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I.     Het verloop van de procedure

1. Op 14 december 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) een ontheffingaanvraag op basis van artikel 17 Mw

ontvangen van Heineken Nederland B.V. (“Heineken”).

2. Bij besluit van 28 mei 2002 is de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6,

eerste lid, Mededingingswet afgewezen.

3. Aan deze beslissing ligt ten grondslag dat de standaardovereenkomsten1, waarvoor

Heineken een ontheffing heeft gevraagd, niet worden getroffen door het verbod van

artikel 6 Mw. Aangezien een beoordeling op grond van artikel 17 Mw afhangt van de

toepasselijkheid van artikel 6, eerste lid, Mw, hoeven de aangemelde overeenkomsten

niet onder artikel 17 Mw te worden beoordeeld.

4. Op 4 juli 2002 heeft café Royalty (“Royalty”) bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

5. Op 28 januari 2002 heeft een hoorzitting ten kantore van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit plaatsgevonden. Daar zijn gemachtigden van Heineken en

Royalty verschenen. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 4 maart 2003 aan

partijen is verzonden.

                                                          

1 Het gaat om een viertal overeenkomsten die  voorwaarden bevatten waaronder Heineken commerciële of financiële

steun geeft aan horecaondernemers in ruil voor de exclusieve afname van pilsener: een borgstellingsovereenkomst, een

Akte van Geldlening, een overeenkomst Kelderbierinstallatie en een huurovereenkomst.
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II.   Het bezwaar

6. In bezwaar heeft Royalty, kort en zakelijke weergegeven, het volgende aangevoerd.

7. Het bezwaar richt zich tegen het oordeel dat de aangemelde huurovereenkomst niet in

strijd is met artikel 6 Mw. Heineken neemt, als eigenaar of onderverhuurder van een

horecalocatie, in haar huurovereenkomst met horecaondernemers een non-

concurrentiebeding op voor onbepaalde tijd. In de praktijk betekent dit dat Royalty

gedurende de huurtijd van een locatie een exclusieve bierafnameverplichting bij

Heineken heeft, waardoor Royalty wordt benadeeld ten opzichte van andere

horecaondernemingen.

8. Als horecaondernemer met een dergelijk non-concurrentiebeding neemt Royalty

namelijk tegen minder gunstige voorwaarden bier af van Heineken dan andere

horecaondernemers. Horecaondernemingen die geen huurovereenkomst hebben met

Heineken krijgen bij vergelijkbare afname van bier grotere kortingen.

9. Ook geeft Royalty aan dat ze als huurder van Heineken geconfronteerd wordt met een

waardedaling van haar bedrijf. Eventuele bedrijfsopvolging wordt bemoeilijkt door de

huurovereenkomst die Royalty heeft met Heineken, omdat volgende ondernemers geen

zekerheid hebben onder welke voorwaarden zij bier van Heineken zullen afnemen.

10. Royalty geniet geen specifieke voordelen verstrekt door Heineken die deze vorm van

exclusiviteit zouden kunnen rechtvaardigen.

11. Met name op toplocaties heeft Heineken horecapanden in eigendom of stelt Heineken

als voorwaarde voor het aangaan van een bierleveringsovereenkomst dat zij het pand

huurt en vervolgens onderverhuurt aan de horecaondernemer met het oogmerk daar

exclusiviteit voor langere tijd veilig te stellen.
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III.   Beoordeling van het bezwaar

1.     Beoordelingskader

12. Artikel 6 Mw verbiedt 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.

13. Artikel 24 verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een economische

machtspositie.

14. Heineken is actief op het gebied van productie en verkoop van bier in Nederland en

daarbuiten. Royalty is als afnemer actief op het gebied van de verkoop van bier aan de

consument. Zij verrichten derhalve economische activiteiten en zijn derhalve aan te

merken als ondernemingen in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, Mw.

15. Blijkens de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet dient bij de

interpretatie van artikel 6, 17 en 24 Mw zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht

bij de Europeesrechtelijke beschikkingenpraktijk en jurisprudentie. Bovendien is in

artikel 12 Mw bepaalt dat artikel 6 Mw niet geldt voor overeenkomsten tussen

ondernemingen waarvoor krachtens een verordening van de Raad van de Europese Unie

of van de Europese Commissie artikel 81, eerste lid, EG Verdrag buiten toepassing is

verklaard.

16. Op 1 januari 2000 is Verordening 2790/1999 van 22 december 1999 in werking

getreden2. De door Heineken aangemelde standaardovereenkomsten vallen buiten deze

groepsvrijstelling, omdat Heineken, als leverancier, een marktaandeel heeft dat groter is

dan dertig procent, en zullen derhalve individueel moeten worden beoordeeld.3

17. Bij deze beoordeling dient te worden uitgegaan van de Richtsnoeren inzake verticale

beperkingen die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd.4 Deze richtsnoeren geven

een nadere uitleg omtrent de wijze waarop de Europese Commissie verticale

overeenkomsten beoordeelt.

                                                          
2 Pb 1999, L 336/21.

3 Artikel 3, eerste lid, van Verordening 2790/1999.

4 Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, Pb 2000, C 291.
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18. In de Richtsnoeren samenwerking bedrijven van de NMa is vastgelegd dat de NMa de

artikelen 6 en 17 van de Mw in beginsel zal toepassen conform de richtsnoeren van de

Europese Commissie inzake verticale beperkingen.

19. In het primaire besluit werd geconcludeerd dat wanneer blijkt dat Heineken over een

economische machtspositie zou beschikken, verticale mededingingsbeperkingen slechts

mogen worden gehanteerd voor zover deze objectief te rechtvaardigen zijn. Zouden de

eventuele verticale beperkingen echter objectief te rechtvaardigen zijn, dan zijn zowel

artikel 6 Mw als 24 Mw niet van toepassing op de door Heineken aangemelde

overeenkomsten.

20. Verder is het van belang om de positie van Heineken op de markt te bepalen, omdat

eventuele mededingingsbeperkende effecten groter zullen zijn naarmate de

marktpositie van Heineken sterker is. Uiteraard dient de huurovereenkomst dan wel

mededingingsbeperkende effecten met zich mee te brengen.

21. Hetgeen in het bezwaarschrift en op de hoorzitting is aangevoerd, geeft de d-g NMa

geen aanleiding om voor wat betreft dit beoordelingskader tot een ander oordeel dan in

het primaire besluit te komen.

2.     Marktpositie Heineken

22. De aangevoerde bezwaren geven geen aanleiding om tot een andere marktafbakening

dan in het primaire besluit te komen. Voor zover door Royalty wordt gesteld dat

Heineken op de markt voor verkoop van bier aan de horeca een machtspositie heeft,

wordt het volgende opgemerkt. In het bestreden besluit wordt geconcludeerd dat

Heineken ondanks haar marktaandeel voldoende concurrentie ondervindt, met name op

het gebied van het verwerven van horecaverkooppunten. Van een economische

machtspositie kan dan ook niet worden gesproken.

23. Op de markt voor verkoop van bier aan de horeca wordt voornamelijk geconcurreerd

door het verwerven van verkooppunten. De consument bepaalt haar voorkeur

voornamelijk aan de hand van de locatie van een horecagelegenheid, het publiek dat de

gelegenheid bezoekt en de algehele entourage van een horecagelegenheid. Het imago

van het merk pilsener dat wordt geschonken of de prijzen die worden gerekend zijn

minder van belang.5

                                                          

5 Bedrijfschap Horeca en Catering, Drinken in de Horeca, 1998.
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24. Uit gegevens aangeleverd door de brouwers blijkt dat de afgelopen jaren het aantal

verkooppunten dat aan de concurrentie wordt verloren dan wel dat wordt gewonnen

nagenoeg overeenkomt. Geen van de brouwers verovert in dit opzicht duidelijk een

groter marktaandeel.

25. De aangevoerde bezwaren geven geen aanleiding om tot een ander oordeel met

betrekking tot de positie van Heineken op de markt van verkoop van bier aan de horeca

te komen.

26. Voor zover Royalty stelt dat er een aparte markt zou zijn voor toplocaties, kan deze

stelling niet worden gevolgd. De markt van verkoop van bier aan de horeca onderscheidt

zich van de verkoop aan de detailhandel omdat de verkoop van bier in

horecagelegenheden niet hoofdzakelijk op economische overwegingen berust. Dit

kenmerk geldt voor alle horecagelegenheden, die derhalve tot dezelfde markt behoren.6

3.     Beperking van de mededinging

27. De door Heineken voor ontheffing aangemelde huurovereenkomst bevat een exclusief

afnamebeding voor pilsener voor de duur van de huurtijd.7 Exclusieve afnamebedingen

worden niet gezien als bepalingen die de strekking hebben de mededinging te beperken

en reeds om die reden onder het verbod van artikel 6 Mw vallen.

28. Het is echter mogelijk dat een exclusief afnamebeding tot gevolg heeft dat ze de

toegang tot de markt belemmerd en aldus een mededingingsbeperkend effect heeft.

Derhalve dient te worden onderzocht of de exclusieve bierafname verplichting, die in de

huurovereenkomst geldt, daadwerkelijk een mededingingsbeperkend effect heeft.

29. Over gevallen betreffende onroerende goederen die in eigendom zijn van de leverancier

of door de leverancier worden (onder)verhuurd zeggen de Richtsnoeren verticale

beperkingen dat8:

150. “Wanneer de afnemer zijn bedrijf uitoefent in ruimten en op terreinen die eigendom van de

leverancier zijn of die de leverancier van niet met afnemer verbonden derden huurt, zal de

mogelijkheid om maatregelen op te leggen die het probleem van een eventueel

marktafschermend effect daadwerkelijk verhelpen, beperkt zijn. In dit geval is het

                                                          

6 Zie o.a GvEA T–25 /99, 5 juli 2001, Jurisp. 2001, blz. II-01881, r.o. 28, 32 en 34.

7 De standaard huurtermijn geldt voor vijf jaar en wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege met vijf jaar

verlengd, Burgerlijk Wetboek afdeling 6, huur van bedrijfsruimte.

8 Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, Pb 2000, C 291
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onwaarschijnlijk dat de Commissie tussenbeide komt beneden het niveau waarop er sprake is

van een machtspositie.

30. Zelfs indien een huurovereenkomst met een exclusief afnamebeding

marktafschermende effecten met zich meebrengt, zullen maatregelen om een dergelijk

marktafschermend tegen te gaan slechts worden overwogen wanneer de onderneming

in kwestie over een machtspositie beschikt. Het bestaan van een dergelijke

machtspositie is in het geval van Heineken op de markt van verkoop van bier aan de

horeca, zoals hierboven uiteen is gezet, niet aannemelijk geacht.

31. Artikel 5 sub a van Verordening 2790/1999 geeft aan dat een vrijstelling niet van

toepassing is op een non-concurrentiebeding dat een langere duur heeft dan vijf jaar

maar stelt in geval van een huurovereenkomst dat: “de beperking van de duur tot vijf jaar

is niet van toepassing wanneer de contractgoederen of –diensten door de afnemer worden

verkocht in lokaliteiten en op terreinen die in eigendom van de leverancier zijn of door de

leverancier worden gehuurd van een derde, niet met afnemer verbonden partij, en mits de

looptijd van het niet-concurrentiebeding niet langer is dan de periode gedurende welke de

afnemer de lokaliteiten en terreinen in gebruik heeft”

32. In het geval van een non-concurrentiebeding geldend in een huurovereenkomst, is het

aldus toegestaan de duur van het non-concurrentiebeding te koppelen aan de duur van

de huurtijd.

33. Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat het niet als onredelijk moet worden ervaren

dat de leverancier in de hoedanigheid van eigenaar of verhuurder van een pand,

wanneer hij besluit dit te verhuren aan een horecaondernemer, de huurder kan

verplichten geen producten te verkopen van concurrenten.9

34. Bovendien moet ook worden geconcludeerd dat het een eigenaar of verhuurder van een

pand vrijstaat, om in het geval dat een huurder zich ontrekt aan het exclusieve

afnamebeding, van huurder te veranderen.10

35. De koppeling van het exclusieve afnamebeding aan de duur van de huurtijd gaat, gezien

de aard van een huurovereenkomst, dan ook niet verder dan noodzakelijk is voor het

doel van de overeenkomst.

                                                          

9 Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, Pb 2000, C 291/14, paragraaf 59

10 Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, Pb 2000, C 291/14, paragraaf 59
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36. Verder wordt opgemerkt dat in dit geval de exclusieve afnameplicht alleen geldt ten

aanzien van pilsener van de tap. Heineken hanteert derhalve een minder vergaande

vorm van exclusiviteit en geeft de hurende horecaonderneming de mogelijkheid om

andere merken bier per fles te verkopen.

37. Het aantal horecaverkooppunten dat in eigendom is van bierleveranciers en dat op

basis van een huurovereenkomst aan een exclusieve bierafnameverplichting van

brouwerijen is gebonden beslaat ongeveer 5% van de markt.11 Een dergelijk

marktpercentage geeft geen aanleiding om van een potentieel marktafschermende

overeenkomst te kunnen spreken.

38. Het feit dat de verkoopmogelijkheden van Royalty van haar bedrijf ongunstig zouden

worden beïnvloedt doordat zij een pand huurt van Heineken leidt op zichzelf niet tot

strijd met het mededingingsrecht. Dat Heineken, ten opzichte van een koper van een

horecaonderneming en dus huurder van een horecalocatie in eigendom van Heineken,

een gunstige onderhandelingspositie heeft kan haar als eigenaar van een pand niet

worden tegengeworpen.

39. Dat Royalty als gebonden horecaondernemer minder bierkorting zou krijgen in

verhouding tot onafhankelijke of ‘vrije’ horecaondernemers is niet aannemelijk

geworden. Bovendien levert het feit dat Royalty een pand huurt van Heineken een

andere situatie op dan wanneer een dergelijke contractuele relatie niet aanwezig is.

40. Er dient onder andere rekening te worden gehouden met door Heineken verstrekte

financiële voordelen. Daarbij valt niet alleen te denken aan bierkortingen maar

bijvoorbeeld ook verstrekte (bruik)leningen. Onweersproken is dat banken niet snel

leningen aan horecagelegenheden wensen te verstrekken. De omstandigheid dat ook

andere leveranciers leningen en kortingen verstrekken, of dat de door Heineken

verstrekte voordelen niet groter zouden zijn dan gebruikelijk in de markt, doen niet af

aan het feit dat er financiële voordelen zijn verstrekt12.

41. Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie dat de

standaardhuurovereenkomst, waarvoor Heineken een ontheffing heeft gevraagd, niet

wordt getroffen door het verbod van artikel 6 Mw.

42. Het bezwaar is, gelet op het voorgaande, ongegrond.

                                                          

11 Percentage blijkt uit gegevens door de brouwers aangeleverd.

12 Zie ook Gerechtshof Amsterdam, 31 oktober 2002, nr. 934/02 SKG.
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IV.   Besluit

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van

café Royalty tegen zijn besluit van 28 mei 2002 ongegrond.

Datum: 01-04-2003

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Waarnemend directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na

bekendmaking van dit besluit een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam,

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


