
Besluit 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van 

artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1177/ NOLU vs VNU

 

1 Inleiding

1. Op 1 december 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag van de Nederlandse 

Organisatie van Leesportefeuille Uitgevers (hierna: NOLU) met het verzoek tot 

het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw).

2. De aanvraag van NOLU betreft een klacht, gericht tegen VNU N.V. (hierna: 

VNU), waarin zij stelt dat VNU misbruik maakt van haar machtspositie in de 

zin van artikel 24 Mw. NOLU is van mening dat het kortingssysteem dat VNU 

hanteert ten opzichte van leesportefeuille-uitgevers misbruik is van een 

economische machtspositie in de zin van artikel 24 Mw.

 

2 Partijen

Aanvraagster / klaagster

3. NOLU is een vereniging naar Nederlands recht, gevestigd te Oss. Haar 19 

leden zijn leesportefeuille-uitgevers en zij heeft als doelstelling de behartiging 

van de belangen van de gezamenlijke leesportefeuille-uitgevers. 

Beklaagde

4. De klacht is gericht tegen VNU. VNU staat aan het hoofd van de VNU-

groep, waartoe een groot aantal dochterondernemingen behoort.

 

3 Verloop van de procedure

5. Bij brief van 1 december 1998 heeft NOLU bij de d-g NMa een aanvraag 

ingediend.

6. In de loop van 1999 en 2000 zijn zowel aan aanvraagster als aan beklaagde 

meerdere malen vragen gesteld.

 

4 Feitelijke achtergrond



7. Tijdschriften kunnen de lezer langs drie kanalen bereiken:

1. via de losse verkoop, dat wil zeggen via de winkelier, kioskhouder of andere 

verkooppunten (hierna: retailers en het retailkanaal);

2. via bezorging door bezorgdiensten bij abonnees;

3. via het leesportefeuillekanaal door de verhuur van leesportefeuilles door 

leesportefeuille-uitgevers. 

8. VNU is onder meer uitgever van (publieks-)tijdschriften welke worden 

gedistribueerd via de drie kanalen die vermeld zijn in randnummer 7. VNU 

Tijdschriften, een dochteronderneming van VNU, bedient het 

leesportefeuillekanaal. Aldipress bedient het retailkanaal.[1] Abonnementen 

worden gedistribueerd via Media Expresse, de abonnementenorganisatie van 

VNU.

9. VNU hanteert het volgende stelsel voor de inkoopprijzen van de 

leesportefeuille-uitgevers in het leesportefeuillekanaal. Voor het 

leesportefeuillekanaal is een basisinkoopprijs per tijdschrift, de zogenaamde 

Netto Afgifte Prijs (hierna: NAP), berekend. De NAP wordt door VNU 

autonoom vastgesteld. De leesportefeuille-uitgevers krijgen bij de levering een 

volumekorting op de NAP, die wordt verleend volgens een staffel per afname 

van een titel. Deze korting varieert tussen de [][2]% en de []% en is voor alle 

titels gelijk (zie tabel 1). De volumekorting wordt berekend over de NAP maal 

het aantal afgenomen exemplaren (zie voor de werking van het mechanisme 

het rekenvoorbeeld in tabel 2).

Tabel 1. Verkorte weergave van de hoogte van de volumekortingen.

a) Gebaseerd op cijfers uit 1999.

10. Ter illustratie wordt een rekenvoorbeeld gegeven van een leesportefeuille-

uitgever die 438 exemplaren Libelle afneemt, waarbij wordt uitgegaan van een 

NAP van NLG [].

Tabel 2. Rekenvoorbeeld volumekortingen.

VOLUMEKORTING(a)

Staffel Weekbladen

Afname Volumekorting

0 200 []%

201 400 []%

401 600 []%

Enzovoorts

Enzovoorts; 

oplopend tot 

maximaal []%

REKENVOORBEELD VOLUMEKORTING

Aantal * NAP Volumekorting
Netto 

factuurbedrag

200 * NLG []
-/- 200 * NLG 

[] * []%
= NLG []

200 * NLG []
-/- 200 * NLG 

[] * []%
= NLG []



11. Daarnaast worden omzetbonussen gegeven aan de leesportefeuille-

uitgevers op basis van de totale jaaromzet, die wordt berekend op basis van 

de NAP minus de volumekorting. De omzetbonus varieert van []% tot []%. De 

omzetbonus wordt na afloop van elk kwartaal uitgekeerd. Vervolgens is het 

mogelijk dat een factuurtoeslag wordt geheven bij lage factuurwaarden. Ten 

slotte kunnen kleinere leesportefeuille-uitgevers inkoopcombinaties vormen, 

teneinde een hogere korting dan wel een lagere toeslag te krijgen.

12. Aldipress stelt de inkoopprijzen voor de retailers in het retailkanaal vast. 

Uitgangspunt hiervoor zijn de coveradviesprijzen van de tijdschriften, zoals die 

door VNU worden gehanteerd voor de losse verkoop. De retailers krijgen een 

korting (= afnemerskorting) op deze prijs die afhankelijk is van de jaaromzet in 

relatie tot de breedte van het assortiment en het aantal keren dat per week 

wordt geleverd. De hoogte van de korting per verkooppunt varieert tussen de 

(minimaal) []% en (maximaal) []% en is per verkooppunt voor alle titels (VNU 

en niet-VNU[3]) gelijk. De NAP geldt derhalve niet voor de retailers in het 

retailkanaal.

13. De condities voor het abonnementenkanaal worden bepaald door Media 

Expresse. Media Expresse heeft een groot aantal contracten gesloten met 

wederverkopers, die belast zijn met de verkoop en distributie van 

abonnementen. VNU werkt met een adviesconsumentenprijs voor een 

abonnement waarop de wederverkopers bij afname een korting krijgen. Deze 

korting varieert van []% tot []% voor tijdschriften. Het staat wederverkopers vrij 

de consumentenprijs voor de abonnementen vast te stellen.

 

5 Argumenten van klager

5.1 Economische machtspositie VNU

14. De economische machtspositie van VNU komt volgens NOLU tot 

uitdrukking in het vermeende feit dat de leesportefeuille-uitgever gedwongen 

wordt om tijdschriften bij VNU te kopen tegen hoge inkoopprijzen. Dit komt 

doordat de leesportefeuille-abonnee gewend is aan zijn/haar tijdschriften en 

doordat er voor een aantal titels van VNU geen reel alternatief bestaat. NOLU 

noemt als voorbeelden: Libelle, Margriet, Donald Duck, Autoweek, Panorama 

en Yes. Tijdschriften van VNU die volgens NOLU wel een concurrerend 

alternatief hebben, zijn bijvoorbeeld Flair, Nieuwe Revu en de Story.

5.2 Misbruik

Inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal ten opzichte van de inkoopprijs voor 

het retailkanaal

15. De korting die leesportefeuille-uitgevers op de coveradviesprijs dienen te 

ontvangen, behoort volgens NOLU aanzienlijk hoger te zijn dan de korting die 

de retailers hierop dienen te ontvangen, aangezien:

38 * NLG []
-/- 38 * NLG [] 

* []%
= NLG []

Totaal NLG []

Gemiddeld 

per exemplaar
NLG []



- het aantal exemplaren dat per titel wordt afgenomen door een 

leesportefeuille-uitgever aanzienlijk hoger is dan dat van een retailer; 

- het bereik van de tijdschriften via de leesportefeuille zodanig is dat een 

tijdschrift in de leesportefeuille ruim twintig lezers bereikt en een gekocht 

tijdschrift bijna twee. Daardoor zijn de advertentietarieven hoger op grond van 

het lezersbereik. NOLU is van mening dat de leesportefeuille-uitgevers mogen 

meeprofiteren van die hogere advertentie-opbrengsten door een hogere korting 

te ontvangen;

- de logistieke kosten voor VNU voor het leesportefeuillekanaal per 

leesportefeuille-uitgever aanzienlijk lager zijn dan per winkelier. NOLU is van 

mening dat de leesportefeuille-uitgevers mogen meeprofiteren van dit 

logistieke voordeel.

16. Volgens NOLU beschermt VNU echter haar tijdschriften waarvoor geen 

substituut is, door voor deze tijdschriften de korting op de coveradviesprijs 

voor het leesportefeuillekanaal lager te stellen dan de korting op de 

coveradviesprijs voor het retailkanaal. Derhalve stelt VNU de basisinkoopprijs 

voor leesportefeuille-uitgevers, de NAP, hoger dan de basisinkoopprijs voor 

het retailkanaal. Volgens NOLU worden leesportefeuille-uitgevers ten onrechte 

geconfronteerd met hogere inkoopprijzen dan de retailers.

17. Met dit punt klaagt NOLU dus over het onderscheid dat VNU maakt 

tussen de inkoopprijzen van publiekstijdschriften voor het retailkanaal ten 

opzichte van het leesportefeuillekanaal.

Vaststellen van de NAP binnen het leesportefeuillekanaal

18. Volgens NOLU is sprake van misbruik door VNU in de fase vr de 

vaststelling van de volumekorting en de omzetbonus, namelijk bij het 

vaststellen van de NAP. Volgens NOLU kan VNU, door het gebrek aan 

concurrentie bij een aantal tijdschriften, de NAP bepalen op ieder willekeurig 

bedrag.

19. NOLU stelt dat de (bruto)inkoopprijs voor een leesportefeuille-uitgever, de 

NAP, door VNU wordt bepaald door uit te gaan van de coveradviesprijs van 

een tijdschrift, waarover een korting wordt verleend. Volgens NOLU hanteert 

VNU bij het vaststellen van de NAP lagere kortingspercentages op de 

coveradviesprijs voor tijdschriften die geen concurrerend alternatief bij een 

andere uitgever hebben, dan voor tijdschriften die wel een concurrerend 

alternatief hebben.

20. Volgens NOLU is het misbruik gelegen in het vaststellen van een te hoge 

NAP voor tijdschriften waarvoor geen reel alternatief bestaat bij een andere 

uitgever. De consument wil die tijdschriften lezen en derhalve moeten die 

tijdschriften worden opgenomen in de leesportefeuille.

21. Met dit punt klaagt NOLU dus over het onderscheid dat VNU maakt 

tussen de inkoopprijzen van concurrerende en niet-concurrerende 

publiekstijdschriften binnen het leesportefeuillekanaal.

6 Argumenten van beklaagde

22. Volgens VNU is voor het leesportefeuillekanaal een speciale NAP per 

tijdschrift berekend, die niet kan worden vergeleken met de coveradviesprijs. 

Ten eerste is sprake van een aparte leesportefeuillemarkt omdat er 

gescheiden distributiekanalen bestaan, het concurrentieveld verschillend is en 



ook de eigenschappen en de prijsstelling van een leesportefeuille op essentile 

punten afwijkt ten opzichte van losse verkoop of abonnementen. Bovendien is 

de NAP een prijs voor leesportefeuille-uitgevers waarover bijvoorbeeld nog 

volumekortingen, omzetkortingen en toeslagen (factuur) worden berekend, 

terwijl de coveradviesprijs de prijs voor eindgebruikers weergeeft.

23. VNU stelt dat de prijzen in het leesportefeuillekanaal geen directe relatie 

hebben met de prijzen voor losse verkoop of abonnementen. Er is sprake van 

verschillende producten (een leesmap ten opzichte van een enkel tijdschrift) 

die worden verspreid door ondernemingen met geheel verschillende 

kostenstructuren en opbrengsten. Tevens stelt VNU dat voor de berekening 

van de kosten van een advertentie, de verkoop van een tijdschrift aan een 

leesportefeuille-uitgever maar voor n keer meetelt. Er is derhalve geen relatie 

tussen het bereik in het leesportefeuillekanaal en de advertentietarieven.

24. Het vorenstaande heeft dan ook volgens VNU tot gevolg dat de NAP niet 

geldt voor het retailkanaal. Retail-verkooppunten hebben een andere 

marktpositie en verkopen een ander product met een andere kostenstructuur 

dan leesportefeuille-uitgevers. 

25. Ten slotte stelt VNU dat Margriet en Donald Duck A-merken zijn waarin 

jarenlang is genvesteerd en die een navenante uitstraling hebben. De 

consument is bereid voor dit A-merk een bepaalde premie te betalen, 

respectievelijk de leesportefeuille-uitgever kan met n of meer van deze 

tijdschriften een dergelijke premie voor zijn leesmap in rekening brengen.

 

7 Beoordeling

7.1 Toepasselijkheid van artikel 24 van de Mededingingswet

26. Artikel 24, eerste lid, Mw bepaalt dat het ondernemingen verboden is 

misbruik te maken van een economische machtspositie. Bij de toepassing 

van deze bepaling moet een antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

a) is de verweten gedraging verricht door een onderneming?

b) wat is de relevante (product- en geografische) markt? 

c) neemt de betrokken onderneming op deze markt een economische 

machtspositie in?

d) maakt de betrokken onderneming met de verweten gedraging misbruik van 

deze economische machtspositie?

Onderneming

27. VNU is een uitgever van (publieks-)tijdschriften en is derhalve een 

onderneming in de zin van artikel 1, onder f, Mw.

Economische machtspositie en relevante markt

28. In dit specifieke geval kan de definitie van de relevante product- en 

geografische markt(en) alsmede de vraag of VNU op de relevante markt(en) 

een economische machtspositie inneemt in het midden blijven, aangezien dit 

de uiteindelijke beoordeling niet benvloedt. Daarbij spelen de onderstaande 

overwegingen een rol.



Misbruik in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet

29. Uitgangspunt voor de netto-inkoopprijzen voor het retailkanaal zijn de 

coveradviesprijzen van de tijdschriften, zoals die door VNU worden gehanteerd 

voor de losse verkoop. De retailers krijgen een korting (varirend van []% tot 

[]%) op deze prijs, die afhankelijk is van de jaaromzet in relatie tot de breedte 

van het assortiment en het aantal keren dat per week wordt geleverd (zie tabel 

3).

Tabel 3. Overzicht van de coveradviesprijs en de netto-inkoopprijs in 2000 voor 

het retailkanaal per tijdschrift, exclusief BTW.

a) De inkoopprijzen van de Libelle en de Margriet zijn identiek.

30. Uitgangspunt voor de netto-inkoopprijzen voor de leesportefeuille-uitgever 

is de NAP, zoals vastgesteld door VNU. De leesportefeuille-uitgevers krijgen 

hierover per afname een volumekorting (varirend van []% tot []%) per titel (zie 

tabel 4). Daarnaast worden omzetbonussen (maximaal []%) gegeven aan de 

leesportefeuille-uitgevers op basis van de totale jaaromzet, die wordt berekend 

door middel van de NAP minus de volumekorting. De omzetbonus wordt na 

afloop van elk kwartaal uitgekeerd. Om deze twee redenen blijft de 

omzetbonus buiten beschouwing bij de berekening van de netto-inkoopprijs 

per afname.

Tabel 4. Overzicht van de inkoopprijzen in 2000 voor het leesportefeuillekanaal 

per tijdschrift.

Inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal ten opzichte van de inkoopprijs voor 

het retailkanaal

Retailkanaal Donald 

Duck 

 

Panorama Autoweek Margriet

(a)

Yes Flair
Nieuwe 
Revu 

 

Story

Coveradviesprijs 

exclusief 

BTW

2,41 3,92 2,97 3,11 2,78 3,11 4,01 2,78

Netto-

inkoopprijs 

retailer (na []% 

korting)

[] [] [] [] [] [] [] []

Netto-

inkoopprijs 

retailer (na []% 

korting)

[] [] [] [] [] [] [] []

Leesportefeuillekanaal
Donald 
Duck

 

Panorama Autoweek Margriet Yes Flair
Nieuwe 
Revu 

 

Story

NAP [] [] [] [] [] [] [] []

Netto-inkoopprijs lees-

portefeuille-uitgever 

(na []% korting)

[] [] [] [] [] [] [] []



31. Bij de beoordeling van de inkoopprijzen voor leesportefeuille-uitgevers is 

de NAP feitelijk niet van belang, omdat de NAP niet de daadwerkelijke netto-

inkoopprijs vormt voor een leesportefeuille-uitgever. De daadwerkelijke netto-

inkoopprijs van de leesportefeuille-uitgevers blijkt niet automatisch hoger te 

zijn dan de daadwerkelijke netto-inkoopprijs voor de retailers. Dit hangt af van 

de hoogte van de verschillende kortingen die enerzijds de leesportefeuille-

uitgevers ontvangen op de NAP en anderzijds de retailers ontvangen op de 

coveradviesprijs. Als deze cijfers met elkaar worden vergeleken, dan ontstaat 

er geen nduidig beeld over welke daadwerkelijke netto-inkoopprijs (per 

afname) hoger is. Daarnaast wordt de daadwerkelijke inkoopprijs van een 

leesportefeuille-uitgever op jaarbasis nog benvloed door de omzetbonussen en 

factuurtoeslagen. Gelet op het bovenstaande kan dus niet de conclusie 

worden getrokken dat VNU de NAP als zodanig te hoog vaststelt.

32. Daarnaast wordt geconstateerd dat de twee distributiekanalen die in dit 

kader van belang zijn, het retailkanaal en het leesportefeuillekanaal, 

objectieve verschillen vertonen. Een individuele retailer koopt per keer minder 

tijdschriften in dan een leesportefeuille-uitgever, hetgeen van belang is voor de 

distributiekosten van de uitgever. Aan de andere kant koopt een gehele 

retailketen per keer meer tijdschriften in dan een leesportefeuille-uitgever. 

Verder is het voor een uitgever van belang dat een tijdschrift dat wordt 

verspreid in een leesportefeuille, en binnen dat kanaal een aantal maal wordt 

verspreid en/of doorverhuurd en dus wordt gelezen, niet meer via het 

retailkanaal zal worden verkocht. In het verlengde hiervan koopt de consument 

via het leesportefeuillekanaal een mandje van tijdschriften, hetgeen qua 

product verschilt met de individuele aankoop van tijdschriften via het 

retailkanaal. Derhalve kan door een uitgever tot op zekere hoogte rekening 

worden gehouden met de afzet van tijdschriften binnen de verschillende 

distributiekanalen.

33. Uit randnummer 32 volgt dat sprake is van objectieve verschillen tussen 

de twee distributiekanalen, hetgeen een verschil in kostenstructuur en 

inkomsten met zich kan brengen. Een verschil in prijsstelling is derhalve tot 

op zekere hoogte mogelijk voor leesportefeuille-uitgevers en voor retailers, 

zonder dat sprake is van misbruik door VNU. Het bovenstaande laat overigens 

onverlet dat in het midden gelaten wordt of sprake is van verschillende 

relevante productmarkten.

Vaststellen van de NAP binnen het leesportefeuillekanaal

34. In de eerste plaats wordt de NAP niet, zoals NOLU stelt, door middel van 

een korting op de coveradviesprijs vastgesteld. De NAP wordt per tijdschrift 

autonoom vastgesteld, zodat van een dergelijke korting geen sprake kan zijn 

(zie randnummer 9).

35. In de tweede plaats wordt geconstateerd dat, zelfs al zou sprake zijn van 

een korting op de coveradviesprijs, er geen sprake is van misbruik. Immers, 

een vergelijking per tijdschrift van de NAP (dit is de hoogst mogelijke te 

betalen inkoopprijs door een leesportefeuille-uitgever, zie tabel 4) met de 

netto-inkoopprijs per retailer na []% korting (dit is de hoogst mogelijke te 

betalen inkoopprijs door een retailer, zie tabel 3) levert geen indicatie op dat 

de NAP te hoog zou zijn vastgesteld. Het bestaan van (kleine) prijsverschillen 

is geen indicatie dat sprake is van misbruik, aangezien er objectieve 

verschillen tussen de distributiekanalen bestaan (zie randnummer 32). Er zijn 

ook geen duidelijke aanwijzingen dat stelselmatig sprake zou zijn van 



verschillen in de NAP tussen tijdschriften die, volgens NOLU, een 

concurrerend en die geen concurrerend alternatief hebben.

7.2 Conclusie over de toepasselijkheid van artikel 24 van de Mededingingswet

36. Gelet op het vorenstaande is het niet aannemelijk dat VNU misbruik 

maakt van haar eventuele machtspositie. Voor zover met de klacht wordt 

beoogd te verzoeken dat de d-g NMa toepassing geeft aan artikel 56, eerste 

lid, Mw wegens overtreding van artikel 24 Mw, wordt dit verzoek afgewezen.

 

8 Besluit

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag om toepassing van artikel 56, 

eerste lid, van de Mededingingswet afgewezen.

Datum: 10 mei 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, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 

Beroep, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

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

[1] Over Aldipress heeft VNU gezamenlijke zeggenschap met Uvema, waarin 

diverse andere uitgevers participeren.

[2] Vierkante haken duiden op gegevens die wegens vertrouwelijkheid zijn 

verwijderd.

[3] Aldipress verspreidt ook tijdschriften van andere uitgevers dan VNU (zie 

ook voetnoot 1).

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


