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VONruS

RECHTBANK AMSTERDAM

Aftleling privaatrecht

zaaknummer / rolnumrner: Cl13/6342g7 / HA ZA 17-glg

Vonnis van2g augustus 20lg

in de zaak van

{

!1þ$oten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRIJSVRIJ.NL B.V.
gevestigd t"'s-Hertogenbosch,
eiseres in de hoofdzaak en in het incident ex artikel g43a Rv,
advocaat mr. H. Knoner te 's-Hertogel¡ur.t ,

tegen

l ' de besloten vennootschap met beperkte aansprakerijkheid
TIIOMAS COOK NEDERLANb 8.V.,
gevesti gd te Hoofrldorp,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident ex artikel g43a Rv
advocaat irr. G.A. Smit te Amsterdam,

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
D-RT GROEP 8.V.,
gevestigd te Hoofcldorp,
3 ' de besloten vennootschap met beperkte aansprakerijkheid
D-REIZEN 8.V.,
gevesti gd te Hoofddorp,
4' de besloten vennootschap met beperkte aanspraketijkheid
VAKANTTEXPERTS 8.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
verweersters in het incident ex artikel g43a Rv,
advocaat mr. B. Niemeijer te Alphen aan den Rijn.

Partijen zullen hierna a&ondertük poäry{,TCN, DRT, D_Rgizen en VX g€noemd worden.DRI D-Reizen en vx zuflen pzamãnt¡tïo.¿.n 
"rú;;ü;r, 

pnr 
".r. 

TC.trr en DRTc.s. gezamenlijk zullen worden aangeduid als TCN c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure(s) blijkt uit:
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- de dagvaarding van 26 novembe r 2}ll,waarbij TCN is gedagvaard voor de kantonrechtervan deze rechtbank;
- * ih" overlegging producties van prijsvr[j met producties;
-.oe d4gvaarding van 4 decernber 2015, waarbij DRT c.s, in iiet incident ex artikel g43a Rvzij.n gedagvaard voor de reclrtbarrk Noord-Holiand (Haarlem}- 

-
- de.aktg overlegging producties van Prijsvrij (in heì incideníex artikel g43a Rv) merproducties;
- het vonnis in incident van de rechtbank Noord-t{olland van I 7 februari 201 6 waarb[j dezaak tegen DRTc's, is verwezen naar de kantonrechter van deze rechtbank en gevoegd metde zaak tegen TCN;
- het incidentele vonnis van de kantonreclrter v¿n deze rechtbank van 23 juni 2016, waarb[ide vorderíng van DRT c.s. tot inrerventie ¡n ¿e zauk vanÞ;ü;;;îteg" TCN is afgewezen ;- de oonclusie ian antwoord in het incident ex anikel g43a Ëv vån ÐRT c.s.;- de conslusic van antwoord i¡r het incident ex artiker g43a Rv va'TCN;
- het incidenteel vonnis vau de kantonrechter van deze rechtbank in het incident ex artikel' 843a Rv van27 oktober ]ol6,.wa1fij istepaard dat iedere beslissing wordt aangehoudentotdat TCN en DRT c.s. in de hsofdzaak hebben geconcludeerJ uoå. antwoord;- de conglusie van antlryoord van TCN met producties;
- het vonnis van de kantonrechte r van d,eze'rechtbank van 12 januari 2017 waarbijde zaak isverwezen naar re- en dupliek;
- de conclusie van repliek tevens hoi¡dende aanvulling gronden/wijziging eis van prijsvrij
nret producties;
- de conclusie van duptiek van TCN;
- het vonnis van de kantonrechter v&n deze rechtbank van I 0 augustns 2017, waarbij de zaakis verwezen naar de meervoudige (handels)kamer van de rechtbãnk en waarbij pleidooi isbepaald;
- het proces-verbaal van het preidooi gehouden op lgjuni 20rg en de daarin genoemdestukken;
- de (fax)brief van mr. Knotter van 5 juli 2018 met opmerkingen naar aanleiding van hetproces-verbaal; ' e--- ----

- de (fax)brief van mr. Smit van l0 juli 2018 met opmerkingen naar aanleiding van hetproces-verbaal.

2

t.2

2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

I)e feiten

Partijen
2'l' Prijsvrij is sinds 2010 een online reisagent. Zij stelt zichzelf tendoel om reizenvoor een zg llag mogelijke pr'üs aan de consument aante biedEn" Dit bereikr zij onder meerdoor het niet in rekening bréngen aan de klant van boekingskosten. z¡ verkoopt uitsluitenddoor touroperabrs georganiseãrde reizen, met name pakketreizen.

2'2' TCN is een Nederlandse touroperåtor, onderdeel van het Britse concern Thomas
!¡.9!,!rour' tn Nederland is TCN (ondir meer) actief ond"r de Àerken Neckermann envrü Uit' Zij is een ondernerning di¿ haar reizen verkoopt zowel via onafhankelijke
re isagenten als rechtstreeks aan-de consurnent.
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D-Reizen en vx zijn reisageuten die zowel online als (ook) via fusieke reisbureausaanbieden.

3

2.3.
reizen

2'4' rn2lll heeft een Duitse onderneming alle 110 Thomas cook reisbureaus van TcNovergenomen' vervolgens z[in deze I l0 reisbuleaut in upriiãb-iz *mengegâån met vx, datop dat mrment zo'n r4O.reisbur€aus exproiteerae. i; ilirö14 ,i" 
" 

Thomas cookreisbureaus, vx en D-reizen samengcgaan en hebben ,i: ¿iÃu"räiga in het huidige DRT.

Agen tuau:overeenko ms t tussen p rij svrij en TC N2.5. op of o-mstreeks zg juli ãor ilreburn prijsvrij en TCN een schriftelijkeagentuufovqreenkomst (hierna:.de Agentuurovereenkõmst¡ g"rtot"i Arvorens dezeovereenkomst tot stand kw.am, heeftÞrijsvrii een brocrru* oîwuìgn met de titer*voorwåârden 
voor een Trromas coot ã!enächap,,. In deze brochure is als een van devoorwaarden om in aanmerkíng te komeñ voor een agentscrrap opgenomen:

"Cammissiesta,ffel eonform b{tøSE r! dh*ifun¡f rrí dr¡i*ã*|"ü Beginnend agentschaptuordt ingeschaald op de bcsis slauttoird oorruìssie van' ri.t.g voor heÍ eerste jøar,,(hierna: de brochure)' In de brochure zün tabellen opgenomen *rui¡n met pereentågcs de tehanteren commissie voor agenfen is opþnomen, welke percentnges aftrankclûk zijn vau dejaaromzetvan de agent. rv'vv'¡sË'vù

2'6' uit hoofde uq d" Agentuurovereenksmst is Frijsvrij vanaf I augustus 201 I alshandelsagent voor TCN actieigeweest. De Àgentt¡urovereenksmst bevat de volgende voordit geschil relevante bepalingen':

"(. . .)
in aanmerking nemende dat:
* steeds de meest recente Algemene ANVR-Agentuurvoorwaarden (...), hierna te noemende 'ANVR Agentuurvoorwaarden' op deze overeenkomst van toepassing zijn, voor zoverhiervan niet in deze overeenkomst er/of in de bijlagen *orJt ug"*.ken. (...);(.. ) ----Þ-
* de afspraken in deze agentuurovereenkomst voorgaan in geval van strijdigheid meteenbepaling uit de ANVR_Agentuurvoorwaarden;
(...)
* de aanwllende bepalinge¡ en wiizigingen op de ANVR-Agentuuryoorwaarden zijn onderverwijzing naar de desbetreffende artikelen opgenomen in deel A. overige aanvullendebepalingen en wijzigingen zijn opgenomen in ãretB, ¿..,;

Àrtik€l I Arentuurovereenkomst

I ' l Deze agentuurovereenkomst kan slechts worden gewijzigd en aangevuld door middelvan geschriften die door beide partijen zijn ondertekend.
(. .)
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?.1 Ðezs, agentuurover€enkoms¡ Srrd ustus 201 I engeldt voor onbepaalde tijd, met uitzondering uun ¿Ju.-*ufrprak.o, welke tussentijds
kunnen worden herzien.
2'2 onverminderd de beëindigingsbepalingen in de ANVR-Agentuuryoorwaarden, is TCNgerechtigd deze agentuurovereenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang tebeëindigen indien:
2'2.1 Reisagent haar betalingsverprichtingen jegens TCN niet nakomt; en/of
2.2.2 Reisagent wijzigingen doorvoert (. . . ); erlof
2'2'3 TCN de ("') automatische incasso niet kan uitvoeren.
2'3 onverminderd het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel, is TCN gerechtigd
deze agentuurovereenkomst met inachtneming van 

".n 
trrrn¡o van drie maanden op tezeggen' indien de jaaromzet (. ." ) lager is dan ãe (. . . ) oueree,igekomen minimale j uuro^'r.(...)

Ardkel l0 provieie
l0' l De hoogte van de provisie die de Reisagent voor diens bàmiddeling bij het rot standkomen van de reisovçreenkomst tussen TCN en de reiziger,"r ;";;;"d;;;;;#;. *de Merkaßpraken als bedoeld in artikel B.l.
l0'2 TcN behoudt zich het recht voor om de berekening vau de provisie per merk
afzonderlljk te bepalen en aan te geven voor welke reiscomponenten,enioftoeslâgen al danniet provisie wordt berekend (percentage of andere vorm)
(...)

I Merk¡ßoraak
I'l TCN voert diverse merken: Neckermann en vrij uit (niet limitatief) (hierna (...) tenoemen: de Merken). TCN is per merk vr¡ te bepaien, of, 

"n 
zo ja, voor welke 

.

reisprogramma's en onder welke commerciële voorwaarden de Reisagent zal worden
ingeschakeld.

I'2 Per merk gelden tussen partijen afspraken zoals vastgelegd in de Merkafspraak. Denieuwste aßpraken ziin steeds automatisch van toepassi-ng o; aile bestaande entoekomstige boekingen.
I'3 TcN behoudt zich het recht voor deze Merkafspraak tussentijds eenzijdig te wijzigen,met inachtneming van een kennisgeving aan de Reisagent van I maand voor de gewenste
ingangsdatum.

, (...)"

In artilcel 2.2 van de ANVR-Agentuurvoor,waarden is opgenomen dat beide partiien deAgentuurovereenkomst kunneicp.zegqll met inactrtneirîn;;;;, opzegtermijn van driemaandsn. vsor deze opzegmogeri¡uidi¿ hoeven partijen geen reden op te voeren.

C o mm i s s ie / Mer kafsprake n
2'7 ' Bij het sluiten van de Agentuurovereenkomst wás de Merkafspraa k2010/2011 vantoepassing, waarin een provisiesriucruur r."ra !er,*i.e;;lr;;;;;msn in de onder 2.5genoemde brochure' omdat er vóór I novembõ 2011 geen nióiñ" vr"¿.afspraak tot standwas gekomen, is de Merkafspraak2010/20ll tijderijk;*rbdl. ülor de boekingsjaren(lopende van I november tot en met 3l or.,åu". in het jaar daaropvolgend) 201 ll20l2 en

4



zaaknummer / rolnummer : C/13/6342g7 / HA ZA li -glg
29 augustus 20lB

za-12n0ß zijn wêl steeds nieuwe Morkafspraken tot stanclgekomen.In al dezeMerkafspraken werd gewerkt met de gestafferde 
"il;,'-;üü;ùõ ur. opguno*en in debrochure, gebaseerd op de hoogte vaniejaaromzet.

i-8' De Merkafspraak tussen TCN en Prijsvrij voor het boekjaar ztclz-zol3luidt - voorzover van belang - als volgh

"(. . .)
l. Looprijd

- Deze merkaßpraak loopt van I november 2012 tot en met 3l oktober 2013, waarna dezevan rechtswege zar eindigen tenzij partijen uiterlijk een (l) maand voor afroop
overeenkomen deze te verlengen. (...)
(.. .)
3. provisieregeling en Betalingsbonus
3' l ' In afuüking op de ANVR-Agentuurvoorwaarden, berekent TCN provisie ovei degehele re issom, inclusief reserveringskosten.
3'2' Dehoogte vandeprovisieisgebaseerdopdetotaleomzetbehaalddoorReisagent(...)
in het voorgaande boekjaar (...)
(,..)
3'4 TCN kent Reisagent gedurende de loopti¡'d van dezeMerkaßpraak de navolgende
provisiestructuur toe conform de daarbij vermelde omzetstaffel(s). voor prijsvrij.nl metANVR nr. (...) is deze statl.el voor boekjaar 2012/2015 bepaalO op:(...)".

onder.dit artikel zijn opnieuw de in 2.5 bedoelde tabellen met omzetafhankerijke
provisiestructuur opgenomen.

2'9. Per I november 2013 heeft prlisvr¡ g""n nieuwe Merkaßpraak voor hetboekingsjaar 2013 /20 14 onrvangen. rnmi¿¿ãlJ *as priisvrij ."i. .J, vX eensamenwerkingsverband aangegaan. orndat vX met rcN eËn ru*ou.r."nkomst hadgesloten inzake alle r50 bij vx aangesloten reisbureaus, had vx bij rcN een hogerecommissie- bedongen dan de commiõsie zoal, opg"no'_.n t" d;l;ä.s g"no",nde brochuregehanteerde staffel. op grond van de ,ar"n*".kLg tussen pri¡*iü en vx kon prijsvrij
gebruik maken van deze hogere commissie.

2'10' op 29 november 2013 is op de website Twinkle.nl een artikel verschenen met detitel "Thomas cook: 'Minder 
"ommis.¡* "oor 

online kortÍnggevers,. [n dit artikel is hetvolgende te lezen:

5

"Thomas cook wil online spelers die de producten van de touroperator met fikse kortingenverkopen aan consumenten minder commissie gaan geven dan andere retailers. De
webretailers zijn de touroperator een doorn in het oog.
'we weten dat ook aRdere agenten deze gang van zaken een doom in het oog is. Leverplaying field moet wederkerig z¡n', zegicoÃmercieel directeur van Thpmas cook
Nederland (" ')' Thomas cook wil nu via differentiatie van de commissiestructuur een eindmaken aan de fikse kortingsacties van online spelers. (. . . ),,.

op 16 april 2014 heeft. vx per e-mair aan prijsvrij her vorgende bericht:
2.1t.
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"(...) Vanochtend uitgebreid gesproken met (...), TC Sales.

Zii bevestigde nogmaals dat de teruggang in commissie naar (...) inderdaad voorPrüsvrij zal gaangelden.
Dit onder de contractuele beargumentatie (structurele kortingen/orA ziqin) zoals aan jou
gezonden.

' Lijkt mij versþndig in dit geval dat jij haar hiervoor benadert en op basis van jullie
argumenten deze bilaterale discussie voert.
Ik begreep van haar dat hierover nog geen contact is geweest, vandaar even mijn bericht.,,

2-12. op 6 mei z}r4heefr.prijsvrij van TcN een e-mair ontvangen met ondermeer de volgende inhoud:

"(, ..)
Echter, zoals aangegeven sluiten wij as vrijdag de overkoepelende deal met vX, waar dit' specifieke onderdeel ars bijrage in mee moer. Ik heb begrepen van vX (. . . ) dat ditonderwerp reeds medio april bijjullie bekend i, g.rnuuit. i,..)Ik stel dan ook voor het commissie verhaal per mail/telefonisáh arte ronden deze week, watvolgens mij moet lukken (...)

l. provisies

l ' I In afwijking op de ANVR-Agentuurvoorwaarden, berekent TCN provisie over de
gehele reissom, inclusief reserveringskosten.

l '2 Alle ondernemers binnen vakantieXperts worden ingedeeld confürm staffel (A),
ondernemers die structurele korting verlenen, wordÃ ingedeeld conform staffel(B)' Onder structurele korting worden alle koningen beschouwd die geen
incidenteel karakrer hebben. (Zie bijlage I)

I '3 Alle ondernemers die via enig ANVR nummer structureel korting verlenen,
worden automatisch ingedeeld in staffel B.

l '4 De ondernemers (ANVR nummers) waarop staffer (B) van toepassing is, staan
vermeld in bijlage I' Deze ondernemers blijven gedurende de loopti¡'Jvan het
contraçt in staffel (B) ingedeeld. Mocht ThomasCook Nederland oi enig momenr
gedurende de looptijd van het contract constateren dat een ondememer die in
statrel (A) is ingedeeld (...), structurele kortingen verleent, dan zalThomas Cook
Nederland deze ondernemerper de l'van de Àaand volgend op de dag *uu.of oi,
is geconstateerd, indelen in staffel (B).,,

vervolgens ziin in de e-mail twee tabelten opgenomen, een met provisiestaffel A en een metProvisiestaffel B (met een hogere provisie in Ã Aan in il¡.

2J3: Bii e-mail van 16 mei2}l4heeft Prijsvrij in reactie op de e-mail van 6 mei 2014aan TcN laten weten *11"": 2013/2014 nog geen Merkafspråak tot stand was gekomen endat afspraken russen TÇN e1 vx voor prijsviifn_iet bi"d;;ij",-".¿" prijsvrij ook eenzelfstandige conrracruere rerarie heeft meitcñ. tn ¡oli/uug"rd;ä0i+ is over devoorgestelde Merkafspraak 20 13 12014 opnieuw tussen partijen gecorrespondeerd. TCNheeft daarbij onder meer het volgende aai pr¡svri¡ g"r"hr"J* -- -'

"(...)
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12/13 had ie een commissi e van (. ..)o/o + (.. .)o/obetalingsbonus. Echter, dit jaar loop je alvolledig mee op de commissie set van VX wat inhouOti...)ø.
De betalingsbonus hebben we voor de gehele markf als sinás ot¡t l/13 uit de merkafspraak
gehaald.

In principe moet ik nu dus de nieuwe commissieset door gaan voeren en met terugwerkende
kacht van alles gaan verrekenen. Bij deze wil ik aßprekJn met je dat we het zo laten en weons gaan focussen op de laatste maanden van dit seizoen, ok?
Als je mij even een bevestiging stuurt op de mair en datje akkoord bent met de
merkafspraak, dan zie ik de getekende versie wel tegemået (...),,.

en:

"(.'') Helaas heb iknog geen terugkopþeling mogen ontvangen inzake merkafspraak l3-14,graag ontvangen wij de getekende versie retour. Daamaast treuuen wij voor boei.* i+-ls
de nieuwe merkaßpraak per post verzonden aan jullie. In de bijlage vind je tevens dezebrief' Dit is de basismerkatì;praak. Mochten jullie e"ht.r uoo, iouçu* 14-15 aangesloten
ziín bü D-RT dan ontvangen wij graag een gqtekenae vukfaiing raour 6irLffiîî*,"jullie aangegeven dat D-RT gemacht¡gd ¡s om vror jullie de on¿erhandelingen re doqn.(...I'.

uit de e'mailwisseltig-oJ¡ot niet dat prijsvrij op enig moment akkoord is gegaan met deMerkaßpraak2013/20t4

2'14' Bij brief van 2a augustus 2014 heeft_TCN aan Prijsvrij een voo¡stel gesfuurd vooreen Merkafspraak voor het Ùoe$aar 2ol4-2aß.Hierin i* Ë"n ni"iuun omzet aftrankelijkeprovisiestructuur opgenonren :

2'15' Biie-mail van77 årgl'stus2014heeftTCNaanprijsvrij berichr datzijnoggeen
le¡uqkgmeling heeft 

T-u_g._n- 
ontuangen op de op 22 augustus 2014 roegestuurde

Merkafspraak ?0r¡r-20rs-. vervorgeãs ¡s ic¡¡ vanaf augusrus 2014 ;;rg;il;;
Merkafspraak gaan werken en is ãj aan Friisvr¡ mindeicommissie gaan betaren.

2,16, Aan een e-maircorrespondentie tussen partijen in de període 30 september _6 oktober 2014. worden de volgende citaten ontleend:,
Prijsvrü aan TCN, 30 septenrbãr:

"Ik kreeg van onze finance afdeling de melding dat er de laatste tijd met regelmaat
afuijkende provisies berekend worden. Psrcentages die wij niet kunnen herleiden, (. . .) Kanjij hier naar küken en hier terugkoppeling opgeven?,,

TCN aan Prijsvrij, 30 september:

"Dat k¡n: er zijn in augustus jl nieuwe Merkafspraken voor boe$a ar 14/15 verstuurd.
Boekingen gemaakt op/vanaf l/9/14 metvertrek op/vanaf tttttiotqkr.ijgen de nieuwepercentages genoemd in de Merkafspraak2}i4-20l5. (.. .),,

Prijsvri¡' aan TCN, 30 september:
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*(" 
') MÜ is niet bekend dat boekingen gemaakt vanaf l/9/l4met verrrek vanaf l/lr/2014

onder een andere commissie set vallen. Je verwijst naar het voorstel van l4lll,maar ookhierin wordt dit niet benoemd.
verder wil ik benadrukken dat de nieuwe merkaßpraken ontvangen zijl, maarwij aanhebben gegeven niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel. (...),,.

2'17 ' Tussen partijen (en raadslieden) is hierna tot februari20l5 nog uitvoerig verdergecorespondeerd over de (voorwaarden van de) Merkafsprar."n zir¡¡ãO t+ 
"n 

iõr+ãois,waarbij TCN bleef aandringen op het akkoord yry r¡¡r"ti¡-,æ aüup rruu,. beurt weþrde tcgeven' TCN heeft daarbij ten aanzien van de Merkafsimai'iolläots onder meer ookgeschreven dat de procedure niet is veranderd .n ¿"tä. ùÀrk;i.ú;;"k 
"iöü;:ïi,äiip*vanaf I november (vertrekkende passagiers),,.

2.'18' Bij brief van 3 aprir 20r5 rreeft TCN zonder opgave van reden deAgenfuurovereenkomst en de"bt de Agenlaurovetunnlk-"^sr behotentle en thans tussenparÍäen nog geldende zogenaamcla ,Mlrk{spraken;; 
ü;-r"gd ,.grn 3r oktober 2015.

?J,9.: . 
onder de producties bevinden zich de volgende door prijsvrij overgelegde onlinepublicaties:

* een bericht dat op 24 april 2015 is gepubliceerd op de website twinklemagazine.nl enwaaraan het volgende citaat wordt oritËend:

"Ceo D-rt Groep: ,I)-reizen had online niet de goede focus,
De nieuwbakken ceo van de D-rt Groep (...) wil de online aanwezigheid van dochterbedrijf
D-reizen de komende maanden .gaan herstellen,. (,.. )
De website is te breed ontwikkeld (...) zegt[de ceo] in de jongste uitgave van vakblad TravMagazine. 'De online tak had niet de goede iocus. Daurorri,¡î we nu bezig met eenherstelprogramma. Dat is over vijf maãnden al klaar, want *, h"bb"o keuzes gemaakt hoewe het versneld op orde kunnen krijgen (...),,.

+ een op 14 iuli 2al5 op de website van Thomas cook verschenen bericht, waaraan hetvolgende citaat is ontleend:

' o'Thomas cook maakt duiderÍjke keuzes met support voor Retail partners
Het retail landschap verandert snelo ook rhomas cooi nt¡rt steeds in beweging. Dithoudt in dat er continue kritisch gekeken wordt naar alterlei zaken binnen debedrijfsvoering en ook naar de partnerships met Retail partners.(''') De Partner Accountmanagers gaan de eificiency met d; Retail partners opzoeken.zoeken naar een win-win situatie, het echte Partnership voor een partner in de breedste zinvan het woord. (...) zal deze wijzigingen als Hoofd Saìes door voeren in hêt komende jaar.(...)
"In de komende dagen spreken we de retailers over de toekomst waar duidelijk wordtgesteld dat Thomas cook niet meer toe staat dat er afgeweken wordt van de door haargestelde prijzen", aldus (...), Managing Director uun iho*u, cook Nederland. .,onze
scherpe pr[izen, vooral ook in het laagseizoen zorgen voor betere verkoopmogelijkheden
waardoor we samen met de Retail partners competitief kunnen zijn. (. . . ),,

I

1
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I

Thomas cook is er van overtuigd dat de reisagent in staat is te sturen en dat wordt op dezemanier extra gestimuleerd. Zij streeft naar een betere samenwerking met haar Retailpartners waardoor een beter rendement te behalen valt door de juistã producten te pushen inde verkoop met duidelijke, eenduidige prijzen;,

* een op 20 augustus 2015 0p www.travmagazine.nr gepubliceerd bericht:

"Thomas Cook: elke reis dezelfde prijs
(..)
Thomas Cook w[izigt de huidige agentuurovereenkomsten per I november 2015 in een
'eigenlijke agentuurovereenkomst" Dit betekent oat de prijzen van de reizen van Vrij uiten Neckermann in elk verkoopkanaal hetzelfde anllen r¡n. u"t is dus niet....n,'ogËtlt
dat websites of andere partijen een deel van de commissie teruggeven aan de klant in devorm van lagere prijzen.
'Prijs speelt een belangrijke rol in de keuze van de klant en daarom willen wij zorgen voortransparantie in ons prijsbereid', zegt (...), Managing Director van Thomas cook
Nederland, (...)".

2'20' Per I november 2015 heeft TCN de overeenkomsten met haar agenten in die zinaangepast dat daaruit duidelijk raar voren komr dat rp*rr. Ir uun :eigenriît. uÀ"oiuui'î ¿"zin van de Richtsnoererr inzake vefticale beperkingen van de commissie (pbEU 2010 c130/1, lrierna de Richtsnoeren inuake verticâle befrrkingen).

Ov ere enkoms t VX- pr íj svr ij2.21. Bij brief van 8 juri 2014 heeft vX de onder 2.9 aangehaalde commissie_
overeenkomst tussen haarzelf en priisvrij per l novemu", zñ+ o[gezegd. In de brief isvermeld. {¡t vx nog wer de commiisievårþeaing ou", t 

"i¡o" ijãir z0r3/2ot+ isversehuldigd.

?'22' ln het dossier bevindt zich een e-maihvlsseling tussen (een) medewerker(s) vanDRT (waartoe vx inmiddels behoorde, zie 2.4) en pri¡iri¡1"ìanrt z0l5 over de hoogtevan de te berekenen commissie. Hieraan wordtîet uor"¿;;.j";;lì""na,
VX aan Prijsvrij.4 maart 2015:

"vanochtend heb ik uitgebreid gesproken met (...), sales TCN inzake de merkafspraak
t3/14.
van haar begreep ik dat Prijsvrij zich destijds niet gebonden achtte aan de merkafspraak
van vakantieXperts over boekjaar 13/14 wdaarom een separate merkaßpraak met TCN
heeft gemaakt.

Hiermee zijn wij niet in staat de aan VakantieXperts toegelvezen condities over 13/14 aanPrijswij beschikbaar te srellen.
In de finale commissiespecificatie vanuit TCN is hierin voor jullie dan ook geen uítkeringgedefinieerd.,'

Prijsvrij aan VX, 4 maart 2015:

"Dat is mooi verhaal maaronjuist. onze afspraken kunnen ook niet door een verhaal van
[TCN, rb] ongedaan gemaakt worden.
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Ik zie dan ook graag de stukken die jij hebt onwangen van TC waaruit dit dan zou moeter
blijken,
wii hebben gewoon çen overeenkomst met vx hieromtrent en ik ga er vanuit dat we voor' 
einde week de overeengekomen bonus bijgeschreven zien op 

""ñü";ï 

esr vYv vvur

VX aan Prijsvrij, 6 maart2}l5:

"De overeenkomst bepaalt dat vakantiexperts zich inspant een hoger verkregen commissiebij leveranciers tevens aan prijsvrij ter beschikking te kìnnen ste'en.
In het geval van TCN aver 2013/14 zijn wij hieriÃiet geslaagd. TCN heeft haar standpunr
voor indeling Prijsvrij als orA met een basiscommiss¡e van binnen de gesprekken
met VakantieXperts niet willen herzien.
(.. .)
contractueel is dit binnen de dcfinitieve versie van het TCN/vX contract 2013/14 als
onderstaand verwoord:
Bijlage II.2 Separate commerciële afspraken
Prijsvrij.nl basiscommissie
(...)".

Bewijsbeslag
2'23 ' Bij twee beschikkinge n van2l oktober z0l5 vande rechtbank Noord-Holland isaan PrijsvrÛ,verlof verleend bewiisbeslag te leggen ten laste vJn ið¡¡ onue, (¡) TcN zelf enonder (ii) pRr cs. Bli zowel rcñ ars u[ onfã.s. zii" ;isit"Ës;i.uuir-in ùärõ 

' ov'¡¡ r

genomen (aangeduid met Dataset I respectievelijk naasei[l oJiËlr trrans iu !#chtelijkebewaring bevinden bij Equilibristen Gårechtsdeur*u*ar*li¡"Ã.i¿r gerechtelijke
bewaarder).

3. Het geschil

3 '1' TCN vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar blivoorraad

in het incident ex artikel g43a Rv:

a) primair: beveelt dat de twee onder 2.23 genoemde beschikkingen van 2l oktober
2015 in die zin kunnen-worden toegepast dat selectie, althans separatie van Dataset Ien Dataset II plaatsvindt in overeenitèmming met de in de dagvaarding omschrevenprocedure en derhalve door deze te doorzoeÈen aan de hand vãn de doãr prijswij
samengestelde lijst met zoekrvoorden en dat TCN en DRT c.s, dit dienen tegedogen;

¿Ihans çqþsidiair: beveelt dat de twee beschikkinge nvan2loktober 2015 in die zinkunnen worden toegepast dat.de selecrie arthans ;p;;¿;;" Dataset I en DatasetII plaatsvindt op een door de rechtbank te beparen ;ijr;;, ãoo, 
".n 

door derechtbank te benoemen onaflrankeriike deskuïdig" .n ¿ui iðN en DRT c.s. ditqten€n te gedogen;
b) TCN en DRT c.s. veroordeelt te gcdogen dat (lcopieën] van de op basis van de op debevolen wijze geselecteerde bescireidàn ('Definitieve Dataset [, en ,Definitieve
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Dataset II') door de gerechtelijke bewaarder aan Prl¡'svrij worden afgegeven, althans
dat Prijsvrij inzage daarín krüer;

c) TCN en DRT c.s- veroordeelt òm binnen één week na betekening van het ten deze
te wijzen vonnis, aan de raadsman van Prijsvrij een afschrift of uittreksel te
verstrekken van en/of inzagete gevÊn in ¿e bescheiden;

d) het bepaalde onder c) op straffe van een dwangsom uuoc so.ooo,- ineens, alsmede
een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dlat TCN en/of DRT c.s. g"rr..r oi 

-'
gedeeltell¡'k in gebreke blijven na het verstrijken van één week na bete[ening van
het in dezen te wijzen vonnis;

e) ten laste van TCN en DRT c.s. die voorziening treft ex artikel B43a Rv die de

^ reshtbank in goedejustitíe geraden acht;
Ð l:epaalt dat D¿kset I en Daiaset [I in gereehteriJke bewaring brijven b{i de

gerechtelijhe bewaarder en niet eerder geretourneerd hoeven te worden aan TCN
re_spectievelijk DRT c.s. dan nadat de sálectieprocedure bedoeld onder a) is
afgerond, wâarna uitsluitend geselecteerde dotumenten en Lescheiden ií bewaring
T-llgn þlijven en.1f.h3t*oyrife geretourneerd zat worden, met versû.ekhing aan
TCN respectievel$k DRT c.s. vãn e*n kopie van de documenten en bescheiden die
in gerechtelij ke bewaring zullen bl ijven;

g) TCN respectievelijk DRT c.s. te veioordelen in de kosten van het incident;

in de hoofdzaak:

primair
h) verklaart voor recht dat de opzegging van de Agentuurovereenkomst door TCN d.d.

3 april 2015 nie{ig is wegens striiã met artikel dlid t vt.¿.oingingswei <vi*1:;;¡;,ortikel 101 lid I WEU;
i) verklaart voor recht dat de Agentuurovereenkomst na 3l oktober 2015 niet is

geëindigd, maar wordt geachi voor onberaalde duur te zi¡n voortgezet ats gevolg
waarvarl TCN is gehouden al haar verplichtingen uit hooide uan ãu Agentñur- 

-
overeenkomst integraaljegens prijsvrij na te Ënr"n;j) TcN te veroordeeltom biñnen v¡faagen na betekening van het vsnnis onverkort
uitvoering te gev.tn aan hetgeen 6upuiro in de Agentuui"u.r..nt nms! waaronder
begrepen doch niet beperkt tot het åan Prijsvrij tä u.r.ltltr.ìng stellen van haar
volledige TÇ-I*l content ten behoeve van dã u*ikoop via de *."ur¡t* u.n pru*¡,k) het bepaalde ondor j) op straffe vau een d*angsom van € 50.00t,- in"enr, äls,-Jed"
een dw¿ngssm v¿n € i.000,- voor iederedag ãat gedaagde geheet 

"f tã;rtl-tk ;"gebreke blijft na het verstrijken van vijfdryãn naietek;ini van het in dezen tewijzen vonnis;
l) verklaart voor recht dat.TCN aansprakel[ik is voor de schade die priisvrii heeff

geleden en nog steeds lijdtvoor zoverTCN na 3l oktqber2015 huuiv*opri.t ting"nuit hoofde van de Agentuurovereenkomst niet (volledig¡ is nage¡(o**n, icN 
e

veroordeelt tot vergoeding van deze schade, ruiks nu¿Jr op teãaken bij staat en te
vereffenen volgens de wet;

rn) TCN veroordeelt tot betaling van een voorschot op de door prijsvrij geleden schade
als bedoeld onder.r),.het voorschot begroot op een bedrag uunê r,qøô,- p", d;; (oi
e t4:92,' per dag indien het gevorderdì onder u) wordt ulfg*w"r*n), teufrr"nîg- 

-

vuldigen met he_t aantal dagen dat is verstreken vanaf I no-vember 2015 tot en rnet
de dag waarop TCN gehoor geeft aan het gevorderde onderj) door haar
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verplichtingen uit hoofde van de Agentuurovereenkomst onverkort na te komen,
althans een bedrag de hoogte van hãt voorschot in go.o;¡urtirie te bepalen, ;;-'
vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel o:ltg BW vanaf de aåg daí TCN het
bedrag ner d.ag van Q,7.466,- volgens voornoernde berekening aun rr¡ir¡ 

- -^ '

verschuldigd is geworden, althans vanaf de dag waarop het vãnnis is lewözen tot
aan de dag der algehele voldoening;

subsidiait
n) verklaart voor recht dal 

-de 
opzegging door TCN van de Agentuurovereenkontst instríjd is met artikel 6lid I Mw en/ofàrtikel lLt lid I VTI/EU en derhalve

onrechunatig Ís, dat TCN aanspaiaelíik b voar cte schade clie nrçsviç Ãterdaat.
heefi geleden en.yog zar l¡jtten, waatiij TcN worc{r ui,in ¿iaai;,'ri,:[iffir""
c{ese sehacle, rulkl nacler op te ¡naken hìj staat en te vøiffenen volgens c{e wet;o) TCN veroordeelt tot benting vãtt een voorschot op de dîor prijsvrij geleden schacle
sls bedoekl onder n), het voorschot te begroot op'"r, iiãt"g van € 7.466,- per dag(af € 6.492; 

ryr das tulren het gevordetâ" ona), t) wor.û þgev,ezen),vewrenigvu-ldigen n¡et het aantal clagen dat is verstretcen vaia¡ I navémber 20IS tot
e-n met de dag waarop in de schadestaatprocedure vonnis is gewezen, qlthans een
bedrag de hoogte van het voorschot in [oede jrctitie te b-epalen, te vermeerderen
met de wettelijke rente ex artiker 6: I t9-BW tot aan de aag aer argehere ,o,ao"nin$

meer subsidiaù.
p) verklaart voor.recht dat de opzegging door TCN van de Agentuurovereenkomst

onregelmatig is, dat TCN aansprakefuk ís voor de schadc ãie er¡sr,,r¡ trier¿ooi metingang van l november 2015 ràeds hãeft gereden * 
"ãg 

,"r lijdãn, waarbü
gedaagde.wordt veroorde{d tot vergoediÀg van dezescîade, zurks nader åp te
ry1ken bij staat en te vereffenen volgens dã wet;q) TCN veroordeelt tot betating u"n 

"rì, 
voorschoi op de door prijsvrij geleden schade

als bedoeld onder p); het voorschot begroot-op .*o b"drag van-e Lilãs,- p., oug ¿or€.6.492,- per dag indien het gevorderde onder u) wordt afte.ezen), te
vermenigvuldigen met.het aanùal dagen dat is várstreken ãnaf I november 2015 tot
en met de dag waarop in de schadestaatprocedure vonnis is gewezen, althans een
bgdrag de hoogte van het voorschot in goedejustitie te befden, te vermeerderen
met de wettelijke rente ex artikel 6: I l9 BW vanaf I nou"*b..2015 tot aan de dag
der algehele voldoening;

r) TcN veroorde.ett¡9t betalingaan Frijsvrij van een klanwergoeding ten bedrage van€ l'483'418¡12, althanseen ktantvefioed-ing de h"nst" J*fuan in goede jusritie re
bepalen, re vermeerd€ren met de weiet¡teiente ex-artikel 6:l l9 d'w ,;;i -- --
1 november 2015, althans vanafde dag der dagvaarding tot aan de dag der algehelevoldoening;

neest sltbsidiaír
s) verklaart voor recht dal TCN in sn'iìd næî artikel 6 lid I luñv enlof artikel I0I lid IwEU en derhyrve onrechtnwtig leeft gehündetct jegens lrijsvrìj door de aanPriisvrii te vetlenen connùssie ãfuao*e-t¡¡t, te stelíen"vmt hei al clan niet verlenen
, ,ory kortingen en/of rekenen van boekinfskosten door prijsvrtj,
t) indien en voor zover het gevorderde onãe, t) wordt o¡g"iì"r"r, verklaart dat TCN

aansprakelijk is voor de schade die prijsvríj hierdooíieert gekden en nog zal
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3'2' 
. 
De cursief g"Tpltr.pgrsages betreffen een wijziging van eis die prijsvrij bi1'gelegenheid van de pleidooizitting lieeft ingebracht 

"n 
*o.î"i.n icg bur*urr heeftgemaakt.

3.3. TCN voeú verweer.

liiden, waarbii TCN wordt veroordeeld þr vergoeding van deze schade, rulks nader
op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wetl

in alle gevallen
u) TCN veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 390.553,-, te vermeerderen met

de wettelijke rente ex artikel 6:ll9aBW, alihans artikel o:tig nw, vanaf het
moment dat TCN deze commissie als gevolg van de door Prijsvrij geboekte omzet
verschuldigd is_g_eraakt aan Frijsvrü, althans=vanaf r 6 juni ills, ulthuns vanafI november 2015, althans vanaf de dtg der dagvaardiñg tot aan de dag der uÇrr"t"
voldoening;

v) verklaart voor recht dat TCI'.I middels de samenwerking met tcs waarbij gedurende
de periode I I november ?012 tot I I november 2015 eãir structurele t<oríii'g;;;J-'
verleend van , het rever plâying fierd jegens prijsvrij tree* geschrnar,r,?.t iðNjegens Friisvrij^aansprakelijk is voor de scñade aie er¡rv.¡ ars-gevorg van
voornoemde schending-lreeft geleden, TCN verooraeeit toivergoedinlg van deze
schade, welke sshade in ieder gevar begroot kan worden op 

""n'b"aru! 
oun

€ 1'645.480, te vermeerderen met de wèttel¡ke rente ex urtit 
"t 

6:l l9 ÉW vanaf
I januari 2013, althans vanaf het mÕmenl dãt Prijsvrij de belreffende kortingen
heeft verleertd ende sgha{e feitel[ik heeft geledrin, uriftun. vanaf lo jun i201s,
altbans van¿fde. dag der dagvaarding tot aãn de dag der aþehere uoido"ningä de
resterende schade nader op te maken bij staat en telereffeãen volgens ae wãt;lv) verklaart voor recht dat Prijsvrij als gevolg van de kortingsactie van D-Reizen
s¡dfenle.ag.periode 25 septembe. ão t s tot en met 3 I oftober 2015 her levelplaying field jegens prijsvrij heeft gescrronden, dat TC'ì.i jegens p¡,ijsvrij
aansprakel[ik is voor de schade die Priisvrii als gevolg uinîooro"mde schendine
heeft geleden en TCN veroordeelt tot u*¡6"aing- u"nî"r" r.ltrJ"ì""'u"ä,.ö.i e29'012,56, althans TCN veroordeelt tot vãrgoeding van deze schade nuau, n[ t" 

--- -

maken bij staat 
î_ t-" u_"lgfftnen volgens de wet, te-ver¡neerderen nret de wettelijke

rente ex artiker 6: l 19 Bìù/ vanaf het moment.dat priisvrij de betreffend, k"rti;ö;
heeff verleend en de t:ltu{* feitelijk heeft geleden, ittttun, uuoaf t novernbr; tõ l;,
aldrans vanaf de. dag der dagvaarding tot aãn de dag der algehele uotao.ninf * j"'
resterendo schade nader op te maken bij staat en te vereffeñen volgens ¿e w?qx) TCN veroordeelttot betaling van een, bãarag van e se .lü,td ,Und. de bonus over
lggkingsjaar 20ß/2al4,te vermeerder"n 

^"t 
de wettelijkå rente ex arrikel 6:t 19BW vanaf I november 2014, arthans vanaf 16 jturi zots, atthans vanaf de dag der

. dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;y) TCN veroordeelt in de kosten uurid.r. procedure laaronder begrepen de totare
beslagko.sten ten bedrage van€,29.229,1: 1inct. bfw) t p.m., kosten van de
gerechtellike bewaring en de onderzsekskosten, m"i inuegritvan de na het gewezen
vonnis verschuldigde nakosten, en d*arbij te bepalen oarleiaagae de weneftke-----
rente ex arrikel 6:l lg Bìf/ over de proceskosten is verschõHigd-vanaf r+ Jag;nu
de dag van het te dezen te wijzen vbnnis.

l3
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3.4- op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4. De beoorieling

in de hoofdzaak

4'l' Het belangrijkste geschilpunt tussen partrjen is of de hiervoor onder de feiten

ïir:.siîg:9]ieTsrl van TCN ten opzieh.te van prijsvrii aan te merken zün ars eon
tnbrcuk op het mededin-gingsrecht. Prijswü stelt dat sprJke iigeweest van zowel verficale
als.horizontale prijsbinding zonder oai rcÑ arnn.m"i¡k heeftþmankr dat daarvoo, *igèrechtvaardiging bestaat.

4.2- Prijsvrij beroept zich voorar op artikel 6 Mededingingswet (Mw). Dit luidt ats
volgf:

l. verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van
o ndernemersverenigingen en onderr ing afgestemde reìt"í¡ te gedragingen van
ondernemingen, die ertoe strekken often gevolge hebben datã. me"dg;i"gi;;"p
de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt orvävãlsi.
2' De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van
rechtswege nietig.
3' Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen die bijdragen tot verbeteríng van de productie oiuuñ d.
distributie of tot bevordering van de technische oflconomËche vooruitganj mit,
een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruitcers-tenloeãe
komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen
a' beperkingen op te leggen die voor het bereiken'van dä" doelstellingen niet
onmisbaarzijn, of
b' de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en
diensten de mededinging uit te schakelen.
4' Een onderneming of ondernemersvereniging die zich op het derde lid beroept,
bewijst dat aan dat lid is voldaan,

4.3. In artikel 7 Mw is bepaald dat aftikel 6, eerste lid Mw niet geldt voor
overeçnkomsten, besluitenen onderling afgestemde feitelijke g*d*;¡ngun (hierna: oafg inzowelenkeþ als meervoud), indien het aanial betrokken oåarri.*ing*n en de gezamenlijkeolStt dan wel het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken p"rti"n u"p*ft", r" ¿äi'
artikel genoemde, grenzen niet te boven gaan.

4.4. op grond van artikel 12 Mw geldt artiker 6, eerste lid Mw niet voor
overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en oafg
van ondernemingen waarvoor krachtens een verordening van de Raad uu,id.Ïu.opesoÜnie
1f 

een verordening van de commissie van de Europese ó"',."nr"huppen (hierna de
Commissie) artikel 81, eerste lid van het Verdrag uìiten ,""p*ri"Ë ¡r verklaard. Een van dieverordeningen is de Verordening (EU) nr. 330l20l0van de bom*lsrie van2}april 20i0
betreffende de toepassing van Artikel l0l, Iid 3, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en õnderling afgestemde 

-
feitelij ke ged ragingen (h iern a: de groepsvrij stell ingsverordening).
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4'5' De Mededinginglwgt is geschoeid op Europeesrechtelijke leest (in het bijzonder dehuidige arrikelen l0l e.v. yryEUt hetgeen meebrengt dat de in deze wer gebruikte
begrþpen in het licht van de jurisþrude-ntie van het rí"r""" i"rriiie 6vr¡ en het Gerechtwn Eerste Aanleg moeten worden uiçleg4 terwi¡l 

""L 
Jr u"r.itidingrpr^tii¡r. rr" ã.Commissie en de door haar uifgevaaro-igal eetendmakíngen 

"n 
n¡"mrn"rren belangrijkeaanwijzingen voor die uitleg kunnen op'ieuer*n. e

Overeenkomst of oafg?
4'6' Voor het aannemen van een overeenkomst of oafg in de zin van artikel 6 Mw isvoldoende dat sprake is van in ieder gevaltwee ondern**ing.n die een gezamentijke
intentie hebben aþsterld om zich of, run bepaarde *;;i;;lËrdr-gen. Â,an het aanilemenvan een overeenkomst of oafg russen twee ondememingen *ol¿"n ü ¿* j;;;il;d;;;""
hoge eisen gesteld. ook als sprake is van twee onderrreáingen binne' één soncern kan aande ve¡eisten van artikel 6 Mw zijn voldaan. vosr het u*nneir.n van overeensternming
tusser de ondernemingen is votðoende aat 

!rük1u"it ú;;i"g *ii¿" u"uoù";ñi,","ookop het eerste gezicht zuiver eenzijdige hàndelingen 
"¿"i."u,ø.rneming 

kunnenworden beschor¡lvd als overeenkom*t"n ñunn"er zl¡' vallen binnen de sfeer van decontractuele betrekkingen die de onder¡reming ondãrhoudt, bijvoàiueetd in het kader vaneen selectief dístribufiene¡rerk met haar erke;lde *.U"*.rtop*r, .n *uur*ee dezewederverkopers althans stilzwijgend hebben ingestemd (zie ond"r."", Bayer v commissieECLI:EU:c:2004:2 en Ford v cómmissie,HvJ 17 septeàber lgts,zsls+ en26/g4).

4'7 ' Bij de beoordeting van overtreding van artikel 6 Mw lvordt o¡rderscheid gemaakttussen horizontale en ve$icale afspraken. E--en samenwerking is horizontaal van aard indieneen overeenkomst wordt gesloten of aan oafg rvordt deelgenã*.nlturrun ondernemingen dieop hetzelfcle niveau of dezerftre niveaus o*nã" *"rkt ;;k ;;, ,i¡". rn ¿* meert* guî;ìl-"komt horizontale samenwg¡kins neer op samenwerking tussen conctrrente¡. van verticalesamenrverking is sprake bij een overuenkomstofoafgîa"rbij t*;; of meer,..ir1*iÃî"0
de toepassing van de overeenkomst of de oaþ, elk f;;;;.hiifen¿ sta¿ium van depmductie- of disrributieketen werkzame ondernemingen parrij tü";iä;*"ffii"uu"n
op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde gãeaårenärãiensten kunnEn kopen,verkopen of doorverkopen.

ts doe!of su'ekking dot vriie concurrentie op de Nederlandse ntarkt wordt voorkornen,
beperkt ofverstoord?
4'8' volgens vaste rechtspraak van het FlvJ valt een overeenksmst of oafg sleclrts onderhet verbod van art¡kel 101 vwEU (en dus arrikel o vrw), ¡nJ¡ln àL ertoe strekt of totgevolg heeft dat de mededinging erdoor wordt verhind;à; úõ"rkt of vervatst. uit vasterechtspraak kan evsneenl worqen aþleid dat uit het voegwoãrJi.rP binnen deze bepaling,volgt dat eer'$t moet worden gglel opie strekking van de ãu**nlo*st of oafg. wanneer demededinging¡beperkende strekkingvan een 

"v"Ã"nkomst 
or oaig uastrtaat, behoeven degevolgen voor de mededinging niet te worden onderzocht. wegens deze vergaandeconsequentie moet de kwalificatie als afspraak met mededingiígsuepertendã sgekkingterughoudend worden totgepast en slechts worden uun!.n-oñ"nii'"t pruLun die inhi'siekin bepaalde mate nadelig.ij:ir. Oe daarbii aan re teggen"t"",rï;iil;,ffiä;. r¡rr ¡rr'ç¡

bewoordingen en doektãllingen van de åuereenkoir-rt orourg uL;oî de economische enjuridische context tot het oordeel kalr worden gekomen dat dËze ,.evident schadelijk zijnvoor de goede werking van de normale rnedeõinging". nç 
""n 

ãuJreenkomrt of oafg die
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direct of indirect tot doer heeft een vaste verkoopprijs of een vaste min imumprijs op tetegge', wordt in rechtspraak el Europese regutg€ïing uung.nu*urdat een
mededingingsbeperkende strekking *ïí¿*ot ir. Hier wordt gesproken van (indirecte)
grlsþlndinc of van ee¡r,hardcore sñekkingsbeperking izie õoËconclusie AG inECLI:NL: PFIR :20 1 7 :z9a bü her anest stiähting . c."bàr!o; óì"-.;;;;r, en KNMvD/Agib,
zie hierna).

4.9- In het a¡resr y:t r-4.j.uf i 2017 (ECLr:i¡,rL:HR:20r7:1354, stiehting.Geborgde
Dierenarts' en KNMvD/Agiu¡ treet ue'Hoge Raad, onaer u".*¡Liig nu* puropese
jurisprudentie'op dit punt" geoordeeld dat d-e vaststelling uun .*i, meiedingingsbepêrking alsstrekkinçbeding geen apart onderzoek meer verrist naä o* nnuujuan merkbaarheid op demarkt van een dergelijk beding.

Toepassing op deze zaak
4' l0' Prijsvrij heeft aangevoerd dat TCN zowel op horizontaal níveau (met v)IDRT) alsop verticaal niveau (in de verhouding tussen TCN en haar agent prlisvrii) ìreeft 

- - -- '
samengewerkt met als doel hTt - Prìjsvrij - financieel te bõradelen voor het verlenen vankortingen aan consunlenten. Als ondJrboriwing heeft 

"¡ 
g"**r"" àp de volgende feiten enornstandigheden:

- 
'it de hiervoor onder 2. r 0 tot en met 2.r4 genoemde gedragingen van TCN voor hetopzeggen van de Agentuurovereenkomst blijkt ondubbËrr¡""îã"i rcN voor ogen stondom Prijsvrij lagere commissies te vershekken vanrvege de str;cturete r,ntt¡ng*hî¡*rü 

"'
aanbieclt. Met de Merkaßpraakztßa014 he.eft.Frülri¡ 

"i*]"ært-md, 
maar de lager.ecornmissies in de Merkaß pr aak 2a r 4 -20 l 5 ziin ¡t# ;;rijdE áis" r"g¿,' in de maande¡r na de opaegging.van de Agentuurovereenî<oãst'iî D-Reizeri gaan

investeren írr hersrel uun t aar on¡ine aanweägh.id (;";;bt;üì".*i¡" naar de onder 2. r 9aangelraalde publåcaties). Daarnaast heeft TCÑ in jini zot+ haai content zo heeftgemanipuleerd dat de:on:uTTt_bij prlisvrij e"n ana.r" qv*"if,àeà.) priis kreegaangeboden dan de prijs die TCN en haãr parurer DReizèn uunCJo"o (waarbij zij heeftverwezen naar printscreen$ van identieke reizcn die in die periode te boeken *".Ën UfPrijsvrij, TCN of D-reizen met verschillende príjzen);
- TcN en vx/DRT hebberi ov_er deverraging van de commissies voor prijsvrij
sâm€ngespânnen' Voo¡dqICI en Prijsvrij gingen onderhandelen over een individuelemerkafbpraak voor Prifwrii, sloten TC-Ñ 

"n 
vx namelijk een merkaßpraak over 2aß/2014waarin een snderscheid lerd gemaakt tusser distributzurs die kortilg verleenden endistributeurs die dat niet dcden. Prijsvrij was de enige bij vx aangesloten partij die geenprovisies in rekening: brachl;

:.f yoojl'ijsvrij gunstigere overeenkomst tussen haar en vX werd opgezegd rond dezelfdetijd dat TCN de beloningsstrucftrur is gaan wijzigen,aldus steeds pr¡svr[i.

4'll ' De rechtbank stelt vast dat TCN deze stellingen van prijsvrij niet feitelijk heeftbetwist. Haar verweer op deze punten hierd niet *".ñn aun oat'r.¡.vrij denkt incomplottlreorieën en dat haar - TCN's - eigen motieven niet zagen"op een verbodenpriisbirrding' Dat echter.sprake is geweesf van het aansturen op merkafspraken die voor dehoogte van de commissie aanslote-n bij het al dan niet verleneÅ uun torting, is door TCNniet betwist. uit de feiten vloeit voo*-dat u*2" uan*turi"e ,ìiïirlåå.. g"u"t aanvankelijkheeft gericht op al haar agenten. Evenmin ¡re"n rÑu.-ti"J å"ip.ir"il 
""* r*riffi",2014'2015 heeft moeten berusten in de lagere commissie die - anders dan voorheen - niet
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langer aflrankelijk was gesteld van de behaalde omzet. ook heeft zij niet gemotiveerd
betwist dat andere agenten over dat jaar noe ye] omz"tathanl-*l¡ke commissie ontvingen.Tot slot heeft TCN niet betwist dat in de mõrkafspraak tussen ha"arzelf en VX een apartebepaling is opgenomen over de hoogte van de "orri.ri"ii" 

prij.*il van vX konontvangen via de overeenkomsttussen Prijsvrij en vX 1ri" t,i..tiàor onder 2,22).Uit at dezefeiten en omstandigheden leidt de rechtbank af dat in ieder geval sprake is geweest vanaanpassingen van de Agentuurovereenkomst door TCN ,"årr" in ieder geval VX(stilzrvijgend) heeft ingestemd, althans waarin zü heeft berust, zã¿at var een zuivereeenzijdige handeling-van TCN geen sprake is. Dãarmee is in ilãer geval voldaan aan devereisten van eerl oafg in de zin van artikel 6 My.Tijdens á" fr"ia*iritting heeft TCN eropgewezen dat het onder 2'12 opgenomen voorstel, waärin ir opi"norrn dat de doqr TCN tebetalen commissie afhankerijliou zün van h"t al da;;l;, di-;;, van srruchrrerekortingen, nimmer is aanvaaid, oo¡. niet ¿oor de andere ,.irug";i*n, en dat uit dit voorsteldus ook geen instemming van vX en/of DRT kan worde";fgïil. Dit doet aan hetvoorgaande niet af: de.rechtbank leidt de (stilzwijgend") inr;;;ìng af uit de ondet2.22vveergegeven e-mailwisseling, het feit dat TCN voor heí boekjaar 20l3l¡0l4 in deMerkafspraak tussen haarzeli.en vX een aparte clausut" t 
".ti opgenomen, waarin VX isopgelegd een lagere commissie te hanteren.voor Prijsvrij çzie ziã¡,en de omstandigheid datde vx de overeenkomst.die zij had met Prijsvrij h.Ën 

"Ës;.g¿ "p 
ri" of meer het momenrwaarop TCN haar beroningsstructuur heeft gew-{izigo. uìihetãn Ãer 2.r2weergegevenvoorstel volgt bovendien wel dat TCN daarmee duidelük tot doel heeft gehad de commissieafhankelijk te maken van het al dan niet verreneR u* Ënrt¡r,g, 

"n 
åur*r. is naar hetoordeel van de reohtbank onmiskenbaar sprake g**iuriu",ri"ãir*.t* gr¡sbinding endaarmee van een hardcore strekkingsbep.rt ing,ãt, hú";; 

""i., +.t bedoeld.

4'12' Aan het verlvee-r yan lcN dat Prijsvrij niet heeft voldaan aan de op haar rustendestel- en bewiisplicht gaat de rechtbank uooil¡. uit 4.10 votgt dat prijsvrij voldoende feitenEn omstandigheden heeft aangedragen om haãr stellinge" f""idi,tì"bndõrbouwen. c"iei"p4'8 en 4'9 is bij een hardcoreiestriõtie als prijsbinding-geen *.Jnà*ir"lr" analyse vangevolgen, effecten en melfb.aaqheid op de reievante riaikt vereist. Eerder was het aan TCN
'geweest feiten of omstandigheden te sìellen waaruit trn *or¿ìn afgeteid dat ondanks depräsbíndingtoch geen sprke rvas van mededingingst;p"r¿ü. ;ürr-"n;i,-öffi;. "

U, itzondering van toepassing?
4..13. . TCN heeft geen g-"..::p gedaan op een van de in aniket 6, lid 3, Mw genoemdeuitzonderingsbepalingen..wet treãt zij eenberoep gedaan op de groepsvrijsteiliirg vanartikel 7 Nrw' Dit beroep kan haar nieð baten. Hardc-ore restrictieí zoals prijsbinding, zíjnvan de groepsvrijstelting uítgesloten (zie artikel 

1 
v.an ae,sro.fr"ri"rrri"gsverordening enaftleling IIL3 van de Richtsnoeren inìake verticale U"p"rñng.'n). 

-'

4'14' 
.pmdat het gaat-om uitleg naar Europees recht, heeft de rechtbank arnbtshalve de-groepsvrijstellingsverordening en de Richtsnoeren bij de beoordeting betrokken. DeRichtsnoeren bevatten door dã Europese coÀmissie ãpgestelde ,i"t u¡n"o voor de toetsingvan verticale overeenkomsten aan de Mededingingsregels. In deze Richtsnoeren is ondermeer bepaald dat binnen een agentuurovereenk-onit ufi" u"ifriil,ig"n uun de agent inverband met de contracten *airov", hij onderhandert en/of åie r¡j .i"i, namens deprincipaal, buiten het toepassingsgebieä van artikel l0l lid r vweÚ vallen. Daarbij wordtonderscheid gemaakt tusien eigenl¡te en oneigenlijke agentuur. l, ,pruke van oneigenlijke
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agentuur' dan valt de overeenkomst gewoon onder het toepassingsgebied van artikel l 0 lVl¡t'EU, en dus van artikel6 Mw.

4' ¡5' Prijsvrü heefr in 
{9. 

dagvaarding gesteld dat in de verhouding tsssen haar e' TCNgeen sprake wâs v¿rn eigenlijke-agentuur. Zi¡ neett daartoe aangruo".d dat TCN haarAgentuurovereenkomst 
-29 

tre$ ingericht dãt alle risico's uun ñ", incasseren van de reissomligg.en bij de agent. TCN heeft d¡t iiet behvist. ook vloeit uit Je ieiten voort dat TCN in deperiode voorafgaand aan i november 2015 alle agentuurou*ru.n[à**en met agenten heeftmoeten aanpr¡ssen om deze te kunnen taten voldoãn aan de 
"¡renã¡u 

de Richtsnoerên stellenaan eigenlijke agäntuur. Daanrit kan borden afgereid ¿ut uooiJi.n van eþnrijke agenruurgeen sprake was. ook op grond van de Richtsnõeren Lan asrhurr. niet d;;; g"ffi;;id
dat de verboden prijsbinding, waaraan TCN zich sctruúig he;ft glmaalú, is uitgezonderdvan het verbod van artikel6Mw.

Opzegging overeenkoms t
4'16' In de rechtspraak is een aantal keer aangenomen dat de opzegging van eenovereenkomst die ín verband kan worden gebrac-ht met verbodenl".tìáäruî.¡ruinJing opgrond van artikel 6 Yy-u]l nierig kan *orã.n beschouwd (HR r6 seprember 20r l,EGLI:NL:HR;?0 r r :ts^e?r ¡, gui;rivi, ü Hor ¡,.nr,.* ì g ¿"."* ber 2007,ECL[:NL:GHARN:200?:Bc53 r l, M.F.'Design/Eastb"r" si""pryrìemen). vereist daarvooris wel dat de wederpartij stelt en * i¡rdien no¿Ig 

^ 
bervijst aui iräpr*gging tot doel heeft pmhet gewenste hogere prijsniveau te handhaven ãrte nersteilen. De rechtbank ovenveegthieromtrent als volgf.

4.17. Prijsvrii stelr dat niet anders kan wsrden geconcludeerd dan dat de opzeggingverband hield met de hiervooraangenornen verricale prijsbinaingîoor TCN. Zij wüst eropdat TCN meer dan eens publiekelijk heefi laten weten daf. zij.'niet meer toestaat dât erafgeweken wordt van.dedoor.haai.gestelde prijzen". rCÑ ttl.tïool n¡.t berwist dat haarbedrijfsstrategie erop rvas gericht dãt reisagentãn geen kortingen zsuden verlenen. Deopzegging is geschied. zonder opgave uun r"d",r, õr*ijr priisålonbetwist he*t gesteb dutzii in een paar jaar tijd de jaarlijkie ornzet die zij viarcN Ë"nuä¡¿e treen uitgebouwd vannaâr 'en dat zij door de krant artüd goed wordt beõrdeetd.

4' 18' TCN betwist dat de opzegging van de agentuurovereenkomst met prijsvrij verba'dhield met enige prijsbinding van nä [ant. z¡ stãrt zich -uooi r.,ri-l"r.t bij antwoord in
!111 groc.eayf - op het standpunt dat uit dejaart¡kse .uutuui¡" oln al haar agenren eind20l4lbegin 2015 bleek dat Priisvrii voor TCÑ steãds minder waarde toevoegde als agent.weliswaar waren de omzetten van_prij¡,vrij hoog e'namen deze erk jaartoe, maar hetrendement op die omzenen van prijsviij (tie 

lnaige voor TCN) bteef-fors ' ;;il;; 
"phet,rendement op de o11t 

1an aeþmicàetde aþnt. z"rr, ní¿"ii* commissie voorPrijsvrij voor boekjaa r z}r4tz}rs ñ* v..ra"e¿, ?;;tt"põ*rijïðñ ,n"", aan provisie da'het haar opleverde als marge.

4' 19. De rechtbank is mer prijsvrij van sordecr lat.!et -9g 
de weg van TCN had geregendeze berwisting nader te onderbouwJn met bijvoorb*lu 

"UF*n""t*tìaal 
of andere objectievebescheiden' uit de hiervoor beschreven, oooircr-¡ niet ue"nviste, r.itun ,n omstandiglredenvalt immers af te leiden dat TcN zich sp¡cifiek op Frlisvrij rt"*d g"ri"trt bij haar pogingenom grip te hot¡den op door haar agenteri verleende toåingån. Vo"iïet boe$aar 2013/2014
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heeft TCN itnmers actief aãngestrnrrd op een Merkaßpraak waarbü met zoveel woorden deeommissie van al haaragenten.qfhankef¡k werd g:sþ:rd u*t op rcË* verreende k*tü;Toen een dergel{ike afspraak niet haalbaär breek,-heeft zü ;; ó iù.*ur*p.uuk russen
haarzelf en vx een aparte orausute opgenomel,-waarin vx is opgeregd een ragere
ootnmissie te hanteren voor Prijsvrij çiiez.zz'¡, tnde vere u""r¡pîn¿ãntie tussîn partijen
die is overgelegd, waarin werd ondðrùandeld ôver de (merk)qfsp;aksn voor het ksmendeboekjaar, is bovendien op geen enker moment door ròN,""rJ¡,ig gà,nuutt uun
tegenvallende resurtaten van pri¡'svrij. ook i¡r de opzegging t, JJt"i;;;ìhnää omzet nietalsreden genoemd. Tegen de3¡ächt"rgronj lon TCNL;ier volstaarimet de enkele, nier
onderbouwde en pas aehteraf ingenomãn stelling dat d;;pz"gei"; "* ¿"
Agentuurovereenkomst."n gevõtg was van slecite *urg", oii"ï.ruuu*treden vanPrijsvtü.

Beslissingen

in de hoofdzaak

4'20' De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de opzegging van de
Agentuurovereenkomst nietig is \ryegens strijd met artiket e rt¿ï. ö- door prijsvrij
gevorderde verklaring voor rècht ,Jt di" stiekking (de p.i*ui* *raering onder h), zie 3.1),kan dan ook worden toegewezen. Een verklaring iolr räcrtt áai¿" opzegging (tevens) nietigis op grond van artikel 101 lid vwEU (zoals doä Prijwrij na eisw¡ziging gevorderd) voegtniets toe, zodat dit bij gebrek aan berang zar worden ifgeti*r"n.

!.21. Nu het primair gevorderde wordt toegewezen, heeft TCN geen berang bij haarbemv3a.r tegel {e wijziging van eis (zie 3.2},aangezien deze subsidiaire vorderingen betreft.aan de beoordeling waarvan niet wordt toegetomin. Het bezwaar wordt dan ook afgewezen.

4'22- De rechtbank stelt vast dat met het oordeer dat de opzegging van de
'4gentuurovereenkomsl.nietig is w_egens strijd met artikel 6 M; h.t belangrijkste en meestprincipiële geschilpunt tussen partiiãn is beítecht. De rechtbank kan zich voorstelle¡r datTcN dii oordeçlin hoger beroèp zãl *illen bestrijden. om proceseconomische redenen zaldan ook reeds in ditstadium van de procedure hoger beroep worden opengesteld van dittttssenvonnis en zal iedere verdete bèsrissing *orá"n aangåhouden. Aile overigevorderingen houden immers in meer of minãere mate verband met dit geschilpunt.

+:2?.. . Indien partiien $rensen voofi te procederen, wôrdt opgemerkt dat de rechtbankzíeh.in íedergeval nog onvoldoende voorgelicht âcht o""t *"i*r_-g"ns part[jen de gevolgen
1gy9"n ryo1e1eijn van de nierigheid van?e opzegging van de Agîntuurovereenkomsr.
Tiidens de pleidooizitting is hieriver voo¡ het eerst gedebatteerd Jn de srandpunten vanpart[ienziin nog onvoldoende duidelijk. De zaak z.l dun ook worden ve'wezen naar de rolvan l9 december 20t8 zodat parti¡en zich nader kunnen uitlatenover de voortgang van deprocedure, lvaarnÂ de rechtbank daaroverzal beslissen.

in het incident ex artikel g43a Rv

!24 Bij deze stand van zaken kan de rechtbank nog niet beoordelen of en in hoeverrePriisvrij belang heeft bij haar incidenrele vordering", õ d;J uan artite r g43a Rv. De
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techtbank z'al derhalve o.ok de beslissing 
9p {: vorderingen aanhouden in afivaclrting vanhetverdere 

191loop van hetgeding in aãhåofizaak, zEkJrnu iÑ-.n DRT c:s. nier hebbengesteld dat zij hinder ondervindeñan de getegd" b;*idb";iú;.'
in de hoofdzaak en in het incident ex artikel g43a Rv

4.25. , Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

Ín de hoofdzaak

5.1. stelt tussenti¡'ds hoger beroep open van dit tussenvonnis,

1? indie'geen hoger beroep wordt ingesterd: verwijst de zaaknaar de ror van19 december 2018 vooreen akteaan de zijãe van Prijsvrij als bedoeld onder 4.23,waanraTCN hierop bij autwoordakæ zalmogen dugur.n,

in de hoofdzaak en het incident

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heer, mr. E. Bonga-sigmond enmr' c'H. Rombouts en in het openbaar uitgesproken op 29 augustí, zo r s.
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