre brancheorganisationer, som f.eks. 
VBO eller LMV. Andrageren anfører, at hans organisation herved bliver indskrænket i sin 
virksomhedsfrihed. Andrageren er af den opfattelse, at NVM herved skaber en 
monopolstilling for sig selv. Andrageren meddeler endvidere, at NVM alene af kommercielle 
årsager har etableret en platform, som medlemmer af alle organisationer får adgang til. 
Andrageren ønsker at erfare, om NVM’s fremgangsmåde er tilladt, og hvad hans organisation 
har lov til at gøre eller ikke gøre.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragerens spørgsmål vedrører konkurrencen inden for ejendomsmæglersektoren i 
Nederlandene. Kommissionen har derfor sendt andragendet til den nederlandske 
konkurrencemyndighed (Nederlandse Mededingingsautoriteit) og bedt om dens 
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bemærkninger i sagen. NMa har svaret, at de tidligere har behandlet en identisk klage mod 
NVM. Den 22. januar 2002 besluttede de i sagen 1876 RE/MAX vs. NVM, at det krav om 
medlemskab, som NVM pålægger sine medlemmers samarbejdspartnere, ikke er i modstrid 
med de nationale konkurrenceregler. Den væsentligste begrundelse for denne beslutning var, 
at kravet om medlemskab bevarer den kommercielle værdi af den langsigtede investering, 
NVM har gjort for at indhøste og videregive knowhow og servicekultur til sine medlemmer.

Selv om NMa's beslutning blev truffet med udgangspunkt i national og ikke i europæisk 
konkurrencelovgivning, skal det bemærkes, at begrebet "begrænsning af konkurrencen" er det 
samme i begge lovgivninger. Pr. 1. maj 2004 er Fællesskabets konkurrenceregler blevet 
fuldstændig gennemført af de nationale konkurrencemyndigheder og domstole. Det betyder, 
at Kommissionen koncentrerer sig om at undersøge begrænsninger af konkurrencen, som har 
betydning for flere medlemsstater. Andragerens spørgsmål vedrører en national situation (dvs. 
vedrører kun en medlemsstat). Derudover har den nederlandske konkurrencemyndighed 
allerede taget stilling i en identisk klage. Derfor er NMa i henhold til Det Europæiske 
Konkurrencenetværks tildelingsregler godt rustet til at håndtere denne sag (se især artikel 13 i 
Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne 
i traktatens artikel 81 og 82)1.
Konklusion

Med hensyn til Fællesskabets konkurrencelovgivning er der ikke behov for foranstaltninger 
fra Kommissionens side." 

                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


