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18 juli 2017 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het onderzoek naar AMP beëindigd 

Het onderzoek – op basis van een klacht – had enerzijds betrekking op exclusiviteitsclausules in de 

contracten gesloten tussen de uitgevers en AMP betreffende de verdeling van kranten en tijdschriften naar 

de verkooppunten voor losse verkoop in België en anderzijds (i) op de deelname van de verkooppunten aan 

de kostenstructuur en de verhoging van de transportkosten, (ii) op de wijziging van de dienst uitzonderlijke 

terugzendingen evenals (iii) op de invoering van een nieuw controle- en kredietsysteem van onverkochte 

artikelen (Axon). 

Wat betreft de exclusiviteitsclausules heeft het Auditoraat beslist dat het niet langer opportuun is om het 

onderzoek naar deze grief verder te zetten, gelet op de verbintenissen die zijn aangeboden door bpost in 

het kader van de concentratie waardoor zij de controle verwierf over AMP (zie de beslissing van het 

mededingingscollege BMA-2016-C/C-32 van 8 november 2016, bpost / AMP en LS Distribution Benelux). 

Bijgevolg heeft het Auditoraat geen positie ingenomen over de vraag of AMP het mededingingsrecht al dan 

niet geschonden heeft door het invoegen van bovengenoemde clausules in contracten met uitgevers.  

Wat betreft de verhoging van de transportkosten stelt het Auditoraat vast dat AMP, ten gevolge van een 

arrest van het hof van beroep van Brussel van 29 mei 2012, het forfait voor de transportkosten heeft 

teruggebracht naar het (geïndexeerde) bedrag dat als objectief rechtvaardig wordt beschouwd door het 

Hof van Beroep. Wat betreft de invoering van een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor deelname aan 

de kostenstructuur, leidt het onderzoek tot de conclusie dat dit laatste in fine neutraal blijkt te zijn in 

vergelijking met het door de AVLP voorziene regime van 1999. Het Auditoraat beschouwt het dus niet 

opportuun noch gerechtvaardigd om het onderzoek naar deze grieven verder te zetten.  

Wat betreft de wijziging van de dienst uitzonderlijke terugzendingen en de invoering van een nieuw 

controle-en kredietsysteem van onverkochte artikelen (Axon), blijkt uit het onderzoek dat de grieven 

hieromtrent niet gefundeerd zijn.  

De beslissing kan geraadpleegd worden op de site van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Véronique Thirion 

Auditeur-generaal  

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be 

Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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