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De rol van e-bookdistributieplatforms in een 
agentuurverhouding 
 

Het NUV ontvangt regelmatig vragen over wie bij de verkoop van e-books de consumentenprijs 
moet vaststellen: de uitgever of de distributeur. Bij de beantwoording van deze vraag moet 
worden gekeken of de overeenkomst tussen de uitgever en de distributeur als 
‘agentuurovereenkomst’ of als ‘distributieovereenkomst’ moet worden gezien. 
 
Dit artikel gaat over de verschillen tussen agentuur- en distributieovereenkomsten en de 
(mededingingsrechtelijke) toelaatbaarheid van afspraken over een laagsteprijsgarantie voor de 
distributeur. 

Agentuur- en distributieovereenkomsten 

E-bookdistributieplatforms (zoals webshops) verkopen e-books aan – of eigenlijk: sluiten e-
booklicenties met – eindafnemers en fungeren daarbij als retailer. In de distributiekolom zijn 
distributieplatforms veelal zelfstandige ondernemingen die geen onderdeel uitmaken van de 
uitgeverij. De samenwerking tussen de uitgever en het distributieplatform kan op twee manieren 
worden gekwalificeerd: als agentuur- of als distributiesamenwerking. 
 
Wanneer een distributieplatform als agent fungeert van een uitgever, sluit het platform namens 
de uitgeverij licenties met eindgebruikers voor toegang tot e-books. Wanneer een platform 
daarbij als agent niet de financiële en commerciële risico’s van de verkoop van de e-books draagt, 
wordt de verkoopfunctie van het distributieplatform volgens het mededingingsrecht gezien als 
onderdeel van de activiteiten van de uitgever. De uitgever kan in dat geval zelfstandig de 
commerciële strategie van zijn verkoop, en dus ook de eindprijzen en voorwaarden vaststellen 
waaronder het platform e-books moet verkopen. 
 
Beslissend voor de vaststelling of er sprake is van een agentuurverhouding in de zin van de 
mededingingsregels is de vraag of het distributieplatform feitelijk financiële en commerciële 
risico's loopt met betrekking tot de activiteiten waarvoor het door de uitgever is aangesteld. In 
het kader van de beoordeling of er sprake is van een agentuurverhouding in de zin van de 
mededingingsregels is niet van belang of het distributieplatform activiteiten onderneemt voor 
meerdere uitgevers. Verder is niet van belang op welke wijze de overeenkomst wordt 
gekwalificeerd door partijen of hoe een dergelijke overeenkomst wordt gekwalificeerd naar 
Nederlands recht. 
 
Voor de kwalificatie van het distributieplatform als agent, waarmee de uitgever meer 
zelfstandigheid verkrijgt wat betreft zijn commerciële beleid, dienen – samengevat – drie soorten 
financiële of commerciële risico's worden betrokken in de beoordeling: 
 

 Welke risico’s loopt het distributieplatform met betrekking tot contracten, zoals e-
booklicenties, die het platform namens de uitgever afsluit? 

 In de tweede plaats, loopt het distributieplatform risico’s door marktspecifieke 
investeringen? Zijn er bijvoorbeeld door het distributieplatform investeringen gedaan die 
alleen zien op de relatie tussen de uitgever en het platform? 



2/3 

 In de derde plaats moet worden gekeken naar overige risico’s van activiteiten die het 
distributieplatform (op verzoek van de uitgever) voor eigen rekening verricht. 

 
(Zie ook: Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake verticale beperkingen, paragrafen 12-
21) 
 
Indien een distributieplatform deze drie soorten risico's niet of beperkt draagt, wordt de 
overeenkomst tussen het distributieplatform en de uitgever gekwalificeerd als een 
agentuurovereenkomst in de zin van de mededingingsregels. 
 
Bovenstaande betekent niet dat de activiteiten van het distributieplatform risicoloos moeten zijn 
om te kunnen kwalificeren als agent. Reguliere risico's die zijn verbonden aan het opereren als 
agent, zoals het feit dat het inkomen van de agent afhankelijk is van zijn prestaties, of risico's die 
samenhangen met algemene investeringen in bijvoorbeeld personeel (zolang dit geen 
marktspecifieke investeringen zijn in gespecialiseerd personeel) brengen niet met zich mee dat er 
geen sprake is van een agentuurverhouding. Ook in die gevallen is het dus mogelijk dat de 
uitgever op grond van de agentuurverhouding zijn commerciële beleid op een meer zelfstandige 
wijze kan vaststellen dan dat het geval zou zijn geweest onder een normale 
distributieovereenkomst. 
 
Wanneer het distributieplatform toch commerciële risico’s blijkt te dragen van de verkoop van e-
books, moet de samenwerking tussen de uitgever en het distributieplatform niet als 
agentuurovereenkomst, maar als distributieovereenkomst worden aangemerkt. In dat geval 
moet het distributieplatform worden gezien als een onafhankelijke onderneming, waarbij geldt 
dat het platform zijn eigen prijzen moet vaststellen. Een uitgeverij hanteert slechts een 
inkoopprijs, en bijvoorbeeld een adviesverkoopprijs, ten opzichte van het platform. 
 
In het mededingingsrechtelijk onderzoek naar Apple en vijf grote uitgeefconcerns in 2012 ging het 
de Europese Commissie niet over de agentuurrelatie als zodanig maar om de vermeende 
collectieve afspraken tussen de uitgevers en Apple onderling. De Commissie wees erop dat per 
geval moet worden bekeken of sprake is van een agentuurovereenkomst. De Commissie heeft 
geen bezwaar tegen het gebruik van agentuurovereenkomsten als zodanig. 
 

Toelaatbaarheid van ‘price parity agreements’ en ‘most favoured nation-
clausules' 
In agentuurovereenkomsten tussen uitgevers en distributieplatforms kunnen zogenaamde price 
parity agreements, meestbegunstigingsclausules en most favoured nation-clausules worden 
overeengekomen. Deze afspraken fungeren als een laagsteprijsgarantie: uitgeverijen zeggen toe 
de prijs die zij hanteren op het desbetreffende distributieplatform niet hoger te laten zijn dan de 
prijzen die zij op andere distributieplatforms voor dezelfde e-books hanteren. 
 
Een dergelijke bepaling lijkt op het eerste gezicht de concurrentie te bevorderen, doordat een 
uitgever wordt gedwongen om lage prijzen aan te bieden. Vanuit mededingingsautoriteiten 
wordt er echter op gewezen dat deze laagste prijsgaranties voor uitgeverijen ontmoedigend 
kunnen werken om prijsreducties door te voeren aan andere distributieplatforms. Immers, een 
prijsreductie voor één platform zou bij een laagsteprijsgarantie voor andere platforms betekenen 
dat een uitgeverij genoodzaakt is om ook aan concurrerende platforms de prijsreductie door te 
voeren. Een uitgever krijgt dan te maken met dubbele kosten, waardoor hij mogelijk eerder afziet 
van de prijsreductie en dus de mededinging wordt beperkt. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-983_en.htm
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In het voornoemde mededingingsrechtelijke onderzoek naar Apple kwam de Europese Commissie 
tot een (voorlopig) oordeel dat de laagsteprijsgarantie van uitgevers aan Apple zou leiden tot 
(substantieel) minder inkomsten voor uitgevers. Immers, uitgevers zouden de prijzen in de iBook 
store van Apple moeten aanpassen aan de lagere verkoopprijzen van Amazon. Daarbij speelde 
een rol dat de uitgeverijen in kwestie in staat zouden zijn en onderling zouden hebben afgestemd 
om Amazon te dwingen om over te stappen van een distributiemodel naar een agentuurmodel, 
waarbij lagere prijzen door Amazon ongedaan zouden worden gemaakt. Uit deze zogenoemde ‘E-
bookzaak’ en uit andere mededingingszaken van de Europese Commissie volgen echter geen 
algemene heldere richtlijnen wat betreft de toelaatbaarheid van clausules die een 
laagsteprijsgarantie beogen te bewerkstelligen. 
 
Naast de Europese Commissie treden met name nationale mededingingsautoriteiten op tegen 
clausules in contracten die een laagsteprijsgarantie beogen. In een aantal zaken heeft dit ertoe 
geleid dat ondernemingen dergelijke clausules niet langer konden hanteren in hun 
overeenkomsten.[1] De Duitse mededingingsautoriteit overwoog zelfs expliciet dat bepaalde 
laagsteprijsgarantieclausules die door een online-hotelboekingssite werden gehanteerd de 
concurrentie beperken en daarom dienen te worden verwijderd.[2] 
 
Op basis van het bovenstaande kan worden opgemaakt dat weliswaar geen sprake is van een 
absoluut verbod op het hanteren van clausules die een laagsteprijsgarantie beogen, maar dat 
dergelijke clausules wel problematisch kunnen zijn vanuit een mededingingsrechtelijk perspectief. 
Wanneer dit het geval is zal kritisch per geval moeten worden beoordeeld op basis van de 
concrete omstandigheden en gevolgen van de gehanteerde prijsclausule op de markt in kwestie 
In het algemeen wordt aangenomen dat een dergelijke clausule in ieder geval meer 
problematisch is wanneer: 
 

 deze door een significant aantal marktpartijen wordt gehanteerd die gezamenlijk een 
groot marktaandeel bezitten op de relevante markt, of 

 deze clausule door een dominante marktpartij wordt gehanteerd in zijn overeenkomsten. 
 

Vragen? 
Als u meer over dit onderwerp wilt weten, dan kunt u contact opnemen met het vaksecretariaat 
Economische en Juridische Zaken van het NUV, telefoonnummer 020 - 43 09 150. 
 
________________________________________ 

[1] Zie in Duitsland: BKartA, Decision B9-66/10 van 20 december 2013 (HRS-Hotel Reservation 
Services). En in Groot-Brittanie: OFT, Hotel online booking: Decision to accept commitments to 
remove certain discounting restrictions for OTAs, 31 januari 2014, OFT1414dec. Zie ook de 
onderzoeken naar het prijsbeleid van Amazon van de nationale Britse en Duitse 
mededingingsautoriteit. Naar aanleiding van deze onderzoeken besloot Amazon op eigen 
initiatief haar prijspariteitsbeleid op te geven (zie het persbericht van de Britse OFT: ‘OFT 
welcomes Amazon's decision to end price parity policy', 29 augustus 2013 en het persbericht van 
het Duitse Bundeskartellamt: ‘Amazon abandons price parity clauses for good’, 26 november 
2013. 
[2] BKartA, Decision B9-66/10 van 20 december 2013, HRS-Hotel Reservation Services. 
 


