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huurcontracten voor cafés in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt de onheuse en monopolistische clausules in de huurcontracten voor cafés in het 
Verenigd Koninkrijk aan de kaak. Indienster stelt dat de verhuurders niet alleen hoge huren 
berekenen, maar de huurders ook verplichten om drank tegen exorbitante detailhandelprijzen aan 
te schaffen. Zij beweert dat door deze praktijk een aanzienlijk aantal cafés heeft moeten sluiten.
Indienster verzoekt het Europees Parlement haar te helpen om een advocaat te vinden die haar 
voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie zou willen 
verdedigen, teneinde een eind aan deze uitbuiting te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De Commissie wil eraan herinneren dat de bierclausule een overeenkomst is door middel 
waarvan een verhuurder, meestal een onderneming die meerdere cafés beheert (een zogeheten 
"pub management company" of "pubco") of een brouwerij het café verhuurt aan een huurder die 
het café runt. Krachtens deze overeenkomst verstrekt de verhuurder de huurder doorgaans 
bepaalde economische en financiële voordelen, zoals leningen tegen gunstige voorwaarden en 
apparatuur. In ruil voor die voorwaarden omvat de huurovereenkomst normaliter een niet-
concurrentiebeding dat de huurder verplicht om een deel van de of alle alcoholhoudende dranken 
die in het café worden verkocht af te nemen van de verhuurder of van een door de verhuurder 
aangewezen leverancier.
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De algemene groepsvrijstellingsverordening betreffende verticale overeenkomsten van de 
Commissie1 verleent beperkingen van de concurrentie in het kader van verticale overeenkomsten 
die aan bepaalde voorwaarden voldoen automatisch een vrijstelling. De mogelijke afscherming 
van kleine en middelgrote producenten van alcoholhoudende dranken van de markt door 
merkexclusiviteit wordt in de groepsvrijstellingsverordening in aanmerking genomen.
Merkexclusiviteit is krachtens de groepsvrijstellingsverordening vrijgesteld indien het 
marktaandeel van de leverancier niet meer dan 30% bedraagt en mits de duur van het niet-
concurrentiebeding niet langer dan vijf jaar is.2

Distributieovereenkomsten die niet onder de groepsvrijstellingsverordening vallen omdat 
marktaandelen boven de drempel van 30% liggen of omdat niet-concurrentiebedingen de 
tijdslimiet van vijf jaar overschrijden, worden niet als illegaal beschouwd. In de jurisprudentie 
van het Europees Hof van Justitie zijn bepaalde criteria geformuleerd om te bepalen of een niet-
concurrentiebeding binnen het toepassingsgebied van artikel 101, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie valt (zaak C-234/89, Jurisprudentie 1991, blz. I-
935, Stergios Delimitis / Henninger Braü3).
Bovendien wordt in de de minimis-bekendmaking4 bepaald dat wanneer de toegang tot een markt 
wordt beperkt door het cumulatieve effect van de verschillende distributieovereenkomsten tussen 
pubco's en huurders inzake de verkoop van alcoholhoudende dranken (cumulatief 
marktafschermingsseffect), een individuele pubco met een marktaandeel van niet meer dan 5% 
niet worden geacht in aanzienlijke mate bij te dragen tot een cumulatief 
marktafschermingseffect. Derhalve vallen overeenkomsten die dergelijke kleinere pubco's 
hebben gesloten in elk geval waarschijnlijk niet onder artikel 101, lid 1, van het VWEU.

De Commissie wil opmerken dat de cafésector in het Verenigd Koninkrijk in algemene zin 
concurrerend is, aangezien 45 % van de markt wordt gecontroleerd door caféhouders die niet aan 
de bierclausule zijn gebonden en de resterende 55 % door acht pubco's. Bovendien hebben 
slechts twee pubco's marktaandelen die groter zijn dan 5 %, te weten Punch Taverns en 
Enterprise, die samen 14 % van de markt beheersen. In deze omstandigheden lijkt het hoogst 
onwaarschijnlijk dat de huurovereenkomsten die op dit moment van kracht zijn in het Verenigd 
Koninkrijk de markt afschermen ten nadele van de consumenten.

De Commissie wil er ook aan herinneren dat het Britse Office of Fair Trading recentelijk een 
                                               
1 Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

2 Niet-concurrentiebedingen vallen niet onder de groepsvrijstellingsverordening wanneer deze voor onbepaalde tijd 
of langer dan vijf jaar gelden of na vijf jaar stilzwijgend verlengbaar zijn. Wanneer een leverancier de koper een 
lening verstrekt, mag de aflossing van die lening de koper niet verhinderen om het niet-concurrentiebeding 
effectief te beëindigen. In die situatie moet de aflossing zo zijn geregeld dat de afnemer gelijkblijvende of 
degressieve - geen progressieve - termijnen betaalt. Voorts moet, wanneer de leverancier de afnemer uitrusting ter 
beschikking heeft gesteld, de afnemer bij het einde van het niet-concurrentiebeding de kans krijgen die uitrusting 
tegen de marktwaarde over te nemen.

3 In zaak Stergios Delimitis/Henninger Braü worden de criteria vastgesteld om te bepalen of een niet-
concurrentiebeding binnen het toepassingsgebied van artikel 81, lid 1, van het EG-verdrag valt. In de eerste plaats 
moet worden geanalyseerd of het bestaan van een bundel van vergelijkbare overeenkomsten het cumulatieve effect 
heeft dat nieuwe concurrenten geen toegang tot de markt krijgen. Als uit deze analyse blijkt dat het moeilijk is om 
toegang tot de relevante markt te krijgen, moet worden beoordeeld of de individuele overeenkomsten in 
aanzienlijke mate bijdragen aan het cumulatieve effect dat wordt veroorzaakt door de bundel van vergelijkbare 
overeenkomsten. Als dat het geval is, is op deze overeenkomsten het in artikel 81, lid 1, van het EG-verdrag 
vervatte verbod van toepassing.

4 Punt 8 van de bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging 
niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag.
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onderzoek heeft uitgevoerd naar de effecten van overeenkomsten met bierclausules en het 
pubco-model in het Verenigd Koninkrijk en geen bewijs van concurrentieproblemen heft 
gevonden. Het Office of Fair Trading concludeerde ook dat de bierclausule cafés die aan de 
bierclausule zijn gebonden niet heeft verhinderd om consumenten een breed scala aan bieren aan 
te bieden, aangezien pubco's over het algemeen bier afnemen van een aanzienlijk aantal 
leveranciers, waaronder kleinere brouwerijen.

Dit gezegd hebbende is de enige suggestie die kan worden geformuleerd wanneer indienster de 
zaak wil voortzetten en daarom passende juridische bijstand wenst te krijgen, een verwijzing 
naar de website van de Britse Law Society:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie niet concluderen dat er in de cafésector 
van het Verenigd Koninkrijk concurrentieproblemen bestaan die een significant negatief effect 
op consumenten hebben. Indien indienster de zaak echter wenst voort te zetten, is het aan te 
raden om de website van de Law Society te raadplegen voor een lijst van geschikte advocaten.


