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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar

gericht tegen zijn besluit van 10 mei 2001, kenmerk 1177/40.

I. Het verloop van de procedure

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

Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) van de Nederlandse Organisatie van

Leesportefeuille Uitgevers (hierna: NOLU) een aanvraag tot het nemen van een besluit op

grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw).

2. De aanvraag betreft een klacht tegen VNU, thans Sanoma Uitgevers B.V. (hierna: Sanoma),

waarin NOLU stelt dat Sanoma misbruik maakt van haar economische machtspositie in de

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

ten opzichte van leesportefeuille-uitgevers, misbruik in de zin van artikel 24 Mw oplevert.

3. In de loop van 1999 en 2000 heeft de d-g NMa meerdere malen vragen gesteld aan zowel

NOLU als Sanoma.

4. Bij besluit van 10 mei 2001 (hierna: het bestreden besluit)1 heeft de d-g NMa de aanvraag

tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, Mw afgewezen, omdat

niet aannemelijk is geworden dat Sanoma misbruik maakt van haar eventuele

machtspositie.

5. Op 19 juni 2001 heeft NOLU bezwaar aangetekend tegen het bestreden besluit. Bij brief

van 26 juni 2001 heeft NOLU haar gronden van bezwaar aangevuld en heeft zij nadere

stukken ingediend. Op 3 juli 2002 heeft NOLU eveneens nadere stukken ingediend.

Sanoma heeft bij brief van 5 juli 2002 een schriftelijke zienswijze ingediend.

                                                          
1 Besluit d-g NMa, 10 mei 2001, zaak 1177/40/NOLU vs. VNU (hierna: het bestreden besluit).
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6. Op 17 juli 2002 heeft een hoorzitting plaatsgevonden ten kantore van de NMa. Tijdens

deze hoorzitting heeft NOLU haar bezwaren mondeling toegelicht. Sanoma is tevens op de

hoorzitting in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven.

II. Betrokken partijen

7. NOLU is een vereniging naar Nederlands recht, gevestigd te Oss. NOLU behartigt de

gezamenlijke belangen van haar leden. Haar leden zijn 19 leesportefeuille-uitgevers.

8. Sanoma Uitgevers B.V. maakt deel uit van SanomaWSOY, het Finse mediaconcern met

dagbladen, televisie, radio, kiosken en tijdschriften.

III. Beoordeling van de klacht en bestreden besluit

9. De essentie van de klacht van NOLU tegen Sanoma betreft het kortingssysteem van

Sanoma. NOLU is van mening dat het kortingssysteem dat Sanoma hanteert ten opzichte

van leesportefeuille-uitgevers misbruik inhoudt van een economische machtspositie in de

zin van artikel 24 Mw.

10. In het bijzonder stelt NOLU dat de economische machtspositie van Sanoma tot

uitdrukking komt in het vermeende feit dat de leesportefeuille-uitgever gedwongen wordt

om tijdschriften bij Sanoma te kopen tegen hoge inkoopprijzen. Hierbij speelt een rol dat

de leesportefeuille-abonnee een bepaald assortiment van tijdschriften verwacht en er voor

een aantal titels (zoals Libelle, Margriet, Donald Duck, Autoweek, Panorama en Yes)

volgens NOLU geen reëel alternatief bestaat. NOLU stelt dat de leesportefeuille-uitgevers

een aanzienlijk hogere korting dienen te ontvangen dan de korting die retailers (die

tijdschriften inkopen voor de losse verkoop) hierop ontvangen. De korting voor het

leesportefeuillekanaal is gebaseerd op de zogenaamde Netto Afgifte Prijs (hierna: NAP).

Volgens NOLU kan Sanoma, door gebrek aan concurrentie bij deze tijdschriften, de NAP

bepalen op ieder willekeurig bedrag. NOLU meent dat er sprake is van misbruik bij het

vaststellen van een (te hoge) NAP voor tijdschriften waarvoor geen reëel alternatief bestaat

bij een andere uitgever.

11. De d-g NMa heeft bovenomschreven klacht onderzocht en bij besluit geconcludeerd dat

het niet aannemelijk is dat Sanoma misbruik maakt van haar eventuele machtspositie2. In

het bijzonder heeft de d-g NMa geoordeeld dat er sprake is van objectieve verschillen

tussen het leesportefeuillekanaal en het retailkanaal, hetgeen een verschil in

kostenstructuur en inkomsten met zich mee kan brengen. Dit betekent daarmee niet dat

                                                          

2 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 36.
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sprake is van misbruik door Sanoma3 (in het bestreden besluit wordt hier VNU genoemd;

zie hierna onder IV). Tevens heeft de d-g NMa geoordeeld dat een vergelijking per

tijdschrift van de NAP (hoogst mogelijke inkoopprijs te betalen door een leesportefeuille-

uitgever) met de netto-inkoopprijs per retailer na [VERTROUWELIJK] % korting (hoogst

mogelijke inkoopprijs door een retailer) geen indicatie oplevert dat de NAP voor

leesportefeuillehouders te hoog zou zijn gesteld. Bovendien zijn er volgens de d-g NMa

"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"4.

IV. Wijzigingen sinds het bestreden besluit

12. Met ingang van 1 oktober 2001 heeft VNU haar consumenteninformatiegroep verkocht aan

SanomaWSOY. Alle direct verbonden activiteiten en werkmaatschappijen van VNU

Tijdschriften B.V. zijn bij deze transactie overgedragen aan SanomaWSOY. VNU

Tijdschriften B.V. opereert sinds 28 december 2001 onder de naam Sanoma Uitgevers B.V.

Sanoma Uitgevers B.V. valt onder de divisie Sanoma Magazines die behalve in Nederland

en Finland in verschillende andere Europese landen publiekstijdschriften uitgeeft.

13. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat - zo is tijdens het verloop van de

bezwaarschriftenprocedure tussen partijen komen vast te staan - de verkoop van VNU

Tijdschriften B.V. aan Sanoma niet heeft geresulteerd in een wijziging van het voorheen

door VNU gehanteerde kortingssysteem ten opzichte van de leesportefeuille-uitgevers.

V. De gronden van bezwaar

14. NOLU heeft in haar bezwaarschrift – kort weergegeven – de volgende bezwaren

aangevoerd en nader toegelicht tijdens de hoorzitting.

15. NOLU stelt dat de d-g NMa zich – anders dan in het bestreden besluit – dient uit te

spreken over het al dan niet bestaan van een economische machtspositie van Sanoma op

de relevante markt. NOLU meent dat Sanoma een machtspositie inneemt en heeft daartoe

er onder meer op gewezen, dat Sanoma 80% van het totale volume van de

publiekstijdschriftenmarkt heeft.

16. De overige gronden van het bezwaar hebben betrekking op het misbruik dat Sanoma

volgens NOLU van haar machtspositie zou maken. Ten aanzien hiervan voert NOLU het

                                                          

3 Id., randnummer 33.

4 Id., randnummer 35.
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volgende aan.

17. De  d-g NMa heeft ten onrechte geconcludeerd dat er geen sprake van misbruik is.

18. Volgens NOLU is het onbegrijpelijk dat een leesportefeuille-uitgever een andere inkoopprijs

voor hetzelfde tijdschrift moet betalen dan de retailer. Bovendien liggen naar het oordeel

van NOLU de kosten om de bladen te distribueren via de retail hoger dan bij

leesportefeuillebedrijven. Dit zou moeten blijken uit de kosten van het recht op retour dat

de retailer heeft, transportkosten en uit het feit dat een winkelier één of enkele exemplaren

van een tijdschrift kan aanschaffen, terwijl leesportefeuillebedrijven steeds grote

hoeveelheden afnemen.

19. NOLU is het niet eens met het feit dat Sanoma voor de leesportefeuille-uitgever een

afzonderlijke ("willekeurige") inkoopprijs berekent aangeduid met “Netto Afgifte Prijs”

(NAP), terwijl voor de retailer wordt uitgegaan van de coveradviesprijs. NOLU stelt dat de

retailer een korting krijgt die begint bij [VERTROUWELIJK] % over de coveradviesprijs,

terwijl voor de leesportefeuille-uitgever de kortingstaffel begint bij een kortingspercentage

van [VERTROUWELIJK] % over de zogenaamde NAP, bij een afname door de

leesportefeuille-uitgever van 50 exemplaren. Volgens NOLU blijkt hieruit dat het

onderscheid tussen inkoopprijzen niet te rechtvaardigen is omdat de bladen dezelfde

kostprijs hebben op het moment dat deze van de pers rollen.

20. NOLU voert aan dat Sanoma de reële kostprijs als uitgangspunt moet nemen om de

korting daarover te berekenen. Omdat Aldipress5 de distributie verzorgt van de Sanoma-

bladen, "liggen de distributiekosten buiten de uitgever", aldus NOLU. Vervolgens zou door

Sanoma rekening moeten worden gehouden met de hoeveelheden die worden afgenomen,

zodat het kortingspercentage toeneemt met de stijging van het aantal exemplaren dat van

een blad wordt gekocht. NOLU stelt dat uit de berekeningen die zij aan de NMa heeft

overhandigd, blijkt dat de retailer een “zeer hoge korting”  voor niet-substitueerbare

tijdschriften ontvangt in tegenstelling tot de leesportefeuille-uitgever.

21. NOLU is het tevens oneens met het oordeel van de d-g NMa dat de NAP feitelijk niet van

belang is voor zijn beoordeling6. Volgens NOLU is de NAP wel degelijk van belang voor de

beoordeling aangezien het verschil in behandeling (namelijk twee verschillende

inkoopprijzen) door Sanoma niet gerechtvaardigd is. Het verschil in behandeling heeft

volgens NOLU het resultaat dat twee verschillende inkoopprijzen voor niet-substitueerbare

bladen worden gehanteerd en dat daarnaast de niet-substitueerbare bladen voor de retailer

                                                          

5 Sanoma heeft gezamenlijke zeggenschap met Uvema (waarin diverse andere uitgevers participeren) over Aldipress.

6 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 31.
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een hogere korting kennen dan voor de leesportefeuille-uitgevers. De leesportefeuille-

uitgever betaalt door de NAP een hogere prijs voor niet-substitueerbare bladen. Dit

onderscheid acht NOLU ongerechtvaardigd en dient in haar ogen te worden beschouwd als

een misbruik van een economische machtspositie.

22. NOLU meent dat de distributiekosten “aanzienlijk hoger zijn”  dan weergegeven in

randnummers 32 en 33 van het bestreden besluit en dat de leesportefeuille-uitgevers al

tientallen jaren het “grootste deel”  van de distributiekosten dragen. Derhalve is NOLU van

mening dat Sanoma moet worden verzocht om aan te geven wat de reële distributiekosten

zijn.

23. Voorts heeft NOLU naar voren gebracht dat wanneer wordt gekeken naar de

kortingspercentages die door Sanoma worden verleend, blijkt dat de niet-substitueerbare

bladen “een veel lagere korting”  kennen dan de substitueerbare bladen. Hierdoor is de

inkoopprijs voor niet-substitueerbare bladen hoger dan voor substitueerbare bladen.

Zienswijze Sanoma

24. Sanoma meent dat NOLU niet duidelijk heeft aangegeven op grond waarvan Sanoma de

Mededingingswet zou overtreden. Sanoma stelt dat onderhavige zaak eigenlijk een

“commercieel geschil”  tussen NOLU en Sanoma is, maar dat deze “geen enkele

mededingingsrechtelijke implicatie”  heeft.

25. Sanoma stelt dat er sprake is van twee gescheiden, relevante markten: (1) een markt voor

de distributie van tijdschriften via de retail (losse verkoop) en (2) een markt voor de

verhuur van tijdschriften via het leesportefeuillekanaal. Tussen deze twee kanalen bestaan

grote verschillen in toegevoegde waarde en in kosten.

26. Sanoma beweert dat ook niet vaststaat dat Sanoma een economische machtspositie

inneemt. Daarnaast is niet aangetoond dat sprake is van misbruik, in het bijzonder

onbillijke hoge prijzen of prijsdiscriminatie. Volgens Sanoma is sprake van "een zeer

dynamische markt die allerminst de kenmerken heeft van een door een machtspositie

bepaalde markt waarin geen of onvoldoende dynamiek zit” .

VI. Beoordeling van het bezwaar

Beoordeling artikel 24 Mw

28. Op grond van artikel 24, eerste lid, Mw is het ondernemingen verboden misbruik te maken

van een economische machtspositie. Onder een economische machtspositie wordt volgens

artikel 1, sub i, Mw verstaan een "positie van een of meer ondernemingen die hen in staat

stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of
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een deel daarvan te verhinderen door hen de mogelijkheid te geven zich in belangrijke

mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de

eindgebruikers te gedragen".

29. Artikel 24, eerste lid, Mw bevat drie elementen: onderneming, economische machtspositie

en misbruik. Het verbod is uitsluitend van toepassing indien aan alle drie cumulatieve

elementen is voldaan.

Onderneming

30. Het is onbetwist dat Sanoma een eenheid is die een economische activiteit uitoefent, te

weten het uitgeven van (publieks-) tijdschriften en derhalve een onderneming in de zin van

artikel 1, onder f, Mw is.

Economische machtspositie

31. In het bestreden besluit heeft de d-g NMa de definitie van de relevante markt(en) alsmede

de vraag of Sanoma op de relevante markt(en) een economische machtspositie inneemt in

het midden gelaten, aangezien dit de uiteindelijke beoordeling niet beïnvloedt7.

32. Het betoog van NOLU dat de d-g NMa zich dient uit te spreken over het al dan niet

bestaan van een economische machtspositie door Sanoma op een nader aan te duiden

markt, kan niet slagen. Uit de beschikkingenpraktijk van de d-g NMa8, bevestigd door de

Rechtbank Rotterdam, blijkt dat de d-g NMa niet in elke zaak verplicht is zich uit te laten

over alle drie bovengenoemde elementen. De Rechtbank Rotterdam oordeelde in Stichting

Academie voor Kunstzinnige Vorming dat “ indien verweerder, zoals in het onderhavige geval,

op voorhand vaststelt dat hoe dan ook niet wordt voldaan aan het element misbruik, hij

niet gehouden is niettemin eerst het element onderneming en/of het element economische

machtspositie te beoordelen. Beoordelen van andere elementen is slechts noodzakelijk, als

is vastgesteld dat een reeds beoordeeld element van toepassing is”9.

33. Naar het oordeel van de d-g NMa kan gelet op het voorgaande – overeenkomstig het

bestreden besluit – de definitie van de relevante product- en geografische markt(en)

alsmede de vraag of Sanoma een economische machtspositie inneemt in het midden

blijven. Indien van misbruik geen sprake is, kan de vraag naar het al dan niet bestaan van

een economische machtspositie in het midden blijven.

                                                          

7 Id., randnummer 28.

8 Besluit d-g NMa, 30 maart 1998, zaak 1437/Monuta vs. Schieland Ziekenhuis/Matrice, randnummer 57. Besluit d-g

NMa, 15 februari 1999, zaak 34/Datacon vs. E-Trade, randnummer 11.

9 Rechtbank Rotterdam, 25 februari 2002, MEDED 99/1488-SIMO (Stichting Academie voor Kunstzinnige Vorming).
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Misbruik

34. Volgens de Memorie van Toelichting op de Mededingingswet kunnen verschillende vormen

van misbruik worden onderscheiden. NOLU heeft in haar klacht, bezwaarschrift en tijdens

de hoorzitting niet expliciet aangegeven welke vorm van misbruik c.q. gedraging door

Sanoma in strijd zou zijn met artikel 24 Mw. Echter NOLU heeft aangegeven dat zij nadeel

ondervindt van het kortingssysteem dat door Sanoma wordt gehanteerd. Uit de klacht blijkt

dat het verwijt van misbruik zijn oorsprong vindt in twee onderdelen: (i) de inkoopprijs

voor het leesportefeuillekanaal zou "hoger" zijn dan de inkoopprijs van het retailkanaal en

(ii) de NAP voor het leesportefeuillekanaal wordt bepaald - volgens NOLU - op een

willekeurig (hoog) bedrag. De d-g NMa begrijpt hieruit dat NOLU Sanoma beticht van

prijsdiscriminatie enerzijds tussen de inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal ten

opzichte van de inkoopprijs voor het retailkanaal en anderzijds tussen de inkoopprijzen van

“substitueerbare”  en “niet-substitueerbare bladen”.

Inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal ten opzichte van de inkoopprijs voor het retailkanaal

35. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van prijsdiscriminatie in strijd met artikel 24 Mw,

dient allereerst een vergelijking tussen het leesportefeuillekanaal en het retailkanaal en de

inkoopprijzen in de desbetreffende distributiekanalen plaats te vinden.

36. Om een objectieve vergelijking tussen prijzen voor beide kanalen te maken, is het niet van

belang hoe de inkoopprijs (bijvoorbeeld NAP of coveradviesprijs of abonnementsprijs)

wordt aangeduid. De daadwerkelijke netto inkoopprijzen dienen te worden vergeleken. De

netto-inkoopprijs is de prijs die de retailer c.q. leesportefeuille-uitgever daadwerkelijk aan

Sanoma c.q. Aldipress betaalt voor een bepaalde titel.

37. Wanneer deze prijzen worden vergeleken - zoals in Tabellen 3 en 4 van het bestreden

besluit - blijkt dat de daadwerkelijke netto-inkoopprijs van de leesportefeuilleuitgevers niet

automatisch hoger ligt (per afname) dan de daadwerkelijke netto-inkoopprijs voor de

retailers10. In het geval van Panorama blijkt bijvoorbeeld zelfs dat de daadwerkelijke netto-

inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal lager ligt dan voor het retailkanaal. Op grond

van het voorgaande kan niet worden gesteld dat er een wezenlijk verschil in behandeling is

of dat de NAP als zodanig "te hoog" is vastgesteld.

38. Voor zover er eventuele verschillen tussen de inkoopprijzen voor de kanalen zouden

bestaan, wordt het volgende overwogen. Een vergelijking tussen het leesportefeuillekanaal

en het retailkanaal toont aan dat tussen de twee kanalen verschillen bestaan met

betrekking tot de wijze van verkoop en distributie.

                                                          

10 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 31.
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39. Sanoma levert de tijdschriften aan de leesportefeuille-uitgevers op een tijdige wijze zodat

ze deze kunnen verwerken (bijv. samenstelling van leesmap en kaft regelen).

40. In het retailkanaal worden de tijdschriften van Sanoma via Aldipress aan de individuele

retailers geleverd, die meestal tot een retailketen behoren. Tijdens de hoorzitting is

gebleken dat een belangrijk verschil tussen beide kanalen is dat de leesportefeuille-

uitgevers een aantal malen per week moeten worden beleverd zodat de desbetreffende

leesportefeuille-uitgever direct kan beginnen de tijdschriften van een omslag te voorzien.

Door Sanoma is gesteld - en door NOLU niet betwist - dat door deze wijze van distributie

leesportefeuillebedrijven in staat worden gesteld efficiënt te produceren ("efficiënte

benutting productieapparaat"). Voor het leesportefeuillekanaal moet Aldipress "vaak met

halfvolle wagens rijden op routes die niet combineerbaar zijn met de distributie voor de

losse verkoop11". In de loop van de week komen er derhalve meerdere zendingen naar dat

leesportefeuillebedrijf.

41. Op grond van bovengenoemde verschillen treft de stelling van NOLU - welke niet verder is

onderbouwd - dat de distributiekosten van het retailkanaal "aanzienlijk hoger zijn" dan die

van het leesportefeuillekanaal geen doel.

42. De stelling van NOLU dat de distributie van Sanoma-bladen niet geschiedt door Sanoma

zelf, maar door Aldipress, zodat de kosten daarvoor niet voor rekening van Sanoma komen

en de reële kostprijs moet zijn te geven, is een onjuiste weergave van de feiten. Ondanks

het feit dat Aldipress de distributie van het retailkanaal verzorgt, is hiermee niet gezegd dat

Sanoma niet de distributiekosten draagt. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat Sanoma

Aldipress vergoedt voor de commerciële en logistieke diensten die zij verricht voor

Sanoma.

43. Voornoemde verschillen tussen de distributiekanalen kunnen een verschil in

kostenstructuur en inkomsten met zich meebrengen. Het is Sanoma toegestaan met deze

objectieve verschillen rekening te houden. Zelfs indien sprake zou zijn van één relevante

markt resulteert dit niet in misbruik als bedoeld in artikel 24 Mw.

44. Wat betreft de eventuele verschillen tussen de inkoopprijzen voor de verschillende kanalen,

kan er voorts op worden gewezen dat volgens de jurisprudentie van het Hof van de

Europese Gemeenschap (hierna: HvJ EG) de fabrikant (in dit geval Sanoma) ook bij

verkoop van een identiek product - de vraag of in onderhavige zaak sprake is van een

identiek product kan in het midden blijven - in beperkte mate rekening mag houden met de

zich in een latere handelsfase manifesterende objectieve verschillen, waaronder

                                                          

11 Zie verslag van de hoorzitting p. 10.
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bijvoorbeeld verschillen in belastingen, invoerrechten, arbeidslonen,

verhandelingsvoorwaarden, valutakoersen en concurrentiedruk12.

45. In dit verband kan erop worden gewezen dat de leesmap aan de consument wordt geleverd

op grond van een abonnement. In tegenstelling tot een abonnement op een tijdschrift,

wordt een leesmap voor bepaalde duur "verhuurd" aan de consument. Een leesmap wordt

daarna door de leesportefeuille-uitgever opgehaald en aan de volgende consument

verhuurd13.

46. In tegenstelling tot het leesportefeuillekanaal hoeft de retailer bij aflevering door Aldipress

geen wezenlijke handelingen te verrichten. Het product is klaar voor de verkoop; ook van

reparaties is geen sprake omdat het een eenmalige verkoop aan de consument betreft.

47. Het berekenen van een afzonderlijke inkoopprijs voor het retailkanaal ten opzichte van de

inkoopprijs voor het leesportefeuillekanaal waarin in beperkte mate rekening wordt

gehouden met verschillen in kosten en inkomsten en toegevoegde waarde per kanaal kan

daarom gerechtvaardigd zijn. Dat, zoals NOLU in haar bezwaar stelt, op het moment dat

een tijdschrift van de pers rolt en voor verzending gereed wordt gemaakt, alle bladen een

gelijke "kostprijs" kennen, doet hier niet aan af.

48. Uit het voorgaande volgt dat er, gelet op distributiekosten, concurrentiedruk en

verhandelingsvoorwaarden tussen de beide kanalen, objectieve verschillen bestaan

waarmee Sanoma tot op zekere hoogte rekening mag houden ter bepaling van de

inkoopprijs.

49. Gezien de verschillen tussen de distributiekanalen rechtvaardigt het enkele feit dat een

verschil in prijsstelling bestaat, op zichzelf niet de conclusie dat sprake is van verboden

prijsdiscriminatie.

50. Volgens NOLU wordt de NAP voor het leesportefeuillekanaal op een "willekeurig" bedrag

bepaald. Deze stelling kan om de volgende redenen niet worden gevolgd.

51. Uitgangspunt voor de netto-inkoopprijzen voor de leesportefeuille-uitgever is de NAP.

Sanoma stelt de NAP vast per titel. De NAP is evenwel slechts één van de elementen van

                                                          

12 HvJ EG 14 februari 1978, United Brands t. Commissie, C-27/76, Jur EG 1978, r.o. 228; GvEA 6 oktober 1994, Tetra Pak

International SA t. Commissie, T-83/91, Jur EG 1994, p.II-755, r.o. 160.

13 Het kan ook nodig zijn dat er tussentijdse reparaties aan de tijdschriften in de leesmap door de leesportefeuille-uitgever

worden uitgevoerd. Een leesmap heeft een levenscyclus van tussen de negen en dertien weken. De laatste consument

koopt ten slotte de hele leesmap.
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de daadwerkelijke netto-inkoopprijs. De leesportefeuille-uitgever krijgt een volumekorting14

variërend van [ VERTROUWELIJK] % tot [VERTROUWELIJK] % per titel over de NAP15.

52. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat de tijdschriften die Sanoma aan het

leesportefeuillekanaal en het retailkanaal levert, qua inhoud identiek zijn. De fysieke

productiekosten voor deze tijdschriften die aan beide kanalen worden geleverd, zijn

eveneens gelijk. Niettemin geldt de NAP niet voor retailers omdat het retailkanaal - in de

visie van Sanoma - een ander distributiekanaal is met een andere toegevoegde waarde voor

Sanoma.

53. De NAP wordt door een combinatie van factoren vastgesteld. Deze prijs is afhankelijk van

de concurrentiepositie van het betreffende blad, de kwaliteit van het blad, de oplage, het

feit of het blad een A- dan wel B-merk is en de kosten van het tot stand brengen van het

blad, waaronder het soort papier dat wordt gebruikt en de gebruikte druktechnieken.

Tevens wordt rekening gehouden met de verhouding van redactionele pagina's en

advertentiepagina's.

54. Voor het retailkanaal van Sanoma stelt Aldipress de inkoopprijs vast op grond van de

coveradviesprijzen van de tijdschriften, zoals die door Sanoma worden gehanteerd voor de

losse verkoop16. De retailers krijgen een korting (variërend van [VERTROUWELIJK] % tot

[VERTROUWELIJK] %) van Aldipress op de coveradviesprijs.

55. In de berekening van de NAP, welke uitgangspunt vormt voor de leesportefeuillehouders,

wordt ook de toegevoegde waarde van het kanaal voor de uitgever onder meer met

betrekking tot advertenties meegenomen. De toegevoegde waarde van de verschillende

distributiekanalen voor de uitgever verschilt; zo is de toegevoegde waarde van het

retailkanaal voor Sanoma groter dan de toegevoegde waarde van het

leesportefeuillekanaal.

                                                          

14 Als zodanig kunnen dergelijke kortingen niet als misbruik worden bestempeld. Slechts in geval sprake is van

bijkomende elementen, waaruit een element van binding blijkt, kunnen deze kortingen onder omstandigheden als

misbruik in de zin van artikel 24 Mw worden aangemerkt. Niet gesteld is, noch gebleken is dat in onderhavige zaak

sprake zou zijn van zulke "getrouwheids"- kortingen.

15 Daarnaast worden omzetbonussen van maximaal [VERTROUWELIJK] % gegeven aan de leesportefeuille-uitgevers op

basis van de totale jaaromzet, die na afloop van elk kwartaal worden uitgekeerd. Om deze twee redenen blijft de

omzetbonus buiten beschouwing bij de berekening van de netto-inkoopprijs per afname. Zie bestreden besluit (hiervoor

aangehaald in voetnoot 1), randnummer 30.

16 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 12.
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56. Gezien bovengenoemde verschillen ligt het in de rede dat een uitgever voor deze

distributiekanalen een onafhankelijk vastgesteld prijsbeleid hanteert.

57. Wat ook zij van NOLU's stelling dat de NAP - anders dan uit het bestreden besluit zou

volgen - van belang is voor beoordeling van de onderhavige zaak, uit het voorgaande blijkt

(zie met name randnummers 36 en 37 van het onderhavige besluit) dat deze redenering

niet kan worden gevolgd. Ook blijkt hieruit dat de NAP niet op een "willekeurig bedrag"

wordt vastgesteld.

Vaststellen van de NAP binnen het leesportefeuillekanaal

58. Volgens NOLU zou tenslotte de inkoopprijs voor bladen die niet substitueerbaar zijn,

"hoger" liggen dan de inkoopprijs voor tijdschriften die substitueerbaar zijn.

59. Zoals reeds besproken in randnummers 36 en 37 van het onderhavige besluit heeft de d-g

NMa in het bestreden besluit in het bijzonder gekeken naar de positie van Margriet,

Donald Duck en Panorama (tijdschriften waarvoor volgens NOLU geen alternatief bestaat),

en naar de netto-inkoopprijzen voor beide kanalen. Uit deze vergelijking blijkt dat de

daadwerkelijke netto-inkoopprijs van een tijdschrift dat bestemd is voor het

leesportefeuillekanaal, niet automatisch hoger is dan wanneer het tijdschrift naar het

retailkanaal gaat17. Derhalve is het niet aannemelijk dat de leesportefeuille-uitgever een

hogere prijs betaalt voor de door NOLU als niet-substitueerbaar aangemerkte tijdschriften.

60. Voor zover NOLU tracht bezwaar te maken tegen de in het bestreden besluit getrokken

conclusie dat er "geen duidelijke aanwijzingen zijn dat stelselmatig sprake zou zijn van

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

geen concurrerend alternatief hebben18", dient het volgende te worden opgemerkt.

61. Ten eerste heeft NOLU niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stelselmatige

verschillen in de NAP tussen tijdschriften die volgens haar substitueerbaar zijn en die niet

substitueerbaar zijn. Ten tweede zijn de door NOLU als niet-substitueerbaar aangeduide

tijdschriften door Sanoma aangemerkt als A-merken. Ten aanzien van deze tijdschriften

ondervindt Sanoma minder concurrentiedruk. Het tot op zekere hoogte rekening houden

met concurrentiedruk in de inkoopprijs waardoor mogelijk beperkte prijsverschillen

ontstaan tussen tijdschriften die minder aan concurrentiedruk onderhevig zijn en

tijdschriften die meer aan concurrentiedruk onderhevig zijn, kan niet tot de conclusie

leiden dat sprake is van prijsdiscriminatie.

                                                          

17 “Als deze cijfers met elkaar worden vergelijken, dan ontstaat er geen éénduidig beeld over welke daadwerkelijke netto-

inkoopprijs (per afname) hoger is” . Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 31.

18 Zie bestreden besluit (hiervoor aangehaald in voetnoot 1), randnummer 35.
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62. Op grond van het voorgaande heeft de d-g NMa het niet aannemelijk geacht dat Sanoma

misbruik maakt van haar economische machtspositie. De door NOLU aangevoerde

bezwaren kunnen afzonderlijk noch gezamenlijk beoordeeld, slagen.

VII.      Besluit

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

NOLU tegen zijn besluit van 10 mei 2001, kenmerk 1177/43, ongegrond.

Datum: 04-11-2002

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 beroepschrift indienen bij de

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam."


