
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de 

Mededingingswet in verband met niet-toepasselijkheid van artikel 6 van de 

Mededingingswet.

Zaaknummer 266/ Ontheffingsverzoek Vereniging van Nederlandse 

Installatiebedrijven (Algemene Voorwaarden Consumentenwerk)

 

I INLEIDING

1. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: 

d-g NMa) heeft van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (hierna: 

VNI) een aanvraag ontvangen met het verzoek om, voor zover nodig, een 

ontheffing te verlenen op grond van artikel 17 Mededingingswet (hierna: Mw) 

van het kartelverbod neergelegd in artikel 6 Mw met betrekking tot de 

Algemene Voorwaarden Consumentenwerk (hierna: AVC) en het Bindend 

Besluit consumentenwerk installerende bedrijven (VNI).

 

II VERLOOP VAN DE PROCEDURE

2. Op 27 maart 1998 is de ontheffingsaanvraag ontvangen, welke is 

geregistreerd bij de NMa onder zaaknummer 266.

3. De NMa heeft de VNI op 2 juni 1998 schriftelijk medegedeeld dat artikel 

100, lid 2, Mw van toepassing is op de voor ontheffing aangemelde regeling.

4. Op 7 december 1998 heeft de NMa bij brief de genoemde termijn in artikel 

100, lid 2, Mw van 12 maanden verlengd met zes maanden.

5. In Staatscourant nummer 46 van 8 maart 1999 is mededeling gedaan van 

de ontheffingsaanvraag. Daarbij zijn belanghebbenden opgeroepen om hun 

zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. De aanvraag en de 

daarop betrekking hebbende stukken hebben gedurende vier weken vanaf de 

datum van publicatie ter inzage gelegen ten kantore van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit. Geen enkele belanghebbende heeft in 

bovengenoemde periode zijn/haar zienswijze naar voren gebracht.

6. Bij brief van 22 april 1999 heeft de NMa een exemplaar ontvangen van de 

sinds 1 oktober 1998 geldende AVC.

7. Vervolgens is de VNI enige keren verzocht om schriftelijk aanvullende 

informatie te verschaffen.

8. Op 26 mei 1999 en 7 september 2001 hebben besprekingen 

plaatsgevonden ten kantore van de NMa. Tijdens deze laatste bespreking is 

met name gesproken over de garantieregeling in de AVC.



 

III FEITELIJKE ACHTERGROND

A. Aanvrager

9. De VNI is een vereniging naar Nederlands recht met statutaire zetel te s-

Gravenhage. De VNI heeft volgens haar statuten onder meer ten doel:

- het individueel zowel als het collectief behartigen van de economische, 

juridische, sociale, educatieve en technische belangen van de leden, voor 

zover liggende op het terrein van de bedrijfstak;

- het streven naar het verwezenlijken van een gezond klimaat in de bedrijfstak; 

en

- het bevorderen van een goede verstandhouding der leden tot hun 

opdrachtgevers, tot hun leveranciers en tot hun werknemers;

een en ander in de ruimste zin des woords (artikel 4, sub a., b. en d. 

statuten).

10. Het bovengenoemde begrip bedrijfstak omvat, zo blijkt uit de statuten van 

de VNI, de verzameling van bedrijven hier te lande welke zich uitsluitend dan 

wel mede toeleggen op het adviseren, ontwerpen, berekenen, aanleggen, 

herstellen, veranderen, onderhouden en het (technisch) beheren van 

installaties voor centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, koeling, 

kasverwarming, riolering, dakbedekking, afvoersystemen, gas- of 

watervoorzieningsinstallaties, sprinkler- en sanitaire installaties, een en ander 

in de ruimste zin genomen en met dien verstande dat het voor een bedrijf, om 

onder deze omschrijving te vallen, niet vereist is dat het op alle opgesomde 

deelgebieden actief is (artikel 3, sub a statuten).

11. De VNI tracht deze statutaire doelstellingen te bereiken door onder andere 

het vaststellen en beschermen van collectieve leverings-, aannemings- en 

betalingsvoorwaarden en het propageren van de toepassing daarvan (artikel 5, 

lid 1, sub g statuten).

12. Bij de VNI zijn circa 3.400 installatiebedrijven aangesloten met een 

gezamenlijke jaaromzet in Nederland van ongeveer 8 miljard gulden[1]. Dit is 

ongeveer 80 % van de omzet van alle installatiebedrijven, die zich richten op 

loodgieters-, fitterswerk, installatie van sanitair en centrale verwarmings- en 

luchtbehandelingsapparatuur[2].

B. De voor ontheffing aangemelde regeling

13. De AVC zijn van toepassing op een tussen een consument en een 

installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met 

uitzondering van onderhoud en service verricht binnen onderhouds- en 

serviceabonnementen. De algemene voorwaarden zijn in november 1992 in 

overleg met de Consumentenbond, Konsumenten Kontakt en de Vereniging 

Eigen Huis in het kader van de Commissie voor Consumenten- 

aangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad tot stand 

gekomen en op 1 januari 1993 in werking getreden.

14. Via het Bindend Besluit consumentenwerk installerende bedrijven (VNI) 

dat door de ledenraad van de VNI op 24 november 1992 is vastgesteld, zijn 

alle leden van de VNI verplicht deze voorwaarden toe te passen op 



bovenbedoelde overeenkomsten met consumenten.

15. In oktober 1998 zijn de AVC op enkele onderdelen herzien, evenwel 

zonder dat daarmee het karakter van de regeling gewijzigd is. In het vervolg 

van dit besluit zal worden uitgegaan van de AVC, zoals deze sinds de 

herziening gelden.

16. De AVC bevatten naast enkele algemene bepalingen en een 

geschillenregeling, bepalingen omtrent het aanbod, de totstandkoming en 

uitvoering van de overeenkomst, de betaling en een garantieregeling.

17. De garantieregeling houdt in dat de installateur zich verbindt om gebreken 

in het werk binnen een termijn van 18 maanden na oplevering te zullen 

verhelpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk 

(artikel 18, lid 1, AVC).

C. Zienswijze VNI

18. De VNI meent dat de AVC niet mededingingsbeperkend althans 

onthefbaar zijn, aangezien deze er op gericht zijn om rechtszekerheid voor de 

consument te creren. Het Bindend Besluit consumentenwerk installerende 

bedrijven (VNI) waarborgt dat rechten en zekerheden die voortvloeien uit de 

AVC daadwerkelijk door de consument worden genoten.

19. Ten aanzien van de garantieregeling en het bindend opleggen hiervan aan 

de leden meent de VNI dat het hierbij niet gaat om een element dat de 

concurrentie tussen VNI-leden benvloedt. De VNI voert daarbij aan dat, anders 

dan in de eerder door de d-g NMa gedane uitspraak inzake de 

dakbedekkingsbranche[3], binnen de installatiemarkt sprake is van een zeer 

heterogeen en gevarieerd aanbod van producten en diensten door 

installatiebedrijven. Gezien de veelsoortigheid van de werkzaamheden is een - 

wel of niet gefixeerde -garantietermijn uit oogpunt van concurrentie niet 

relevant.

20. Daarnaast voert de VNI aan dat, ongeacht de gefixeerde garantietermijn, 

de aansprakelijkheid voor het installatiebedrijf op grond van de wet doorloopt

[4]. De Geschillencommissie Installerende Bedrijven betrekt deze wettelijke 

aansprakelijkheid ook in haar (bindende) uitspraken. Bezien in relatie tot de 

wet is de betekenis van de in de AVC opgenomen garantietermijn derhalve als 

marginaal te kwalificeren.

21. Voorts stelt de VNI dat door de producenten van de apparatuur die wordt 

genstalleerd door het installatiebedrijf, fabrieksgarantie wordt gegeven. Deze 

fabrieksgarantie bedraagt in de meeste gevallen een periode van een aantal 

jaren en is derhalve langer dan de in de AVC gefixeerde termijn van 18 

maanden. Ten bewijze hiervan heeft de VNI informatie van een aantal 

fabrikanten overgelegd, waarin garantietermijnen van resp. 2, 10 en 15 jaar 

worden vermeld. In marketing- en reclame-uitingen van installatiebedrijven 

wordt het garantieargument - noch in zijn algemeenheid, noch specifiek de 

gefixeerde garantietermijn van de AVC - nauwelijks tot niet ingezet als 

promotie richting consumenten. De VNI geeft aan nimmer signalen te hebben 

ontvangen van consumenten die wijzen op behoefte aan een langere of kortere 

garantietermijn, of op het gegeven dat installatiebedrijven zich niet aan de 

garantietermijnen zouden houden.



22. De VNI voegt daar aan toe dat garantieregelingen van fabrikanten 

onderling sterk verschillen. Garanties, garantieregelingen en 

garantiebepalingen zijn volgens de VNI in de praktijk derhalve uitermate 

diffuus. Ten aanzien van duurzame goederen zal doorgaans de 

fabrieksgarantie op het product veel belangrijker zijn dan de garantie van de 

installateur op zijn installatiewerkzaamheden.

 

IV BEOORDELING

23. Alvorens te toetsen of aan de voorwaarden van artikel 17 Mw wordt 

voldaan dient eerst te worden vastgesteld of in casu sprake is van een 

mededingingsbeperking als bedoeld in artikel 6 Mw.

A. Artikel 6 Mededingingswet

24. Artikel 6, lid 1, Mw bepaalt dat overeenkomsten tussen ondernemingen, 

besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat 

de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt 

verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn.

A.1 Besluiten van een ondernemersvereniging

25. De VNI is aan te merken als een ondernemersvereniging in de zin van 

artikel 6 Mw[5].

26. Het besluit waarbij de AVC zijn vastgesteld, alsmede het Bindend Besluit 

consumentenwerk installerende bedrijven (VNI), zijn aan te merken als 

besluiten van een ondernemersvereniging in de zin van artikel 6 Mw.

A.2 Mededingingsbeperking

27. Algemene voorwaarden, zoals onderhavige AVC, kunnen het tot stand 

komen van transacties vergemakkelijken doordat vooraf over een groot aantal 

onderwerpen duidelijkheid wordt gecreerd tussen contractpartijen. Bij 

transacties met consumenten kunnen algemene voorwaarden bovendien 

bijdragen aan de bescherming van de consument. De Mededingingswet staat 

dan ook geenszins het gebruik van algemene voorwaarden in de weg[6].

28. Slechts indien door het opstellen en het gebruik van algemene 

voorwaarden mededingingsbeperkende afspraken tot stand komen, is artikel 6 

Mw van toepassing. Dit is met name het geval als algemene voorwaarden 

betrekking hebben op de prijs waarvoor producten of diensten worden geleverd

[7]. In onderhavig geval is van prijsafspraken niet gebleken. Daarnaast is niet 

gebleken dat de bepalingen omtrent het aanbod, de totstandkoming en 

uitvoering van de overeenkomst en de betaling mededingings- beperkende 

afspraken bevatten.

29. Onder omstandigheden kan een garantieregeling als onderdeel van de 

algemene voorwaarden een beperking van de mededinging tot gevolg hebben. 

Dit is met name het geval indien de garantieregeling een uniformering van 

garantievoorwaarden met zich brengt, terwijl het geven van garantie als 

zodanig door de desbetreffende aanbieders van producten of diensten worden 



ingezet in hun onderlinge concurrentiestrijd en de afnemers de keuze voor een 

product of dienst mede door garantievoorwaarden laten bepalen[8]. Alsdan is 

immers sprake van een beperking van de vrijheid van aanbieders om een 

concurrentieparameter te hanteren.

30. De argumenten die de VNI aanvoert ter onderbouwing van haar stelling dat 

de garantieregeling zoals die thans luidt geen inbreuk vormt op artikel 6 Mw, 

acht de d-g NMa aannemelijk. Weliswaar is sprake van een uniformering van 

de garantievoorwaarden door het fixeren van de garantietermijn, doch in het 

onderhavige geval kan daaraan niet de conclusie worden verbonden dat 

daardoor de mededinging merkbaar wordt beperkt. De garantieregeling heeft 

immers slechts betrekking op een beperkt deel van de totale 

installatieopdracht de installatiewerkzaamheden waarvan aannemelijk is dat 

deze in veel mindere mate van belang is voor de consumenten dan de 

fabrieksgarantie op de genstalleerde apparatuur. Het is in het bijzonder 

daarom niet waarschijnlijk dat er door de bij de VNI aangesloten 

installatiebedrijven geconcurreerd zou worden op garantietermijnen op de 

installatiewerkzaamheden bij afwezigheid van de onderhavige garantieregeling 

in de AVC. Gelet op deze omstandigheid, kan niet geconcludeerd worden dat 

de garantie op de installatiewerkzaamheden gezien moet worden als een 

belangrijke zelfstandige concurrentieparameter. Het uniformeren van de 

garantiebepalingen kan daarom in dit geval niet als een merkbare 

mededingingsbeperking worden gekwalificeerd.

Conclusie

31. Naar het oordeel van de d-g NMa worden de AVC die door het Bindend 

Besluit consumentenwerk installerende bedrijven (VNI) aan de leden van de 

VNI zijn opgelegd niet getroffen door het verbod van artikel 6 Mw.

Artikel 17 Mededingingswet

32. De aangemelde besluiten van de VNI waarbij de AVC zijn vastgesteld en 

opgelegd aan haar leden behoeven niet onder artikel 17 Mw te worden 

beoordeeld.

 

V BESLUIT

33. Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag van de VNI om ontheffing 

ten aanzien van de AVC afgewezen, aangezien de besluiten waarbij zij zijn 

vastgesteld en zijn opgelegd aan de leden van de VNI niet worden getroffen 

door het verbod van artikel 6, eerste lid van de Mededingingswet.

Datum: 25 oktober 2001

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 



Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 

BH Den Haag.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Bron: Brochure VNI: Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, 

kortweg VNI.

[2] CBS: Bouwcijfers 1998; Bedrijfseconomische resultaten van de Bouw en 

Bouwinstallatiebedrijven. SBI 4533 (loodgieters-, fitterswerk; installatie van 

sanitair, centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur) heeft een 

omzet van NLG 10,196 miljard.

[3] Zaak 228, Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK, 22 juli 

1999.

[4] Artikel 18, lid 1, tweede zin, AVC.

[5] Zaak 530, 534, 456, Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, 25 

september 2000.

[6] Richtsnoeren samenwerking bedrijven, 9 juni 2001, nr. 46 en 47.

[7] Richtsnoeren samenwerking bedrijven, 9 juni 2001, nr. 46 en 47.

[8] Zaak 228, Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK, 22 juli 

1999.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


