
 

 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2015-C/C-24 van 4 augustus 2015 in toepassing van 
artikel IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van 

economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 
 

Zaak nr. MEDE–C/C–15/0017 

De overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De 
Persgroep Publishing NV 

 

I. Procedure 

1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 15 juni 2015. 

 

2. Op dezelfde dag werd Bert Stulens, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit 

(verder “BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de 

dagelijkse leiding van het onderzoek. Carl Wettinck, als personeelslid van het Auditoraat 

van de BMA en Katrijn De Vliegher, attaché bij de BMA, werden door de auditeur-

generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. Mevrouw Griet Jans, adjunct van de 

directeur economische studies, heeft bijstand verleend aan het onderzoek.  

 

3. Op 23 juni heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld. 

 

4. Op 14 juli 2015 werd met het oog op het verdere verloop van de procedure Carl 

Wettinck door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse 

leiding van het onderzoek, in opvolging van de heer Bert Stulens.  

 

5. Overeenkomstig artikel IV.29 WER, is de heer Antoon Kyndt, auditeur, aangeduid als 

tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor elke 

aangemelde concentratie.   

 

6. In de loop van het onderzoek is gebleken dat door deze operatie een daadwerkelijke 

mededinging op de betrokken markt op significante wijze wordt belemmerd zoals 
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bedoeld in artikel IV.9, §4 WER. In toepassing van artikel IV.59 WER werd de 

aanmeldende partij hiervan ingelicht op 8 juli 2015.   

 

7. Hetzelfde artikel IV.59 WER voorziet voor de aanmeldende partij in de mogelijkheid om 

aan de auditeur verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing op 

grond van artikel IV.61, § 2, 1° WER te verkrijgen. Van deze mogelijkheid werd door de 

aanmeldende partij gebruik gemaakt op 14 juli 2015.  

 

8. Deze door De Persgroep Publishing voorgestelde verbintenissen werden aan een 

markttest onderworpen waarbij een niet-vertrouwelijke versie hiervan werd verzonden 

naar een aantal belanghebbenden en concurrenten.   

 

9. Het onderzoek werd afgesloten op 17 juli 2015, de dag waarop het gemotiveerd 

ontwerp van beslissing aan de aanmeldende partij en aan het Mededingingscollege 

werd overgemaakt.   

 

10. Op 27 juli 2015 heeft Cascade NV gevraagd gehoord te worden en kreeg op beperkt 

toegang tot het dossier. 

 

11. Op 29 juli 2015 hebben Sanoma NV en Sanoma Media Belgium NV schriftelijke 

opmerkingen neergelegd. 

 

12. Op 31 juli 2015 heeft De Persgroep schriftelijke opmerkingen neergelegd. 

 

13. De aanmeldende partij, Sanoma, Cascade en de auditeur werden op 3 augustus 

gehoord in aanwezigheid van mevrouw Griet Jans, adjunct chief economist. 

II. Betrokken partijen 

II.1 De aanmeldende partij: de koper1 

14. De koper is De Persgroep Publishing N.V., met vennootschapszetel te 

Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (Kobbegem), België, met ondernemingsnummer 

403.506.340 en dochtervennootschap van De Persgroep NV.  

II.1.1 Aard van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming  

15. De Persgroep NV (verder “De Persgroep”) 

 

De Persgroep is een Belgische mediagroep met activiteiten in België, Nederland en 

Denemarken. Met als voornaamste dochterondernemingen De Persgroep Publishing, 

                                                           
1
  Aanmelding, p. 17. 
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De Persgroep Nederland, Q-Music Nederland, Medialaan, Mediafin en Berlingske 

Media, is de groep actief in nieuwsmedia, magazines, radio, televisie, online services en 

huis-aan-huisbladen. Over de drie landen heen stelt De Persgroep meer dan 6.000 

medewerkers te werk.  

 

16. De Persgroep Publishing NV (verder “De Persgroep Publishing”) 

 

De Persgroep Publishing geeft de tijdschriften Dag Allemaal/Expres, Joepie, Goed 

Gevoel en TV Familie/Blik uit. Verder is De Persgroep Publishing de uitgever van de 

kranten Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet en De Morgen en van een aantal 

websites waaronder hln.be en 7sur7.be. 

II.2 De verkopers2
 

17. De verkoper van de activa verbonden aan Story, TeVe-Blad en de licentie op Vitaya is 

Sanoma Media Belgium NV (verder “Sanoma Media Belgium”) met vennootschapszetel 

te Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, België, met ondernemingsnummer 0404.802.477. 

 

18. De verkoper van de over te nemen onderneming Humo is Sanoma BV, 

moedervennootschap van Humo NV/SA met vennootschapszetel te Capellalaan 65, 

2132JL Hoofddorp, Nederland, met ondernemingsnummer 0506.666.434.  

II.3 De doelactiva en doelonderneming3 

 

19. De verkoop behelst enerzijds de verkoop van de activa verbonden aan Story, TeVe-Blad 

en Vitaya en anderzijds de overname van Humo NV (verder “Humo”), een naamloze 

vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, België, met ondernemingsnummer 

0825.533.940.  

II.4 Vertegenwoordigers4 

 

20. Voor De Persgroep Publishing:  

 

Johan Ysewyn  
Advocaat  
Covington & Burling LLP  
Kunstlaan 44  
1040 Brussel  

                                                           
2
  Aanmelding, p. 19-20. 

3
  Aanmelding, p. 19-20. 

4
  Aanmelding, p. 17-18 en 21. 
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Tel: 02.549.52.54  
Fax: 02.549.10.54  

Email: jysewyn@cov.com  

 

21. Voor Sanoma:  

 
Carmen Verdonck 
Jenna Auwerx 
Advocaten  
Altius 
Havenlaan 86C bus 414 
1000 Brussel  
Tel: 02.426.14.14   
Fax: 02.426.20.30  
Email: carmen.verdonck@altius.com; jenna.auwerx@altius.com   

III. Aangemelde concentratie 

III.1 Beschrijving van de concentratie5 

22. De concentratie betreft de overname door De Persgroep Publishing van activa 

verbonden aan Story en TeVe-Blad, van de licentie op Vitaya, en van het 

aandelenkapitaal van Humo (de “Transactie”).  

III.2 Doel van de concentratie6 

23. Door de Transactie voegt De Persgroep Publishing de volgende titels toe aan haar 

portfolio, waartoe momenteel de weekbladen Dag Allemaal/Expres en TV Familie/Blik, 

en de maandbladen Joepie en Goed Gevoel behoren:  

 

1) Story, een weekblad, behandelt thema’s als Vlaams en internationaal celebrity-

nieuws, human interest en royalty-nieuws.  

2) TeVe-Blad is een wekelijkse tv-pocket met per dag 4 blz. tv-tips, een dagelijkse 

filmwijzer, achtergrondinfo bij tv-programma's, een soapwijzer, en een overzicht van 

docu- en sportprogramma’s.  

3) Vitaya is een maandblad gericht op vrouwen. Het behandelt thema’s als mode, 

wonen, koken, gezondheid, voeding, beweging en consumenteninfo. 

4) Humo, een weekblad, bevat onder meer informatie over TV-programma’s, 

interviews en actuele onderzoeksjournalistiek, humor en televisie-, film-, muziek- en 

boekrecensies.  

 

                                                           
5
  Aanmelding, p. 24-25. 

6
  Aanmelding, p. 14-15.  
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De strategische en economische motieven voor de concentratie  
 
24. De economische motieven aan de basis van de voorgenomen concentratie vloeien voort 

uit de huidige toestand van de tijdschriftenmarkt die de voorbije jaren onderhevig is 

aan een dramatische neerwaartse trend. In 2013 heeft de Finse mediagroep Sanoma 

(verder “Sanoma Finland”) daarom beslist om een strategische doorlichting van haar 

Belgische (media)activiteiten door te voeren waarbij verscheidene opties werden 

overwogen, waaronder, onder meer, de verkoop van een deel of het geheel van haar 

activiteiten.  

 

25. Door de huidige verkoop van Story, TeVe-Blad, Vitaya en Humo wil Sanoma Finland zich 

herpositioneren op de Belgische mediamarkt en zich verder specialiseren in vrouwen- 

en Home & Deco-magazines. Voor De Persgroep Publishing is de Transactie een 

opportuniteit om haar tijdschriftenportfolio uit te breiden en te diversifiëren, en om de 

levensvatbaarheid van de betrokken titels te bestendigen door commerciële, 

redactionele en operationele efficiencies te bewerkstelligen. 

III.3 Type overeenkomst7 

26. De overeenkomst met betrekking tot de concentratie betreft de overname door De 

Persgroep Publishing van activa verbonden aan Story en TeVe-Blad, van de licentie op 

Vitaya, en van het aandelenkapitaal van Humo NV.  

III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Ondertekening overeenkomst 
25 mei 2015 

Aanmelding concentratie 15 juni 2015 

Aanvang termijn 16 juni 2015 

20 werkdagen 8 juli 2015 

25 werkdagen 14 juli 2015 

Datum neerleggen verbintenissen 14 juli 2015 

Datum neerlegging ontwerp-

beslissing Mededingingscollege 

 

17 juli 2015 

Datum hoorzitting 3 augustus 2015 

Einde eerste fase met verbintenissen 21 augustus 2015 

                                                           
7
  Aanmelding, p. 23. 
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Drempels8 

 

III.5 Methodologie gevolgd door de auditeur 

III.5.1 Marktonderzoek 

27. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie te kunnen 

inschatten, werden verzoeken om inlichtingen verstuurd naar volgende 

ondernemingen/verenigingen: 

 

1) de belangrijkste uitgevers van tijdschriften op de Belgische markt  

2) per titel de 5 belangrijkste adverteerders 

3) de belangrijkste media adviesbureaus op de Belgische markt 

4) de belangrijkste afnemers (Press Shop, Delhaize, …) 

5) belangenverenigingen zoals het IAB (Interactive Advertising Bureau Belgium)  en de 

VVJ (Vereniging van Vlaamse Journalisten) 

6) VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) 

7) TV Guenter 

 

28. Hierna volgt een korte beschrijving van de respons. Het onderzoeksteam heeft een 

antwoord ontvangen van: 

 

1) Volgende uitgevers: Roularta, Cascade, Think Media en Editions Ventures; 

2) de VRM, de Vereniging van Vlaamse Journalisten, Mediahuis, Telenet;  

3) 10 van de 34 aangeschreven adverteerders, ofwel een responsgraad van 34 %; 

4) 3 media adviesbureaus; 

5) 3 aangeschreven afnemers. 

 

                                                           
8
  Aanmelding, p. 26. 

Omzet van de betrokken ondernemingen 

(omzet in 2014 in EUR) 

 De Persgroep 
NV 

De over te nemen titels:  

Humo Story  TeVe-blad Vitaya Totaal  

Wereldwijd […] […] […] […] […] […] 

EU […] […] […] […] […] […] 

België […] […] […] […] […] […] 
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29. De kwaliteit van de aangeleverde antwoorden is over het algemeen aanvaardbaar tot 

(zeer) goed, voornamelijk bij de antwoorden van de klanten. De antwoorden van de 

adverteerders met betrekking tot de marktafbakening voor wat betreft de lezersmarkt 

werden vaak beantwoord vanuit een advertentieperspectief en niet vanuit een 

lezersstandpunt. 

III.5.2 SSI-enquêtes: brand tracker en evolutie koopgedrag 

30. De aanmeldende partij heeft in haar aanmelding meermaals verwezen naar twee 

enquêtes die werden uitgevoerd in de periode “najaar 2014 – voorjaar 2015”, teneinde 

een aantal standpunten in de aanmelding, onder meer omtrent het belang van gratis 

weekendedities bij dagbladen, kracht bij te zetten.  

 

31. Het onderzoeksteam heeft de achterliggende vragenlijsten en de ruwe dataset van deze 

enquêtes opgevraagd i.) om na te gaan of de interpretatie van de resultaten en de 

aanwending hiervan in de aanmelding op een correcte en objectieve wijze is gebeurd, 

en ii.) om zelf bijkomende analyses uit te voeren op basis van de ruwe dataset. 

 

32. Het betreft volgende wordbestanden: ‘SSI onderzoek evolutie koopgedrag’ en 

anderzijds ‘Brand trackers – Vragenlijst magazines’.  En de bijhorende excelbestanden: 

‘SSI Evolutie  Koopgedrag - ruwe data’ en ‘SSI - Brand Tracker - Magazines - Najaar 2014 

- Ruwe Data2’ 

IV. Marktafbakening door de auditeur 

IV.1 Activiteiten van de partijen betrokken bij de concentratie9 

 

33. De Persgroep is een Belgische mediagroep met activiteiten in België, Nederland en 

Denemarken. Met als voornaamste dochterondernemingen De Persgroep Publishing, 

De Persgroep Nederland, Q-Music Nederland, Medialaan, Mediafin en Berlingske 

Media, is de groep actief in nieuwsmedia, magazines, radio, televisie, online services en 

huis-aan-huisbladen. Over de drie landen heen stelt De Persgroep meer dan 6000 

medewerkers te werk.  

 

34. De Persgroep Publishing geeft de tijdschriften Dag Allemaal/Expres, Joepie, Goed 

Gevoel en TV Familie/Blik uit. Verder is De Persgroep Publishing de uitgever van de 

kranten Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet en De Morgen en van een aantal 

websites waaronder hln.be en 7sur7.be. 

 

                                                           
9
  Aanmelding, p. 17-19 en 33-35. 



 

8 
 

35. Sanoma BV, voorheen Sanoma Media BV, is een Nederlandse vennootschap die deel 

uitmaakt van de Finse mediagroep Sanoma. Onder meer via haar 

dochtervennootschappen Sanoma Media Belgium en Humo NV is Sanoma BV ook actief 

op de Belgische markt. 

 

36. Sanoma is een dochteronderneming van de Nederlandse vennootschap Sanoma BV. 

Sanoma is hoofdzakelijk actief op de markt van de geschreven pers, en geeft onder 

meer de volgende betalende tijdschriften uit: Bouwen en Interieur, Communiekrant, 

Compleet Wonen, Feeling, Feeling Wonen, Flair, Kids Only, Libelle, Libelle Lekker, Loving 

You, Special Bloemschikken, Stijlvol Wonen, Story, TeVe-Blad, Vitaya en Wonen 

Landelijke Stijl. Bepaalde magazines, met name de niche-bladen, worden uitgegeven via 

dochtermaatschappij Sanoma Regional Belgium. Verder geeft Sanoma ook een aantal 

gratis bladen uit, zoals Attitude Magazine.  

 

37. In de dochtervennootschappen Sanoma Content Marketing Belgium en Head Office is 

de Content Marketing divisie ondergebracht, bestaande uit sQills, KungFu en 

HeadOffice. Naast de websites van de vele tijdschriften, beheert Sanoma een aantal 

websites die niet aan tijdschriften gelinkt zijn, zoals styletoday.be en zappybaby.be. 

Sanoma is ook actief in televisie (Libelle TV - stopzetting voorzien 1 juli 2015) en radio 

(Story FM). 

 

38. Om de impact van de voorgenomen concentratie te kunnen beoordelen zijn in de 

eerste plaats de markten waarop Story, TeVe-Blad, Vitaya en Humo actief zijn, relevant. 

Op grond van de horizontale, verticale en conglomerale verbanden met de markten 

waarop De Persgroep actief is, kunnen de relevante markten voor deze concentratie 

worden bepaald. 

 

39. Daarnaast is De Persgroep actief op een aantal bijkomende markten, waar haar positie 

niet zal wijzigen. Deze markten worden dan ook niet verder in de analyse opgenomen. 

Het gaat hier om:  

 

 de Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige 

websites;  

 de Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte op Nederlandstalige 

websites; 

 de Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Franstalige websites; 

 de Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte op Franstalige 

websites;  

 de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige kranten met uitzondering 

van zakenkranten; 

 de Belgische markt voor de publicatie van Franstalige zakenkranten; 
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 de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige zakenkranten; 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 

kranten; 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Franstalige kranten; 

 de Belgische markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap; 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap; 

 de Belgische markt voor radioprogrammatie en -omroepdiensten van nationaal vrij 

toegankelijke radio aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap; en 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radiokanalen 

in de Vlaamse Gemeenschap. 

IV.2 Algemene omschrijving van de markt door de aanmeldende partij10 

40. Op basis van de mogelijke horizontale, verticale of conglomerale verbanden tussen de 

Persgroep en de Sanoma titels kunnen de volgende relevante markten worden 

gedefinieerd: 

 

 de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften met 

uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften;  

 in ondergeschikte orde, en per suggestie van het Auditoraat tijdens de pre-

notificatieprocedure, zou men kunnen overwegen deze markt verder te segmenteren. 

De partijen menen dat desgevallend de segmentering zoals hieronder uiteengezet zou 

dienen te worden gehanteerd: 

Weekbladen 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op maatschappelijke actualiteit; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op televisie, celebrities en human interest; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

televisieweekbladen; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een mannelijk publiek; en 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

zakenweekbladen. 

 

                                                           
10

  Aanmelding, p. 33-35 
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Maandbladen 

Eenzelfde onderverdeling zou gemaakt kunnen worden voor de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige maandbladen. Met betrekking tot de voorgenomen 

concentratie is echter slechts één marktsegment relevant: 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat het marktsegment voor Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek zeer nauw aansluit bij het marktsegment voor de 

publicatie van Nederlandstalige weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek, gelet op 

de zeer gelijkaardige inhoud en het doelpubliek.  Bovendien is de inhoud van de (week- 

en maand)bladen gericht op een vrouwelijk publiek veel minder tijdgevoelig en de 

actualiteitswaarde van veel minder belang dan voor de bladen met een focus op 

maatschappelijke actualiteit en met een focus op televisie, celebrities en human 

interest. 

 in uiterst ondergeschikte orde, en per suggestie van het Auditoraat tijdens de pre-

notificatieprocedure, zou men ook kunnen overwegen deze markt als volgt te 

segmenteren: 

Weekbladen 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-content 

weekbladen, met de volgende subsegmenten: 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-

content weekbladen met een focus op lifestyle (aangezien noch De 

Persgroep Publishing, noch de over te nemen titels op dit subsegment actief 

zijn, komt dit niet in aanmerking als een relevant marktsegment); 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-

content weekbladen met een focus op showbizz/entertainment; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op maatschappelijke actualiteit; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

televisieweekbladen; 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een mannelijk publiek; en 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

zakenweekbladen. 
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Maandbladen 

Eenzelfde onderverdeling zou gemaakt kunnen worden voor de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige maandbladen. Met betrekking tot de voorgenomen 

concentratie is echter slechts één marktsegment relevant: 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat het marktsegment voor Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek zeer nauw aansluit bij het marktsegment voor de 

publicatie van Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op lifestyle, 

gelet op de zeer gelijkaardige inhoud en doelpubliek. 

IV.3 Relevante productmarkten  

IV.3.1 De markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften behalve 

gespecialiseerde tijdschriften 

 A. Positie aanmeldende partij11 

 

41. Bij de beschrijving van de relevante productmarkt wenst de aanmeldende partij 

vooreerst op te merken dat de magazinemarkt zich moeilijk leent tot segmentering op 

basis van vraagzijde-substitutie. Elk magazine is in beperkte mate, maar niet volledig, 

substitueerbaar met bepaalde andere magazines. Op basis van een analyse van de 

substitueerbaarheid van magazines kan bijgevolg nooit overgegaan worden tot een 

éénduidige segmentering van de markt. Daarom kiezen de partijen er in hoofdorde voor 

de markt aan lezerszijde te definiëren als de Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften. 

 

42. Op suggestie van het Auditoraat tijdens de pre-notificatieprocedure hebben de partijen 

echter geprobeerd een verdere segmentering van deze markt uit te werken op basis 

van de volgende parameters: 

o inhoud;  
o periodiciteit; 
o lezerspubliek; 
o prijs; en 
o verhouding televisieprogrammatie ten opzichte van redactionele inhoud. 

 

43. Voor een volledig overzicht van deze parameters per tijdschrift wordt verwezen naar 

Bijlage 13 van de aanmelding. 

 

                                                           
11

  Aanmelding 48-63. 
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44. Op basis van deze parameters stellen de partijen in ondergeschikte orde een verdere 

segmentering van de lezersmarkt voor. In uiterst ondergeschikte orde bespreken de 

partijen bovendien de subsegmenten voorgesteld door het Auditoraat tijdens de pre-

notificatieprocedure. 

 

45. Op basis van het voorgaande wensen de partijen te benadrukken dat een verregaande 

segmentering van de magazinemarkt op basis van intuïtieve en subjectieve 

overwegingen te vermijden is. De substitueerbaarheid van magazines is namelijk een 

subjectief gegeven, dat beïnvloed wordt door factoren als merkentrouw, 

opleidingsniveau en sociale achtergrond. Zoals in de aanmelding wordt aangetoond, is 

een segmentering van de markt op basis van objectieve en meetbare parameters echter 

verre van éénduidig, en blijven op basis van elke afzonderlijke parameter verschillende 

overlappingen bestaan op basis van het ketensubstitutie-effect. 

 

De lezersmarkt: De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften 

met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften 

 

46. Story, TeVe-Blad, Vitaya en Humo zijn Nederlandstalige niet-gespecialiseerde 

magazines. De Persgroep Publishing is door de magazines Dag Allemaal/Expres, TV 

Familie/Blik, Joepie, en Goed Gevoel reeds op dezelfde markt aanwezig. De relevante 

productmarkt waarop De Persgroep Publishing en de over te nemen magazinetitels 

actief zijn, is in casu de markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften, met 

uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften.  

 

47. De markt voor de geschreven pers wordt onderscheiden van de andere mediavormen 

(zoals radio, televisie, e.d.), aangezien de geschreven pers een bredere en diepgaandere 

analyse van informatie aanbiedt.12 

 

48. Volgens de beslissingspraktijk van de Europese Commissie vormt de markt voor de 

tijdschriften, binnen de markt voor de geschreven pers, een markt die te onderscheiden 

is van de markt voor de dagbladen, aangezien de wijze waarop deze media de 

actualiteit behandelen verschillend is, en aangezien de prijs voor magazines voelbaar 

hoger is dan de prijs voor kranten.13 De markt voor de tijdschriften valt ook te 

onderscheiden van de gespecialiseerde pers en de markt van de gratis bladen.14 

 

                                                           
12  Beschikking n° IV/M.423 Newspaper Publishing; Beschikking IV/M.1401 Recoletos/Unidesa; 

Beschikking  
COMP/M.3420 GIMD/SOCPRESSE. 

13 
 Beschikking COMP/M.3420 - GIMD/SOCPRESSE (4064), r.o. 10. 

14 
 Ibid., r.o. 11. 
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Dag 

Allemaal / 

Expres 

49. Ook op basis van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit, meent 

De Persgroep Publishing dat de relevante productmarkt in casu gedefinieerd dient te 

worden als de markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften met 

uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften.15 

 

50. Bijgevolg zijn de data met betrekking tot deze markt gebaseerd op een marktdefinitie 

die uitgaat van tijdschriften gericht op het brede publiek, die ofwel een brede waaier 

aan onderwerpen bevatten, ofwel zich toeleggen op een aantal lichte, populariserende 

onderwerpen zoals koken of interieur. Ledenbladen behoren niet tot deze markt, net 

als gespecialiseerde professionele en wetenschappelijke tijdschriften. 

 

 Het ketensubsitutie-effect/Het lappendeken-effect 

 

51. De aanmeldende partij meent dat alle tijdschriften in beperkte mate substitueerbaar 

zijn en deel uitmaken van een “continuous chain of substitution” en er dus rekening 

dient te worden gehouden met het ketensubstitutie-effect.  

 

52. Uit de marktomschrijving blijkt dat in casu alle magazines aan elkaar geschakeld zijn 

door een vervangingsketen, zodat één bepaald magazine steeds één of meerdere 

raakvlakken heeft met één of meerdere andere magazines.16 De Partijen stellen dus 

vast dat, aan de vraagzijde, alle magazines aan elkaar geschakeld zijn, waarbij één 

bepaald magazine concurrentieel de direct aangrenzende magazines inperkt, maar ook 

indirect invloed kan uitoefenen op niet-aangrenzende magazines. Een magazine kan 

immers aangekocht worden ter vervanging van een ander magazine, terwijl dat eerste 

magazine zelf kan vervangen worden door een derde magazine. Al deze factoren, 

samen met het feit dat er geen echt breekpunt is, maakt van deze keten een zogeheten 

“chain of substitution”, die meerdere producten aan elkaar linkt in eenzelfde 

productmarkt. De partijen stellen verder ook dat, aan de aanbodzijde, gemakkelijk zou 

kunnen worden overgeschakeld. 

Volgende magazines kunnen hierbij als voorbeeld dienst doen: 

 

 

 

 

 
                                                           
15 

 Beslissing van de Raad nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/Waterman &  
Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, BS 6 oktober 2011, 62031. 

16
  Aanmelding 36-47. 

 

Humo 

 

Knack 

 

Trends 
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53. Zoals blijkt uit bovenstaande omschrijvingen, is Dag Allemaal/Expres immers aan de 

vraagzijde gedeeltelijk substitueerbaar met Humo, dat op zijn beurt substitueerbaar is 

met Knack, en deze laatste is substitueerbaar met Trends. Dag Allemaal/Expres en 

Knack zijn echter niet rechtstreeks substitueerbaar, en Humo en Trends evenmin. Toch 

behoren deze magazines tot dezelfde markt, omdat hier het ketensubstitutie-effect 

geldt.  

 

54. Op basis van de parameters opgenomen in Bijlage 13 van de aanmelding kan eenzelfde 

oefening gemaakt worden voor de volledige Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften. In 

wat volgt bespreken we voor een selectie van de belangrijkste tijdschriften op de markt, 

de meest significante overlappingen en verschillen met andere tijdschriften, die 

aantonen dat bij toepassing van de SNIPP-test, lezers naar een aantal andere 

tijdschriften kunnen overschakelen afhankelijk van hun profiel en inhoudelijke 

voorkeuren. Indien de SNIPP-test vervolgens opnieuw wordt toegepast, kunnen lezers 

alweer, afhankelijk van hun profiel en inhoudelijke voorkeuren, overschakelen naar een 

aantal andere tijdschriften. Zo komt men uiteindelijk tot een breed lappendeken van 

niet-gespecialiseerde, publieksgerichte tijdschriften.  

 

 

 In ondergeschikte orde: verdere segmentering van de markt 

 

55. In ondergeschikte orde meent de aanmeldende partij dat - indien per suggestie van het 

Auditoraat tijdens de pre-notificatieprocedure wordt besloten om een mogelijke 

subsegmentering te onderzoeken - de lezersmarkt op basis van het voorgaande als volgt 

onderverdeeld kan worden: 

 

Weekbladen 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek 

 

56. Op basis van de voorgaande omschrijvingen zou dit marktsegment de titels Flair, Libelle, 

TV Familie/Blik en Story omvatten. 

 

57. De inhoud van deze tijdschriften is sterk gericht op een vrouwelijk publiek, en omvat 

onder meer mode, koken, beauty, gezondheid en dieet, celebrity-nieuws, human 

interest en interviews. In tegenstelling tot andere weekbladen zoals Humo, Dag 

Allemaal/Expres en Primo en de televisiegids TeVe-Blad bevatten deze tijdschriften 

geen (Flair, Story) of uiterst beperkte (Libelle, TV Familie/Blik) televisieprogrammatie 

(ongeveer 15% in het geval van Libelle en ongeveer 18% in het geval van TV 

Familie/Blik) en focussen ze vooral op redactionele vrouwgerichte inhoud. 



 

15 
 

 

58. Zoals blijkt uit Bijlage 11 van de aanmelding worden deze tijdschriften gelezen door een 

overwegend vrouwelijk, lager opgeleid publiek. 

 

59. Hoewel de aanmeldende partij wenst te herhalen dat de magazinemarkt gekenmerkt 

wordt door het ketensubstitutie-effect, en er bijgevolg geen éénduidige 

marktsegmentering mogelijk is op basis van vraagzijdesubstitutie, menen zij dat deze 

vier titels qua inhoud, prijs, lezersprofiel en verhouding televisieprogrammatie ten 

opzichte van redactionele inhoud dicht genoeg bij elkaar aanleunen om tot een 

significante mate van substitueerbaarheid te kunnen besluiten. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op maatschappelijke actualiteit 

 

60. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment de titels 

Humo en Knack zou bevatten. 

 

61. De inhoud van deze tijdschriften omvat politieke en maatschappelijke actualiteit, met 

de nadruk op brede maatschappelijke en sociaal relevante thema’s, interviews, film en 

muziek. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Trends, dat zich louter toelegt op 

financieel-economische actualiteit. Naast deze redactionele inhoud bevatten beide 

magazines ook een sectie met televisieprogrammatie. 

 

62. Zoals blijkt uit Bijlage 11 van de aanmelding worden deze tijdschriften gelezen door een 

overwegend hoger opgeleid publiek. In tegenstelling tot de vrouwen- en 

mannenbladen, wordt het lezerspubliek van Humo en Knack gekenmerkt door een 

gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.   

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op televisie, celebrities en human interest 

 

63. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment de titels 

Dag Allemaal/Expres en Primo zou bevatten. 

 

64. In tegenstelling tot andere magazines zoals Flair, Libelle, Story en TV-Familie/Blik en de 

pure televisiegids TeVe-Blad worden deze tijdschriften allebei gekenmerkt door een 

evenwicht tussen redactionele inhoud en televisieprogrammatie, met name 60% 

redactionele inhoud en 40% televisieprogrammatie. De inhoud van deze tijdschriften 

richt zich op een brede doelgroep, met BV- en celebrity-nieuws, human interest en 

maatschappelijke thema’s, zowel voor mannen als voor vrouwen. Zowel Primo als Dag 

Allemaal/Expres profileren zich als een tijdschrift voor de volledige familie. In 
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tegenstelling tot bijvoorbeeld Knack en Humo worden deze tijdschriften gelezen door 

een overwegend laaggeschoold publiek. 

 

65. Sinds de overstap van hoofdredacteur Vic Dennis van Dag Allemaal/Expres naar Primo, 

sluit de editoriale visie van Primo steeds meer aan bij die van Dag Allemaal/Expres. Het 

oorspronkelijke TV-Gids was meer gericht op televisieprogrammatie en bevatte minder 

editoriale inhoud. Met Vic Dennis als hoofdredacteur is Primo zich steeds meer gaan 

profileren als een rechtstreekse concurrent van Dag Allemaal/Expres, met een 

gelijkaardige verhouding tussen editoriale inhoud en televisieprogrammatie, en een 

gelijkaardige inhoudelijke koers, met de nadruk op televisie-, BV- en celebrity-nieuws. 

Aangezien ook het demografische profiel van beide tijdschriften dicht bij elkaar 

aansluit, zoals blijkt uit Bijlage 13 van de aanmelding, zijn beide tijdschriften in grote 

mate met elkaar substitueerbaar. Dit kan ook een verklaring bieden voor het feit dat 

Primo, dat merkelijk goedkoper is dan Dag Allemaal/Expres, de voorbije jaren 

systematisch marktaandeel gewonnen heeft, terwijl Dag Allemaal/Expres aan 

marktaandeel inboet. Het is in deze context dan ook opvallend dat Primo het enige 

weekblad met televisieprogrammatie is waarvan de verkoopcijfers, in de huidige 

context van digitale televisie en EPG, in stijgende lijn gaan.17  

 

66. Uit dit alles valt te besluiten dat, indien per suggestie van het Auditoraat tijdens de pre-

notificatieprocedure zou worden overgegaan tot een verdere segmentering van de 

lezersmarkt, Primo en Dag Allemaal/Expres, met hun gelijkaardige verhouding tussen 

editoriale inhoud en televisieprogrammatie, gelijkaardige inhoud en gelijkaardig 

lezersprofiel deel zouden uitmaken van hetzelfde marktsegment. De aanmeldende 

partij meent dat deze twee tijdschriften een opmerkelijke mate van 

substitueerbaarheid vertonen op basis van inhoud, lezersprofiel en verhouding 

televisieprogrammatie ten opzichte van redactionele inhoud. Het grote verschil tussen 

beiden is echter de prijs. Primo is merkelijk goedkoper dan Dag Allemaal/Expres. Dit kan 

dan ook verklaren waarom Primo, sinds de wijziging van de redactionele koers, het 

enige weekblad is dat de voorbije jaren geconfronteerd is met een stijgende verkochte 

wekelijkse oplage (stijging van 14% sinds 2010) terwijl Dag Allemaal/Expres net 

geconfronteerd wordt met een opvallende daling in de verkochte wekelijkse oplage (-

28% voor dezelfde periode). Deze twee tijdschriften worden door de lezers als dichte 

substituten beschouwd, maar verschillen sterk in prijs, met als gevolg dat een aantal 

lezers van Dag Allemaal/Expres de voorbije jaren overgeschakeld is naar Primo. 

                                                           
17  Op basis van de verkoopscijfers van TeVe-Blad inclusief Story-deel lijkt ook de verkoop van TeVe-Blad 

te  
stijgen, maar wanneer men verkoopscijfers exclusief Story-deel bekijkt, i.e. enkel de verkoopscijfers 
van TeVe-Blad apart verkocht, verliest ook dit weekblad kopers. 
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Tabel 1: Evolutie van de betaalde verspreiding van Dag Allemaal/Expres en Primo 2010-

2014 

Betaalde verspreiding (jaarvolume) 2010 2014 2010-2014 

Dag Allemaal/Expres 21,874,580 15,777,372 -28% 

TV Gids Primo 5,188,820 5,897,996 +14% 

Bron: CIM + eigen berekening 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

televisieweekbladen 

 

67. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment enkel de 

titel TeVe-Blad zou bevatten. 

 

68. De inhoud van dit tijdschrift omvat bijna uitsluitend televisieprogrammatie. De 

editoriale inhoud is beperkt tot ongeveer 18% van de totale inhoud. TeVe-Blad wordt 

dan ook voornamelijk gebruikt als televisiegids en wordt minder “gelezen” in 

vergelijking met de andere weekbladen. De beperkte editoriale inhoud wordt ook 

gereflecteerd in de beperkte prijs van €1.25. 

 

69. In tegenstelling tot andere magazines wordt TeVe-Blad ook aangekocht door een iets 

ouder publiek, zoals blijkt uit Bijlage 11van de aanmelding. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een mannelijk publiek 

 

70. Dit marktsegment zou P-Magazine bevatten. De inhoud van dit tijdschrift omvat 

actualiteit, televisieprogrammatie, auto’s, games en vrouwen. 

 

71. Zoals blijkt uit Bijlage 11 van de aanmelding is dit tijdschrift gericht op een mannelijk, 

jonger en lager opgeleid publiek. De bijzondere focus op deze doelgroep onderscheidt 

P-Magazine van de andere Nederlandstalige weekbladen op de Belgische markt. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

zakenweekbladen 

 

72. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment enkel de 

titel Trends zou bevatten. 
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73. De inhoud van dit tijdschrift omvat hoofdzakelijk financieel-economische actualiteit, 

met name editoriale inhoud over onder meer marketing en management, en advies 

voor spaarders en beleggers. In tegenstelling tot Knack en Humo, bevat dit tijdschrift 

geen televisieprogrammatie. 

 

74. Zoals blijkt uit Bijlage 11 van de aanmelding is dit tijdschrift gericht op een ouder, 

eerder mannelijk en hoog opgeleid publiek. 

 

Maandbladen 

75. Indien, per suggestie van het Auditoraat tijdens de pre-notificatieprocedure, wordt 

besloten om een mogelijke subsegmentering te onderzoeken, kan eenzelfde 

onderverdeling gemaakt worden voor de Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige maandbladen. Met betrekking tot de voorgenomen concentratie is 

echter slechts één marktsegment relevant: 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek 

 

76. Dit marktsegment zou Goed Gevoel, Vitaya Magazine, Feeling, Libelle Lekker, Royals, 

Feeling Wonen, Elle en Marie Claire omvatten. 

 

77. De inhoud van deze tijdschriften omvat mode, lifestyle, koken, royalty-nieuws, 

gezondheid en familie. Al deze tijdschriften zijn gericht op een publiek dat voor 

minstens 75% bestaat uit vrouwen. Zowel wat de inhoud als het lezerspubliek betreft, 

sluiten deze magazines zeer nauw aan bij de weekbladen gericht op een vrouwelijk 

publiek.  Bovendien is de frequentie van de bladen gericht op een vrouwelijk publiek 

minder belangrijk, zodat deze marktsegmenten samengevoegd kunnen worden, of 

minstens een zeer sterke concurrentiële druk op elkaar uitoefenen.   

 

 In uiterst ondergeschikte orde: alternatieve marktsegmentering 

 

78. In uiterst ondergeschikte orde kan de door het Auditoraat voorgestelde 

marktsegmentering onderzocht worden: 

 

Weekbladen 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-content 

weekbladen 
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79. Dit marktsegment zou de titels Libelle, Flair, Story, TV Familie/Blik, Dag Allemaal/Expres 

en Primo bevatten.  

 

i. het Belgische markt-subsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-

content weekbladen met een focus op showbizz/entertainment 

ii. Het Auditoraat meent dat dit marktsegment de titels TV Familie/Blik, Story, Dag 

Allemaal/Expres en Primo zou bevatten.  

iii. het Belgische markt-subsegment voor de publicatie van Nederlandstalige light-

content weekbladen met een focus op lifestyle 

Het Auditoraat meent dat dit markt-subsegment de titels Flair en Libelle zou bevatten.  

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

met een focus op maatschappelijke actualiteit 

 

80. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment de titels 

Humo en Knack zou bevatten. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

televisieweekbladen 

 

81. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment enkel de 

titel TeVe-Blad zou bevatten. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

gericht op een mannelijk publiek 

 

82. Dit marktsegment zou P-Magazine bevatten. 

 

o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

zakenweekbladen 

 

83. Op basis van het voorgaande dient te worden besloten dat dit marktsegment enkel de 

titel Trends zou bevatten. 

 

Maandbladen  

84. Indien in uiterst ondergeschikte orde de door het Auditoraat voorgestelde 

subsegmentering onderzocht wordt, kan opnieuw eenzelfde onderverdeling gemaakt 

worden voor de Belgische markt van Nederlandstalige maandbladen. Met betrekking 

tot de voorgenomen concentratie is echter slechts één marktsegment relevant: 
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o het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek 

 

85. Dit marktsegment zou Goed Gevoel, Vitaya Magazine, Feeling, Libelle Lekker, Royals, 

Feeling Wonen, Elle en Marie Claire omvatten. 

 

86. Zowel wat de inhoud als het lezerspubliek betreft, sluiten deze magazines zeer nauw 

aan bij de light-content weekbladen met een focus op lifestyle.  Bovendien is de 

frequentie van deze bladen gelet op hun inhoud minder belangrijk, zodat deze 

marktsegmenten zouden kunnen worden samengevoegd.  Zij oefenen minstens een 

zeer sterke concurrentiële druk op elkaar uit.   

B. Onderzoek 

87. Vooreerst dient opgemerkt dat het door de aanmeldende partij aangehaalde 

ketensubstitutie-effect onvoldoende wordt onderbouwd. Zij beperkt zich tot een 

loutere omschrijving van het begrip en een illustratieve interpretatie en toepassing 

hiervan in de tijdschriftenmarkt.  

 

88. Een van de gevolgen van de toepassing van het ketensubstitutie-effect is dat dit leidt 

tot een erg brede, met het gevaar op een té brede, marktomschrijving. De Europese 

Commissie (verder “Commissie”) stelt dan ook in de richtlijnen inzake 

marktafbakening18 dat het concept van ketensubstitutie moet bevestigd worden door 

feitelijk bewijsmateriaal. Deze richtlijn werd in verschillende Europese 

concentratiedossiers gevolgd, waaronder Oracle / Sun Microsystems19 en Lufthansa / SN 

Airholding20. Voorts kan opgemerkt worden dat het ketensubstitutie-effect in kader van 

concentratiecontrole in de regel gebruikt wordt bij de geografische marktafbakening en 

in mindere mate voor productmarktafbakening. 

 

89. Van Damme en Verboven21 gaan wat de bewijsvoering betreft nog een stap verder en 

wijzen erop dat het onderzoek naar het ketensubsitutie-effect in het kader van de 

geografische marktafbakening. zich niet mag beperken tot het louter blootleggen van 

de keten, maar dat het vooral van belang is de onderlinge concurrentie-intensiteit 

tussen geografische gebieden te identificeren. Diezelfde redenering kan worden 

toegepast bij de productmarktafbakening.   

 
                                                           
18

  Bekendmaking van de Commissie van 9 december 1997 inzake de bepaling van de relevante markt 
voor  

het gemeenschappelijke mededingingsrecht, C 97, 372 /03. 
19

  Zaak COMP/M.5529, Oracle/Sun Microsystems, 22 juni 2009.  
20

   Zaak COMP/M.5335, Lufthansa/SN Airholding, 21 januari 2010.  
21

   Damme, van E.E.C. en Verboven F. (2002), “Het nieuwe toezicht op ondernemingen: economische  
aspecten van marktwerking en regulering”, in H. Schenk, Herpositionering van ondernemingen, 
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Preadviezen 2001, Lemma: Utrecht.  
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“De NMa stelde vast dat de gebieden waarin supermarkten klanten trekken elkaar 

overlappen. Uit dit keteneffect concludeerde ze dat de concurrenten uiteindelijk op 

nationaal niveau met elkaar concurreren. De vraag is of NMa niet te overhaast te werk 

ging. Ten eerste kan de aanwezigheid van één en dezelfde aanbieder in twee 

aanliggende gebieden het keteneffect doorbreken. Ten tweede geldt dat ook als de 

bedrijven indirect met alle ondernemingen op nationaal niveau concurreren, dit niets 

zegt over de intensiteit van concurrentie. De analyse van het keteneffect mag niet 

louter worden gebaseerd op basis van de berekende reisafstanden en reistijden naar 

verschillende naburige supermarkten. Om de intensiteit van de concurrentie tussen 

naburige supermarkten echt te achterhalen, moet het consumentengedrag 

onderzocht worden, in het bijzonder de bereidheid van de consumenten zich te 

verplaatsen naar verschillende winkels. We verwijzen verder ook naar Baker et 

al.(2001) voor een bespreking van de methodologie die NERA gebruikte bij haar analyse 

van de Groenwoudt-Laurus fusie. De methodologie is een compromis tussen de 

traditionele marktafbakening /marktaandelenbenadering en de soms tijdrovende en 

data-intensieve econometrische benadering (zie Smith (1999) voor een toepassing op 

Britse supermarkten). Deze discussie geeft aan dat de afbakening van de relevante 

markt volgens het principe van de hypothetische monopolietoets in principe mogelijk 

maar niet eenvoudig is. Ook al wordt de toets niet strikt toegepast, toch vormt ze een 

essentiële economische ondersteuning binnen de traditionele juridische benadering, 

waarin de analyse van marktaandelen en concentratie nog steeds centraal staan. De 

partijen krijgen zo tenminste de kans een arbitraire marktdefinitie aan te vechten, ook al 

vergt dit de beschikbaarheid van goed datamateriaal en de toepassing van soms 

geavanceerde empirische technieken.  

 

90. Baarsma en Theeuwes22 sluiten zich bij bovenstaande redenering aan:  

 

“Het is van belang om op te merken dat de aanwezigheid van keteneffecten niet per 

definitie tot een ruime marktafbakening hoeft te leiden. Het gaat erom hoeveel 

aaneensluitende schakels in de ketens gemonopoliseerd zouden moeten worden zodat 

een prijsstijging winstgevend is voor de gehele keten. De aanwezigheid van één en 

dezelfde aanbieder in twee aaneenliggende gebieden kan het keteneffect doorbreken. 

Bovendien is niet zo zeer van belang dat bedrijven in de keten elkaar (indirect) 

beconcurreren, maar is het belangrijker om te weten hoe intensief zij concurreren (Van 

Damme en Verboven, 2001, p. 152). Als de concurrentie niet intensief is, is een ruimere 

marktafbakening niet terecht. De analyse van keteneffecten bestaat dan ook niet uit 

het blootleggen van de keten (…), maar ook uit het bepalen van de intensiteit van de 

concurrentie tussen naburige aanbieders (onderzoek van consumentengedrag en de 

                                                           
22

   Baarsma B. en Theeuwes J. (2002), “De afbakening van de relevante markt”, Stichting der Economisch  
  Onderzoek te Amsterdam, p. 56-57 
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bereidheid van de consumenten om zich te verplaatsen naar verschillende 

aanbieders).” 

 

91. Ook Aproskie en Lynch23 geven in een position paper een overzicht van een aantal 

valkuilen bij het aanwenden van het ketensubstitutie-effect. Op basis van het 

analyseren van de richtlijnen, de toepassingen ervan in zaken en het onderliggend 

theoretisch model, stelden ze enkele belangrijke bedenkingen vast die in overweging 

zouden moeten worden genomen indien een substitutieketen als mogelijke relevant 

markt wordt beschouwd, onder meer:  

 

1) Zijn er mogelijke “breuken” in de keten? Teneinde deze vraag te beantwoorden dient 

de sterkte van elke schakel in de keten nauwkeurig te worden onderzocht.  

2) Wat is de mate van switching gedrag tussen bepaalde schakels ten opzichte van de 

totale keten? Dit houdt onder meer in dat waar een markt in de keten erg klein is, 

het erg onwaarschijnlijk is dat het swichting niveau voldoende is om de relevante 

markt verder te vergroten (bijvoorbeeld een tijdschrift met een zeer klein 

lezersbereik dat zich tussen twee tijdschriften met een sterk merk en groot 

lezersbereik bevindt).  

 

92. De aanmeldende partij heeft noch bewijsmateriaal aangeleverd ter ondersteuning van 

het ketensubstitutie-effect, noch ter onderbouwing van het solide karakter van alle 

schakels binnen de keten. De onderbouwing van deze theorie is op basis van louter de 

argumentering die werd aangereikt in de aanmelding onvoldoende overtuigend.  

 

93. Er was bij aanvang van het onderzoek relatief weinig informatie beschikbaar omtrent 

een verdere opdeling van de markt voor algemene tijdschriften: in de Europese 

rechtspraak werd wel melding gemaakt van een mogelijk onderscheid tussen 

bijvoorbeeld mannen- en vrouwenbladen, maar werd de exacte marktdefinitie open 

gelaten. Het markt- en eigen onderzoek zou bijgevolg een belangrijke rol spelen in de 

afbakening van de productmarkten.  

 

94. Hiertoe heeft het onderzoeksteam vooreerst, zowel reeds voor de aanmelding, als 

herhaaldelijke malen nadien, aan de aanmeldende partij, alsook aan de verkopende 

partij gevraagd om alle interne en externe beschikbare studies, analyses en 

cijfermateriaal aan te leveren teneinde een meer onderbouwd inzicht te krijgen in de 

onderlinge substitueerbaarheid van tijdschriften. De raadslieden van beide 

ondernemingen gaven telkens aan dat alle informatie dienaangaande waarover hun 

cliënten beschikten aan het onderzoeksteam werden overgemaakt24.  

 

                                                           
23

   Aproskie J. en Lynch S. (2012), “The Chain of Substitution in  Market Definition: Pitfalls in Application”,  
24

  […] 
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95. Een tweede belangrijke bron zijn de antwoorden op de verzoeken om inlichtingen die 

gesteld werden aan zowel uitgevers van tijdschriften (Roularta, Cascade, Think Media 

en Editions Ventures), alsook aan enkele andere stakeholders (afnemers van 

tijdschriften, concurrenten op andere markten en markt-experten (o.a. Mediahuis, 

Telenet, Carrefour, Press Shop, Vlaamse Vereniging van Journalisten en VRM)). Om de 

bevraagde respondenten zo min mogelijk te beïnvloeden werd de vraag naar een 

verdere opdeling van de markt voor algemene tijdschriften bewust open gelaten25. Er 

werd hen gevraagd vooreerst zelf een opdeling te maken van de verschillende relevante 

markten met een duidelijke omschrijving per markt, vervolgens een voor-gedefinieerde 

set van 17 titels (alfabetisch gerangschikt) toe te kennen aan de door hen afgebakende 

markten en ten slotte binnen die markten de naaste concurrenten aan te duiden: 

 

 Indien u entertainmentbladen en nieuwstijdschriten als aparte markten beschouwt (u 

hebt “neen” geantwoord op subvraag G)  en/of een andere opdeling van toepassing 

acht binnen de markt van algemene tijdschriften (zie subvraag H), gelieve dan 

onderstaande 17 tijdschriften in te delen volgens de relevante markt waartoe ze 

volgens u behoren. Anders uitgedrukt: welke van deze 17 tijdschriften zijn onderling in 

voldoende hoge mate substitueerbaar zodat ze tot dezelfde markt kunnen gerekend 

worden? Gelieve hierbij telkens de relevante markt te benoemen en vervolgens op te 

lijsten welke tijdschriften tot deze markt behoren. 

 

Lijst van 17 magazines:  

TV Familie/Blik, Ché, Dag Allemaal, Feeling, Flair, Goed Gevoel, Humo, Joepie, Knack, 

Libelle, Menzo, P-magazine, Primo Tv-gids, Story, Teve-blad, Trends, Vitaya Magazine.  

  

                                                           
25

 Aan de overige ondervraagden werd enkel gevraagd een opdeling te maken op basis van een aantal  
kenmerken (periodiciteit, inhoud,…), zonder te verwijzen naar concrete titels. Het antwoord van 
Proximus werd wel meegerekend in deze oefening gezien zij voor enkele titels een duidelijke opdeling 
hebben gemaakt die aansluit bij bovenstaande methode.  
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96. Op basis hiervan werden de gemene delers binnen de globale markt van algemene 

tijdschriften geïdentificeerd: welke tijdschriften worden door het merendeel van de 

respondenten samen geplaatst.  
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97. Deze marktbevraging resulteerde in een behoorlijk sterke consensus tussen de 

verschillende respondenten, waarbij volgende markten met volgende tijdschriftentitels 

werden geïdentificeerd: 

  

1) De markt voor tv-bladen, showbizznieuws en entertainment: TV Familie/Blik, Primo 

Tv-Gids, TeVe-Blad, Story en Dag Allemaal. Een aantal respondenten gaf een verdere 

opdeling tussen enerzijds de ‘echte’ tv-bladen en anderzijds de 

showbizz/infotainment-bladen.   

 

2) De markt voor vrouwenbladen: Flair, Feeling, Libelle, Goed Gevoel en Vitaya, 

waarbij door de meeste respondenten ook Elle en Marie Claire werden toegevoegd. 

Binnen deze markt werd eenmaal de opdeling tussen week- en maandbladen 

gemaakt, en eenmaal de opdeling tussen vrouwenbladen en lifestyle.  

 

3) De markt voor mannenbladen: Ché, Menzo en P-magazine 

 

4) De markt voor nieuws, actualiteit en economie/business: Knack en Trends  

 

5) De markt voor jongerenbladen: Joepie 

 

98. Bovenvermelde opdeling geeft de grootste gemene deler weer tussen de verschillende 

antwoorden. Een aantal keer werd hiervan afgeweken (zie titels in het rood). 

Bijvoorbeeld Joepie wordt drie keer toegewezen aan de markt voor showbizz en 

entertainment, maar door de overige acht respondenten eensgezind onder de markt 

“jongeren” geplaatst. Deze afwijkingen zijn echter dermate beperkt dat het 

onderzoeksteam deze opdeling minstens als een solide vertrekpunt beschouwt voor 

verdere analyses. De enige uitzonderingen zijn Humo en P-magazine: 

 

1) Humo wordt door vier respondenten toegewezen aan de markt voor nieuws, 

actualiteit en economie/business, door vier respondenten aan de markt voor tv-

bladen, showbizznieuws en entertainment, door twee respondenten aan elk van 

deze twee markten (met de toelichting dat Humo zowel concurrentiedruk uitoefent 

op bepaalde titels binnen het entertainmentsegment alsook op enkele titels binnen 

het informatie-segment) en door één respondent aan de markt voor mannenbladen.  

 

2) P-magazine wordt door zes van de tien respondenten bij mannenbladen geplaatst, 

maar enkele respondenten zien deze titel eerder passen bij de categorie nieuws 

en/of tv en entertainment.  
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99. Vervolgens werden de andere bronnen geraadpleegd ten einde deze marktafbakening 

met objectieve gegevens en cijfermateriaal te ondersteunen. Bij deze oefening werd 

voornamelijk aandacht gegeven aan de markten waartoe de verkochte titels behoren.  

 

Rechtspraak 

100. Het is vaststaande rechtspraak van de Commissie dat de geschreven pers een markt is 

die onderscheiden dient te worden van andere media.26 Bovendien heeft de Commissie 

verder nog geoordeeld dat binnen de geschreven pers een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen dagbladen en tijdschriften en dat deze tot aparte markten behoren. Het 

baseert zich hiervoor onder meer op de manier waarop beiden de actualiteit 

behandelen en het feit dat de prijs van magazines aanzienlijk hoger is dan deze van 

dagbladen.27 

 

101. Binnen de markt van de tijdschriften kan volgens de Autorité de la Concurrence (verder 

“Autorité”) nog een verdere opdeling gebeuren op basis van onder meer volgende 

criteria: de informatie/ thema’s die worden gebracht, stijl, presentatie, periodiciteit, 

commerciële politiek, prijs en doelgroep (lezersprofiel).28 

 

102. Op basis van deze criteria hebben de Commissie en de Autorité gesteld dat het mogelijk 

is om een onderscheid te maken tussen tijdschriften met focus op maatschappelijke 

actualiteit/informatietijdschriften (politiek en algemeen), televisiebladen, 

vrouwenbladen, economische en financiële tijdschriften. 

 

Visie betrokken partijen op marktindeling 

103. Ondanks de vaststelling dat de aanmeldende partij in de aanmelding29 alsook in haar 

antwoorden op de verzoeken om inlichtingen het standpunt van het ketensubstitutie-

effect inneemt, lijkt zij in haar interne documenten minstens uit te gaan van sterkere en 

zwakkere schakels binnen deze keten.  

 

104. In de SSI-brand tracker enquête die in opdracht van De Persgroep Publishing werd 

uitgevoerd, werden een aantal vragen betreffende merkbekendheid, koopintenties en 

                                                           
26

  Zaak Comp/M.3420, GIMD/Socpresse, 16 juni 2004, p. 10.  
27 

 Ib.  
28

  Ib.; Beslissing n°10-DCC-129 van 30 september 2010 aangaande de verwerving van exclusieve 
controle  

van de onderneming Le Monde SA door de heren Pierre Bergé, Xavier Niel en Matthieur Pisgasse via 
de onderneming Le Monde Libre, p. 23 ; Beslissing n°14-DCC-76 van 5 juni 2014 aangaande de 
verwerving van controle van de onderneming Le Nouvelle Observateur du Monde door de 
onderneming Le Monde Libre, p. 10. 

29
   Aanmelding, p. 47 en volgende. 
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leesfrequentie gezien het hoge aantal merken opgesplitst. Hierbij kreeg de ene groep 

respondenten bij de betreffende vragen enkel acht titels gepresenteerd die men in de 

interne versie van de vragenlijst benoemt als “tv bladen”. Het betreft hier de merken 

Dag Allemaal, Humo, P-magazine, Story, TeVe-Blad, TV Familie, Blik en Primo. De 

andere groep respondenten kreeg bij deze vragen enkel de merken Goed Gevoel, 

Libelle, Vitaya, Flair, Joepie en Knack voorgeschoteld, die in ditzelfde interne document 

worden benoemd als “niet tv en maandbladen”.  

 

105. Gezien het hier een enquête betreft die werd uitgevoerd in het kader van de 

merkbekendheid van verschillende tijdschriftentitels, en waaruit kan afgeleid worden 

dat de resultaten van deze studie door De Persgroep Publishing tot relevante informatie 

zouden moeten leiden wat betreft de positionering van haar merken ten opzichte van 

concurrerende titels, wijst deze expliciete indeling toch minstens op sterkere en 

zwakkere schakels binnen de gehele keten van tijdschriften. Sommige merken, 

waaronder Trends en Menzo, werden zelfs niet op directe wijze bevraagd. Deze konden 

enkel door de respondent worden aangegeven onder de categorie “andere”.  

 

106. Ook Sanoma heeft in de interne prijsgevoeligheidsstudie een marktindeling gehanteerd 

waarbij Dag Allemaal, TV Familie, Story, TeVe-Blad, Primo, Humo, Knack en P-magazine 

worden toegewezen aan de categorie ‘infotainment’; Flair en Libelle aan de categorie 

‘vrouwen weekbladen’ en Feeling, Goed Gevoel, Marie Claire, Vitaya, Elle, 

Cosmopolitan, Genieten en Plus aan de categorie ‘vrouwen maandbladen’. Het enige 

verschil met de opdeling die bekomen werd op basis van het marktonderzoek is de 

positie van P-magazine, Knack en Humo. De respondenten kregen bij de conjoint 

analysis een overzicht van de twaalf (naaste) concurrenten. Hoe de titels binnen deze 

groepen op het scherm werden gepositioneerd, zou nog verder inzicht kunnen 

verschaffen in de wijze waarop Sanoma de markt afbakent. Het onderzoeksteam heeft 

hier geen informatie over gekregen, en deze oefening is niet vanuit het oogpunt van 

een mededingingsrechtelijke marktafbakeningsanalyse opgemaakt. Maar het geeft een 

duidelijk zicht in hoe in het kader van strategische competitieve positionering de markt 

door Sanoma wordt opgedeeld.  

 

107. In het due diligence rapport van Deloitte dat werd opgemaakt in kader van onderhavige 

transactie wordt gewag gemaakt van een opdeling van de markt in vijf segmenten, 

namelijk infotainment, women weekly & monthly, male interest, home & interior 

design en other (specific content).30 Algemene tijdschriften en specifieke tijdschriften 

worden hier samen beschouwd, waardoor kan gesteld worden dat deze oefening niet 

vanuit het oogpunt van een mededingingsrechtelijke marktafbakeningsanalyse werd 

opgemaakt. Maar ook hier geeft het een duidelijk zicht in hoe in het kader van 

strategische competitieve positionering de markt wordt opgedeeld.  
                                                           
30

  Bijlage 5 bij antwoord Sanoma. 
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Lezersprofielen 

108. De resultaten van de CIM-profielen van de regelmatige lezers die door De Persgroep in 

bijlage 11 van de aanmelding aan de hand van spreidingsdiagrammen werden 

gepresenteerd, ondersteunen bovenstaande markten, in de zin dat de lezersprofielen 

van de tv- en infotainment-tijdschriften lezers en de lezers van vrouwenbladen 

enerzijds sterk verschillen van de lezersprofielen van lezers van mannenbladen en 

nieuws- en actualiteitsbladen anderzijds, wat betreft de karakteristieken geslacht, 

opleidingsniveau en leeftijd, met opnieuw een eerder afwijkend resultaat voor Humo 

en P-magazine. Deze spreidingsdiagrammen worden meer in detail besproken onder 

sectie 4.3.1.3.  

 

Tijdschriftenkenmerken 

109. Inhoud:  

1) Dag Allemaal:  

i. Interviews en reportages over bekende Vlamingen (zangers, tv en 

showbizzfiguren, sporters en politici), in mindere mate internationale 

celebrities, verhalen over de ‘gewone’ Vlaming 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: tv en radio gids, puzzels, 

lifestylerubriekjes (mode, horoscoop, dierenrubriek) 

2) TV Familie/Blik:  

i. Interviews en reportages over bekende Vlamingen (zangers, tv en 

showbizzfiguren, sporters en politici) onder de rubriek “BV-land” en 

over internationale celebrities onder  de rubriek ‘Hollywood” 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: tv en radio gids, beauty en mode, 

lifestyle (koken, huishoudtips,…) 

3) Story:  

i. Interviews en reportages over bekende Vlamingen (zangers, tv en 

showbizzfiguren, sporters en politici), Story-wood als extra bijlage vol 

internationaal celebrity-nieuws, royalty-nieuws, (nagenoeg) geen 

lifestyle-rubrieken,  

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: TeVe-Blad als tv en radio gids,  straffe 

story’s (verhalen over de ‘gewone’ Vlaming) 

4) TeVe-Blad: 

TeVe-Blad bestaat hoofdzakelijk uit een tv en radio gids en slechts een 

15-tal pagina’s met interviews en reportages over bekende Vlamingen 

(zangers, tv en showbizzfiguren, sporters en politici) en internationale 

celebrities 
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5) Primo: 

i. Interviews en reportages over bekende Vlamingen (zangers, tv en 

showbizzfiguren, sporters en politici) en internationale celebrities, 

royalty-nieuws 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: tv en radio gids, lifestyle-rubrieken 

(gezondheid, dieren, koken, horoscoop,…) 

6) Humo:  

i. Interviews en reportages over actuele onderwerpen en 

gebeurtenissen, politiek, cultuur (literatuur, muziek, film), sport 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: boek- en filmbesprekingen, columns en 

strips, tv en radio gids 

7) P-magazine: 

i. Interviews en reportages over actuele onderwerpen en 

gebeurtenissen, politiek, cultuur (literatuur, muziek, film), sport 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: lifestyle voor mannen (auto’s, games, 

maatschappij en wetenschap), puzzels, tv en radiogids, strips en 

columns, fotoshoots 

8) Knack: 

i. Interviews en reportages over actuele maatschappelijke 

gebeurtenissen in binnenland en buitenland (politiek, justitie, 

onderwijs, wetenschap,…) 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: kennis en cultuur, denksporten, 

columns en cartoons 

9) Trends: 

i. Interviews en reportages over actuele maatschappelijke 

gebeurtenissen in binnenland en buitenland (politiek, justitie, 

onderwijs, wetenschap,…), met veel aandacht voor economie en 

zakenleven 

ii.  Belangrijkste vaste rubrieken: rubriek ‘stijl’ (kunst, cultuur en 

literatuur, culinair, wijn,…), rubriek ‘moneytalk’ in verband met 

vermogensbeheer en geldzaken 

10) Libelle: 

Reportages over lifestyle-onderwerpen (gezondheid, koken, mode, 

psychologie, schoonheidstips, vrije tijd, relaties) gericht aan een 

vrouwelijk publiek 

11) Flair: 

Reportages over lifestyle-onderwerpen (gezondheid, mode, 

psychologie, schoonheidstips, relaties) gericht aan een jong vrouwelijk 

publiek 
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12) Vitaya: 

Reportages over lifestyle-onderwerpen (gezondheid, mode,  

schoonheidstips, culinair, wonen) gericht aan een vrouwelijk publiek 

13) Feeling: 

Reportages over lifestyle-onderwerpen (mode, schoonheidstips, 

reizen, wonen, gastronomie, psychologie, maatschappij, gezondheid 

en cultuur) gericht aan een vrouwelijk publiek 

14)  Goed Gevoel: 

Reportages over lifestyle-onderwerpen (gezondheid, seks en relaties, 

psychologie, kinderen, eten) gericht aan een vrouwelijk publiek 

15)  Joepie: 

i. Interviews en reportages over bekende Vlamingen (zangers, tv en 

showbizzfiguren, sporters) bij jongeren 

ii. Belangrijkste vaste rubrieken: lifestyle-rubrieken (mode, beauty, 

body) voor jongeren 

110. Lay-out en formaat:  

 

1) Covers: 

 

i. Dag Allemaal, Story, TeVe-Blad, TV Familie / Blik en Primo: een 

fotocollage van bekende gezichten, gerelateerd aan de voornaamste 

artikels met één hoofdfoto van het belangrijkste artikel en een drie 

tot vijftal kleinere foto’s ernaast 
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ii. Joepie: een fotocollage van beroemdheden bij jongeren, gerelateerd 

aan de voornaamste artikels met één hoofdfoto van het belangrijkste 

artikel en een drie tot vijftal kleinere foto’s ernaast 

 
iii. Feeling, Flair, Libelle, Goed Gevoel en Vitaya: een foto van een 

(meestal) onbekende vrouw, met ernaast en/of erop de titels en/of 

kleine afbeeldingen van de belangrijkste artikels en rubrieken gedrukt 

 

    

 
  

iv. P-magazine en Ché: een licht erotische foto van een bekende of 

onbekende vrouw, met ernaast en/of erop de titels en/of kleine 

afbeeldingen van de belangrijkste artikels en rubrieken gedrukt 
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v. Menzo: een foto van een (meestal) bekende man (vrouw) waarbij de 

mannelijkheid (vrouwelijkheid) van de geportreteerde persoon wordt 

beklemtoond, met ernaast en/of erop de titels van de belangrijkste 

artikels en rubrieken gedrukt 

 

 
 

vi. Humo: een ludieke foto van het belangrijkste artikel of een ludieke 

collage (tekst + afbeeldingen) van het hoofdartikel en de overige 

belangrijke artikels en rubrieken 

 

   
 

vii. Knack en Trends: een foto of afbeelding van het belangrijkste artikel  

met ernaast en/of erop de titels van de belangrijkste artikels en 

rubrieken gedrukt 
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2) Papierkwaliteit:  

 

TeVe-Blad en Primo worden op minder hoogwaardig papier gedrukt dan de 

andere tijdschriftentitels binnen deze markt.   

 

3) Formaat:  

 

TeVe-Blad wordt op een kleiner formaat gedrukt (soort pocket, ongeveer een 

A5-formaat) dan de tijdschriften (beperkte verschillen in afmeting tussen de 

titels, maar allemaal gelijkaardig aan A4-formaat).  

 

111. Periodiciteit:  

1) Wekelijks: Dag Allemaal, Story, TeVe-Blad, TV Familie / Blik, Primo, Flair, Libelle, P-

magazine, Humo, Knack en Trends 

2) Maandelijks: Feeling, Libelle, Goed Gevoel, Vitaya en Joepie (sinds 2014) 

3) Twee-maandelijks: Menzo 

 

112. Prijszetting:  

1) De nieuws- en actualiteitstitels, Knack en Trends, die worden uitgegeven door 

Roularta, bevinden zich in het duurdere segment en zijn bijna twee tot meer dan vier 

keer duurder dan de andere titels;  

2) De weekbladen gericht aan vrouwen, Flair en Libelle, zitten qua prijszetting op het 

niveau van de kwaliteitsvollere (meer inhoud, betere papierkwaliteit) tv en 

infotainment-bladen (Story, Dag Allemaal), met een prijs tussen 2,5 en 3,3€.  

3) De overige tv- en infotainmentbladen (TV Familie/Blik, Primo en TeVe-Blad) bevinden 

zich in het goedkope segment, beneden de 2€-grens. 

 

Aanbodsubstitutie (redactionele kenmerken) 

113. Bovenstaande kenmerken starten telkens vanuit het perspectief van de vraagzijde. 

Maar ook de aanbodszijde is van belang bij het afbakenen van markten. Als er gekeken 

wordt naar het huidige tijdschriftenlandschap en de evolutie die daaraan vooraf ging, 

kan effectief worden geconcludeerd dat de aanwezige uitgevers zich hoe langer hoe 

meer in bepaalde markten en segmenten hebben gespecialiseerd. Ook in onderhavige 

transactie speelt die sterkere inhoudelijke focus een belangrijke rol, waarbij Sanoma 

aangeeft dat het afstoten van de vier betrokken titels past in haar strategie van 

specialisatie in het vrouwen- en decosegment.31 Het feit dat er belangrijke inhoudelijke 

en thematische overlappingen zijn tussen bepaalde titels, zal zeker een impact hebben 

op de samenstelling van en mogelijke samenwerkingen tussen de verschillende 

                                                           
31

   Bijlage 1 bij het antwoord van Sanoma van 29 juni 2015. 
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redacties en zal potentiële redactionele synergiën tussen tijdschriften met een sterk 

verschillende inhoud heel wat minder groot maken.  

 

114. Proximus32 verwijst bij het uitwerken van de marktindeling niet enkel naar de 

substitueerbaarheid vanuit het lezersperspectief, maar ook vanuit de aanbodszijde:  

 

“Een andere opdeling die, naar oordeel van Proximus, zich opdringt, vloeit voort uit de 

wezenlijke verschillen tussen de TV-bladen (zoals Humo, Story,…) met een uitgebreide 

TV-programmatiegids, en de tijdschriften die focussen op lifestyle (zoals Flair, Libelle, 

Feeling, ..) … … … Dat de onderwerpen verschillen, heeft ook gevolgen voor de redacties 

en de journalistiek. Deze tijdschriften hebben andere redacties (andere know-how, 

andere ervaring, andere insteek, enz.). Uitgevers die zouden beslissen om het ene 

tijdschrift in te ruilen voor het andere, kunnen dat niet zomaar.”  

 

115. Bovenstaande gegevens (rechtspraak, interne documenten van de betrokken partijen, 

lezersprofielen, objectieve kenmerken van de tijdschriften en hun relatie tot vraag- en 

aanbodzijde) zijn in lijn met de marktindeling zoals ze is vastgesteld op basis van de 

marktbevraging. Voornamelijk coverblad en inhoud kunnen hier beschouwd worden als 

belangrijke differentiërende parameters. Binnen deze verschillende markten wordt 

nadien geconcurreerd op onder meer prijs, periodiciteit, merkbekendheid en lay-out.  

 

116. In de volgende secties worden meer algemene opdelingen besproken, namelijk het 

onderscheid naar periodiciteit, inhoud en doelgroep.  

 

IV.3.1.1  Onderscheid naar periodiciteit: week- versus maandbladen  

A. Positie aanmeldende partij 

117. Hiervoor kan verwezen worden naar randnummers 35 tot 81. 

B. Onderzoek 

118. Cascade33 beantwoordt de vraag aangaande het onderscheid naar periodiciteit niet 

rechtstreeks, maar op basis van hun marktindeling kan worden afgeleid dat het verschil 

tussen week- en maandbladen minstens in bepaalde door hun gedefinieerde markten 

niet doorslaggevend is (bijv. in de markt voor vrouwenbladen worden zowel week- als 

maandbladen opgelijst).  

 

119. Uit het antwoord van Roularta34 kan eveneens afgeleid worden dat minstens bepaalde 

week- en maandbladen tot dezelfde markt behoren.  

                                                           
32

  Antwoord Proximus, p. 4. 
33

  Antwoord Cascade, p. 1-2. 
34

  Antwoord Roularta, p. 1-2.  
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120. Hetzelfde geldt voor het antwoord van Sanoma35. Voorts wordt noch in een interne 

presentatie die werd voorgesteld aan de Raad van Bestuur van Sanoma Corporation 

(d.d. 10 mei 2015), noch in het due diligence rapport dat werd opgemaakt door Deloitte 

naar aanleiding van deze transactie een opdeling gemaakt tussen week- en 

maandbladen. De segmentering gebeurt op basis van onder meer inhoud en doelgroep.   

 

121. Mediahuis maakt wel een duidelijk onderscheid tussen week- en maandbladen en ook 

Edition Ventures maakt een dergelijk onderscheid.36  

 

122. Uit het marktonderzoek bij de belangrijkste adverteerders kan worden afgeleid dat 

slechts een beperkt aantal van hen van oordeel is dat er onderscheiden markten dienen 

weerhouden te worden voor week- en maandbladen.37 De helft heeft zich niet 

uitgesproken over deze vraag en de anderen zijn van oordeel dat week- en 

maandbladen tot één markt behoren maar beoordelen dit vooral vanuit adverteerders 

oogpunt en niet vanuit een lezerstandpunt.38 

 

123. De VRM39 stelt dat de periodiciteit van de tijdschriften ondergeschikt is aan de inhoud 

en het profiel van een tijdschrift. Er zijn zowel week- als maandbladen die op exact 

dezelfde lezersgroep gericht zijn en als onderling substitueerbaar kunnen worden 

beschouwd. 

IV.3.1.2 Onderscheid naar inhoud: entertainment, nieuws, tv-programmatie, … 

A. Positie aanmeldende partij40 

124. Hiervoor kan verwezen worden naar randnummers 35 tot 81. 

B. Onderzoek 

125. In de interne prijsgevoeligheidsstudie heeft Sanoma een marktindeling gehanteerd 

waarbij Dag Allemaal, TV Familie, Story, TeVe-Blad, Primo, Humo, Knack en P-magazine 

worden toegewezen aan de categorie ‘infotainment’; Flair en Libelle aan de categorie 

‘vrouwen weekbladen’ en Feeling, Goed Gevoel, Marie Claire, Vitaya, Elle, 

Cosmopolitan, Genieten en Plus aan de categorie ‘vrouwen maandbladen’. Het enige 

verschil met de opdeling die bekomen werd op basis van het marktonderzoek is de 

positie van P-magazine, Knack en Humo. De respondenten kregen bij de ‘conjoint 

analysis’ een overzicht van de twaalf (naaste) concurrenten. Hoe de titels binnen deze 

groepen op het scherm werden gepositioneerd, zou nog verder inzicht kunnen 

                                                           
35

  Antwoord Sanoma, p. 4. 
36

  Antwoorden Mediahuis, p.5 en Edition Ventures, p. 6. 
37

  Antwoorden Henkel en Axa Belgium NV op vraag 2.1. 
38

  Antwoorden Sanofi Belgium, Johnson & Johnson Consumer NV en WLM. 
39

  Antwoord VRM, p.2. 
40

  Aanmelding, p. 23 en 25-33.  
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verschaffen in de wijze waarop Sanoma de markt afbakent. Het onderzoeksteam heeft 

hier geen informatie over gekregen, en deze oefening is niet vanuit het oogpunt van 

een mededingingsrechtelijke marktafbakeningsanalyse opgemaakt. Maar het geeft een 

duidelijk zicht in hoe in het kader van strategische competitieve positionering de markt 

door Sanoma wordt opgedeeld.  

 

126. In het due diligence rapport van Deloitte dat werd opgemaakt in kader van onderhavige 

transactie wordt gewag gemaakt van een opdeling van de markt in vijf segmenten, 

namelijk infotainment, women weekly & monthly, male interest, home & interior design 

en other (specific content).41 Algemene tijdschriften en specifieke tijdschriften worden 

hier samen beschouwd, waardoor kan gesteld worden dat deze oefening niet vanuit het 

oogpunt van een mededingingsrechtelijke marktafbakeningsanalyse werd opgemaakt. 

Maar ook hier geeft het een duidelijk zicht hoe de markt wordt opgedeeld in het kader 

van strategische competitieve positionering.  

 

127. In Bijlage 13 van de aanmelding heeft de aanmeldende partij een matrix opgesteld 

waarbij de verschillende tijdschriften werden afgezet ten opzichte van een aantal 

belangrijke kenmerken waaronder inhoudsrubrieken. Indien een bepaalde rubriek 

voldoende aanwezig is in een tijdschrift, krijgt het tijdschrift voor deze rubriek een “x” 

gemarkeerd. Het is vooreerst niet duidelijk welke drempels werden gebruikt om een 

rubriek al dan niet een “x” te geven (hoeveel pagina’s in absolute of relatieve termen 

zijn noodzakelijk?). Verder stelt het onderzoeksteam vast dat voor sommige 

tijdschriften een vreemde toekenning is gebeurd. Story krijgt bijvoorbeeld geen “x” bij 

international celebrities en royalty terwijl er een duidelijke rubriek voor beide topics in 

het tijdschrift kan worden gevonden. De aanwezigheid van deze rubrieken wordt door 

de aanmeldende partij zelf aangehaald op pagina 39 en 53 in de aanmelding.  

 

128. Voorts wordt ook geen “x” gezet bij televisie programmatie. Het onderzoeksteam kan 

hier niet mee instemmen om volgende redenen:  

 

1) Wat de losse verkoop betreft, wordt Story nooit zonder TeVe-Blad verkocht. Enkel 

via abonnement is dit mogelijk. Abonnementen maken slechts 15% uit van de totale 

verkoopcijfers en het is uit de cijfers bovendien niet af te leiden wat het aandeel is 

binnen deze 15% van kopers die Story kopen zonder TeVe-Blad.  

 

2) Het feit dat TeVe-Blad niet in het tijdschrift vastgeniet zit, maar als extra tijdschriftje 

bij in het pakket wordt gevoegd, vindt het onderzoeksteam geen geloofwaardig 

argument om Story niet toe te wijzen aan de groep van tv-tijdschriften. 

 

                                                           
41

  Bijlage 5 bij antwoord Sanoma. 
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129. Het onderzoeksteam is dan ook van oordeel dat er onvoldoende zekerheid is met 

betrekking tot de accuraatheid van deze tabel om de resultaten hiervan verder op te 

nemen in de analyses. 

 

130. Ook uit een aantal andere bronnen blijkt dat “tv content en tv programmatie” in het 

tijdschrift als een belangrijk onderscheidend criterium kan beschouwd worden. 

 

131. Wat de concurrenten betreft, wijst Cascade42 op de sterke link tussen de inhoud van 

bepaalde tijdschriften en tv-programma’s en/of verhalen van televisiebekendheden en 

op het belang van de aanwezigheid van een uitgewerkte tv-programmatie voor haar 

lezers.  

 

1) “We beschouwen de TV tijdschriften als een aparte markt omdat (i) ze gericht zijn op 

een specifieke doelgroep en omdat ze zich onderscheiden van andere tijdschriften (ii) 

door hun inhoud en (iii) door het type adverteerders. 

 

(i) Wat de behoefte van de doelgroep van deze tijdschriften betreft, blijkt dat 

de belangrijkste reden om een van deze 6 tijdschriften te kopen de 

aanwezigheid is van een volledig overzicht van de TV-programma’s in het 

tijdschrift.  

 

(ii) Wat de inhoud van deze tijdschriften betreft, blijkt uit 2 recente uitgaven 

van deze 6 tijdschriften dat hun inhoud grotendeels gericht is op TV-

programma’s en op personen die vaak op Vlaamse zenders verschijnen (zie 

Bijlage 1 waarin de TV-gerelateerde inhoud aangeduid is). Hoewel de inhoud 

van Humo minder gericht is op TV dan de andere 5 tijdschriften, blijft het 

merendeel van de inhoud van Humo gericht op TV. Geen ander tijdschrift dan 

deze 6 tijdschriften is gericht op TV in Vlaanderen. NB: Knack Focus focust ook 

op TV maar het wordt niet apart verkocht.  

 

(iii) De belangrijkste adverteerders van Primo – en van een groot deel van de 

belangrijkste adverteerders van de andere 5 tijdschriften – hebben ook 

specifieke behoeftes: ze focussen op een groot bereik en dikwijls op  de 

doelgroep “familie” (zie hieronder). Vaak adverteren  adverteerders met deze 

behoefte uitsluitend in TV tijdschriften en niet in andere tijdschriften. Dit blijkt 

alweer uit 2 recente uitgaven van deze 6 tijdschriften (Bijlage 1). Voor zover 

ons bekend adverteren bedrijven zoals installateurs van baden met deur en 

trapfiten (vrijwel) uitsluitend in TV tijdschriften. 
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   Antwoord Cascade, p. 2 . 
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Uit Bijlage 2 blijkt ook dat de centrales  deze 6 TV tijdschriften als een aparte 

markt beschouwen.”  

 

132. Roularta en Mediahuis zijn wat tv betreft strenger: zij maken binnen tv en 

entertainment een verdere opdeling tussen tijdschriften waarbij tv (content en 

programmatie) het quasi enige en duidelijke hoofdbestanddeel is, waarin ze enkel TV 

Familie/Blik, Primo en TeVe-Blad plaatsen.43  

 

133. Edition Ventures44 weerhoudt een aparte categorie TV-blad waarin ook Story wordt 

opgenomen. 

 

134. Telenet45 geeft een gelijkaardige opdeling met een categorie “TV en entertainment”, 

waarin ook Story wordt opgelijst.  

 

135. In dit verband is het passend te verwijzen naar de aanmeldende partij die in de 

vragenlijst die werd opgesteld in kader van de Brand Trackers-enquête een opsplitsing 

maakt van een aantal cruciale vragen omtrent (naams)bekendheid en koopgedrag 

tussen “tv weekbladen” enerzijds en “niet-tv weekbladen en maandbladen” anderzijds. 

Waar bij de ene groep van respondenten deze cruciale vragen enkel werden gesteld 

voor de titels onder de eerste categorie, kreeg de andere groep enkel de titels onder de 

tweede categorie te horen. Bijgevolg lijkt de aanmeldende partij deze opdeling - 

minstens in het kader van deze brand tracker enquête die als intentie heeft om de 

naambekendheid en het imago van en de interesse in hun eigen titels te vergelijken met 

concurrerende titels - als zinvol te beschouwen.  Story wordt hier bovendien wel in de 

categorie tv-bladen geplaatst.  

 

136. Bij de belangrijkste adverteerders is de meerderheid der respondenten van oordeel dat 

er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen TV- en entertainmentbladen en 

nieuws- en informatiebladen en dit op basis van het duidelijk verschil in inhoud.46 De 

overige adverteerders hebben zich niet uitgesproken over een mogelijke opdeling of 

een minder consistent antwoord verstrekt. 

 

                                                           
43

  Antwoorden Roularta, p. 1-2 en Mediahuis, p.5. 
44

  Bijlage bij antwoord Edition Ventures. 
45

  Antwoord Telenet, p. 1-2 . 
46

  Antwoorden Johnson& Johnson Consumer NV, Henkel Belgium, Axa Belgium NV en Proximus NV. 
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IV.3.1.3 Onderscheid naar doelgroep: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 

A. Positie aanmeldende partij47 

137. Hiervoor kan verwezen worden naar randnummers 35 tot 81.  

B. Onderzoek 

138. De aanmeldende partij verwijst naar Bijlage 11 van de aanmelding waarin op basis van 

CIM-profielen van de regelmatige lezers de verschillende tijdschriftentitels worden 

weergegeven op een spreidingsdiagram met in het eerste diagram op de X-as het 

percentage hoger opgeleiden en op de Y-as het percentage vrouwen en in het tweede 

diagram op de X-as het percentage hoger opgeleiden en op de Y-as het percentage 

lezers met een leeftijd tot en met 45 jaar. Los van de interpretatie van De Persgroep bij 

deze diagrammen, blijkt dat wat betreft de combinatie “opleiding - vrouwen” en 

“opleiding - leeftijd” Dag Allemaal, Story, TV Familie/Blik en in iets mindere mate TeVe-

Blad de grootste gelijkenissen vertonen met betrekking tot de regelmatige lezers. 

Hetzelfde gaat op voor Knack en Trends. De overige titels (Primo, Flair, Libelle, P-

magazine en Humo) wijken minstens op één van beide profielcombinaties af van deze 

tijdschriftengroepen. 

 

139. Uit het marktonderzoek kan worden afgeleid dat vrouwenbladen (Feeling, Flair, Libelle, 

Marie-Claire, Elle, Goed Gevoel, Vitaya) zich duidelijk onderscheiden van andere bladen. 

Dit wordt aangegeven door zowel concurrenten als adverteerders.48 Het gaat om 

bladen die mikken op een vrouwelijk publiek waarbij per blad wel een bepaald accent 

wordt gelegd (gezondheid, beauty, mode, lifestyle, ..). Ook bij de andere respondenten 

komt dit onderscheid duidelijk naar voor.49  

 

140. Wat leeftijd betreft, wordt Joepie door 8 van de 11 respondenten expliciet onder een 

aparte markt “jongeren” geplaatst. 

 

141. Het opleidingsniveaus werd niet beoordeeld door de adverteerders of andere 

respondenten. 

                                                           
47

  Aanmelding, p. 23 en 25-33.  
48

  Antwoorden Roularta, Think Media, Cascade, Johnson& Johnson Consumer NV, Henkel Belgium, Axa  
Belgium NV en Proximus NV. 

49
  Antwoorden Carrefour Belgium NV, Press Shop, VVJ, Telenet, Mediahuis en VRM. 
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IV.3.1.4 Onderscheid naar kanaal: print versus digitaal versus online 

A. Positie aanmeldende partij50 

 

142. De verkoopcijfers van de digitale titels van de aanmeldende en verkopende partij zijn 

momenteel nog verwaarloosbaar in vergelijking met de algemene verkoopcijfers. De 

aanmeldende partij meent dat de digitale versie van hun titels aan populariteit zal 

kunnen winnen, maar merken op dat deze online titels concurrentie zullen ondervinden 

van andere gratis websites die algemeen maatschappelijk en showbizz-nieuws 

aanbieden. Van deze websites gaat nu al een substantiële concurrentiële druk uit. 

 

143. Niet alleen heeft het internet steeds meer te bieden, de consument komt bovendien in 

aanraking met een zeer flexibele bron: nieuwsberichten kunnen onmiddellijk 

beschikbaar gesteld worden, of bijgesteld worden waar wijzigingen plaatsvinden - de 

zogenaamde ‘real-time’ information. Dit biedt een meerwaarde die printmagazines niet 

kunnen evenaren. Week- en maandbladen kunnen immers slechts op vaststaande 

tijdstippen nieuwsberichten brengen, en geen onmiddellijke updates aanbieden. Op 

basis van het SSI Marktonderzoek geven 32% van de niet-magazine-kopers aan dat zij 

alle informatie die in een magazine staat ook op het internet kunnen vinden.  

 

144. Daarnaast heeft het internet als informatiebron ook flink aan populariteit gewonnen 

met de opkomst van tablets en smartphones - beide elementen die ertoe geleid hebben 

dat lezers hun informatie steeds vaker online gaan zoeken. Ten slotte is die online 

informatie meestal ook gratis. Op basis van het SSI Marktonderzoek geven niet minder 

dan 2/3 van de ondervraagden aan dat zij vaker internet gebruiken op hun smartphone 

dan twee jaar geleden.   

 

145. De rol van de (betalende) digitale versies van de magazines is in deze evolutie 

verwaarloosbaar. De gedrukte magazines en hun digitale evenknie kunnen niet 

opboksen tegen de snelheid, flexibiliteit en kosteloosheid van websites en online blogs 

zoals deredactie.be, telenet.be, clint.be, hln.be, standaard.be, … die bovendien ook 

toelaten dat nieuws massaal gedeeld wordt op sociale netwerken. Hier komt bovenop 

dat er steeds meer tijd wordt besteed aan sociale media, waardoor er minder tijd 

overblijft voor traditionele media zoals tijdschriften.   

B. Onderzoek 

146. Concurrenten geven aan dat er concurrentiële druk uitgaat van het online nieuws. 

Roularta51 is van oordeel dat het aanbod van gratis populair nieuws wel het dwingend 

                                                           
50

  Aanmelding, p. 37 en 108. 
51

  Antwoord Roularta, p. 2. 
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karakter om een tijdschrift te kopen zal doen afnemen. Think Media52 is van mening dat 

de websites gelinkt aan populaire bladen in lijn van de content aangeleverd door het 

magazine liggen en worden gezien als 1 globale brand. De andere populaire sites (genre 

Clint.be) die geen papieren drager hebben, worden gezien als een aparte markt. 

Cascade53 beschouwt de inhoud online niet als concurrerend met de inhoud van tv-

tijdschriften omdat: 

 

1) Het nieuws dat online beschikbaar is in de regel summier is; 

2) De lezers van TV tijdschriften – naast de tijd die ze spenderen online – (tijd) willen 

om rustig een tijdschrift te lezen. 

  

147. Editions Ventures54 meent dat print en online twee aparte markten zijn omwille van het 

deels verschillende doelpubliek. 

 

148. Uit het marktonderzoek kan worden afgeleid dat digitale versies van tijdschriften op dit 

moment nog weinig succesvol zijn. Cascade55 geeft in dit verband nog aan dat digitale 

tijdschriften weinig betalende lezers kan overtuigen, een stelling die overigens ook 

wordt beaamd door de aanmeldende partij.  

 

149. Gezien het feit dat er geen grote inhoudelijke verschillen zijn tussen de digitale en 

gedrukte versie van tijdschriften, is ongeveer de helft van de adverteerders van oordeel 

dat er geen onderscheid dient gemaakt te worden tussen de digitale en gedrukte versie 

van de tijdschriften.56 Bij de andere ondervraagden zijn de standpunten uiteenlopend 

zodat op basis hiervan geen eenduidige conclusies kunnen getrokken worden.  

 

150. Wat het online gegeven betreft, kan worden vastgesteld dat de meerderheid van de 

adverteerders die geantwoord hebben, de markt voor het online nieuws als een aparte 

productmarkt beschouwen. Hiervoor worden verschillende argumenten aangehaald: 

andere content, verschillend gebruiksmoment, andere doelstelling, andere 

advertentieomgeving, specifieke doelgroepen, betalend versus niet-betalend.57 

 

151. Bij de overige ondervraagden zijn Mediahuis, Telenet en de VVJ van oordeel dat er 

sprake is van een aparte markt.58  

 

                                                           
52

  Antwoord Think media, p. 2. 
53

  Antwoord Cascade, p. 4. 
54

  Antwoord van Edition Ventures, p. 5. 
55

  Antwoord Cascade, p. 9.  
56

  Antwoorden Johnson& Johnson Consumer NV, Sanofi Belgium, Parfumerie ICI Paris Xl,, Colruyt Groep,  
Kinepolis Film Distribution en Proximus NV. 

57
  Antwoorden SCA Hygiene Products, Johnson & Johnson Consumer NV, Kinepolis Film Distribution,  

Henkel Belgium, Axa Belgium, WLM en Parfumerie ICI Paris XL. 
58

  Antwoorden Mediahuis, Telenet en VVJ. 
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152. VRM59 stelt het iets genuanceerder en meent dat het afhangt van de context. Wanneer 

het gaat om instant nieuwsgaring beschouwen zij dit niet als behorende tot dezelfde 

markt. Voor gerichte zoekacties naar diepgaande gespecialiseerde informatie (al dan 

niet over populaire topics) kan het wel concurrentie vormen voor een tijdschrift.  

IV.3.2 De markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 

tijdschriften 

A. Positie aanmeldende partij60 

 

153. Zowel Story, TeVe-Blad, Vitaya, Humo, als de tijdschriften uitgegeven door De 

Persgroep Publishing verkopen advertentieruimte voor themareclame die bestaat uit 

reclameberichten over een specifiek product of dienst en die de lezers aanzetten om te 

kopen.61 In voorgaande beslissingen definieerde de Europese Commissie de markt voor 

de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften als een aparte relevante markt die te 

onderscheiden is van de markt voor de verkoop van advertentieruimte in andere 

geschreven pers. Tijdschriften en kranten zijn vanuit het perspectief van de 

adverteerder niet substitueerbaar, gezien de verschillende periodiciteit, het 

verschillende lezerspubliek en de significante verschillen tussen de prijzen voor 

advertentieruimte.62  

 

154. In overeenstemming met de eerdere beslissingspraktijk van de Belgische 

Mededingingsautoriteit is De Persgroep Publishing van mening dat zowel zijzelf als de 

over te nemen tijdschriften actief zijn op de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige tijdschriften.63  

B. Onderzoek 

Geschreven pers ten opzichte van andere media 

 

155. Uit het marktonderzoek kan worden afgeleid dat er een onderscheiden markt is voor de 

verkoop van advertentieruimte in geschreven pers ten opzichte van andere media. 

 

                                                           
59

  Antwoord VRM, p. 4. 
60

  Aanmelding, p. 64.  
61  Beslissing van de Raad nr. 2005-C/C-56 van 20 december 2005, NV Rossel & Cie - NV De Persgroep - 

NV  
Editeco, BS 30 januari 2006, 5086. 

62  Beschikking COMP/M.3420 - GIMD/SOCPRESSE (4064), r.o. 17. 
63

  Beslissing van de Raad nr. 2005-C/C-56 van 20 december 2005, NV Rossel & Cie - NV De Persgroep - 

NV  
Editeco, BS 30 januari 2006, 5086; Beslissing van de Raad nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De 
Vijver Media NV/ Waterman & Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, BS 6 oktober 
2011, 62031. 
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156. De concurrenten zijn op dit punt verdeeld. Roularta64 is van oordeel dat er geen 

onderscheid moet gemaakt worden naargelang het gebruikte medium en meent dat in 

het medium print als op het medium televisie voor vele sectoren dezelfde 

adverteerders aanwezig zijn. Het globaal advertentiebudget wordt gespreid over 

reclame in print, als reclame op tv en radio en op websites. De insteek van 

adverteerders is, volgens Roularta, om een bepaalde doelgroep te bereiken.  

 

157. Think Media, Editions Ventures en Cascade bevestigen de visie van de Commissie en 

zijn van oordeel dat er wel onderscheiden markten moeten worden weerhouden 

naargelang het gebruikte medium (televisie, radio, geschreven pers, …).65 

158. De meerderheid van de adverteerders en ook Telenet hebben deze zienswijze 

bevestigd. De keuze van het gebruikte medium is afhankelijk van de doelgroep en de 

doelstellingen van de campagne.66 

 

Reclame in kranten en reclame in tijdschriften 

 

159. Bij de ondervraagde concurrenten zijn Roularta en Think Media van oordeel dat er 

geen onderscheid dient gemaakt te worden tussen reclame in kranten en reclame in 

tijdschriften. Think Media stelt dat ondanks dat er strategische redenen zijn waarvoor 

geopteerd wordt voor magazine - of dagbladreclame, zij zien dat beide markten 

gelijklopen aangezien het om printmedia gaat.67 Roularta meent dat zowel in kranten 

als tijdschriften dezelfde adverteerders terug te vinden zijn. Door de bijlages bij de 

weekendkranten is het overduidelijk dat de kranten op de advertentiemarkt een te 

duchten concurrent zijn geworden voor magazines.68 

 

160. Volgens Cascade69 dient er wel degelijk een onderscheid gemaakt te worden tussen de 

verkoop van advertentieruimte in kranten en deze in tijdschriften. De keuze van de 

adverteerder tussen de verschillende media hangt af van verschillende parameters 

(doelgroep, budget, het resultaat dat ze willen bereiken en de gewenste timing (duur en 

intensiteit van de campagne)). Binnen de tijdschriften moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen verschillende markten (1 voor tv, 1 voor mannen, 1 voor vrouwen, etc). 

Mannen, nieuws of vrouwenmagazines zijn geen goede vervangers van TV-bladen. Ze 

hebben een andere doelgroep en zijn bijgevolg duurder voor de adverteerders die de 

specifieke doelgroep van de TV-bladen willen bereiken. (lagere selectiviteit en dus 

duurdere kost/per duizend lezers op de gekozen doelgroep). De doelgroepen die de TV-

                                                           
64

  Antwoord Roularta, p. 3. 
65

  Antwoorden Think Media, p. 3, Edition Ventures, p. 6 en Cascade, p. 4-5 op verzoek om inlichtingen. 
66

  Antwoorden Sanofi Belgium, Proximus NV, Johnson & Johnson Consumer NV, Kinepolis Film  
Distribution, Henkel Belgium, Axa Belgium en Parfumerie ICI Paris XL en antwoord Telenet, p. 2. 

67
  Antwoord Think Media, p. 3. 

68
  Antwoord Roularta, p. 3. 

69
  Antwoord Cascade, p. 4-5. 
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bladen het best bereiken zijn familiaal, iets ouder (+ 35), met kinderen en veel VVA’s 

(verantwoordelijke voor aankoop). 

 

Een goede illustratie van de pertinentie van de doelgroep “familie” voor de 

adverteerders die zeer actief zijn in tv tijdschriften zijn trapliften of baden met deur. Het 

is vaak de dochter of zoon van een ouder persoon die beslist om zo’n product te kopen 

voor haar/zijn ouders. Beiden moeten bereikt worden via reclame en daar zijn de 

“brede” doelgroepen van tv bladen uiterst geschikt voor. Het gebruik van andere media 

zou geen optie zijn omdat deze voor de adverteerder duurder is, wegens kleine direct 

respons mogelijkheid en wegens de beperking om grote hoeveelheid informatie over te 

brengen.70 

 

161. De meerderheid van de adverteerders die hebben geantwoord, bevestigt het standpunt 

dat er een onderscheiden markt dient te worden weerhouden voor de verkoop van 

advertentieruimte in tijdschriften.71 Naar verdere opsplitsingen binnen deze markt 

werd hen niet gevraagd en enig verder onderscheid werd door geen enkele 

adverteerder zelf aangehaald.  
 

162. Bij de andere respondenten zijn de meningen verdeeld. Mediahuis72 is van oordeel dat 

er geen aparte markt voor reclame in kranten en reclame in tijdschriften bestaat. 

Mediumtypes zijn met elkaar in concurrentie en bedienen dezelfde adverteerders en 

tussenpersonen. VRM en Carrefour geven eveneens aan dat er geen onderscheid moet 

gemaakt worden.73 Telenet74 meent dat er wel een onderscheid gemaakt dient te 

worden.  

IV.3.3 De Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige 

websites 

A. Positie aanmeldende partij75 

163. Zowel de over te nemen tijdschriften als de tijdschriften uitgegeven door De Persgroep 

Publishing bieden in beperkte mate online nieuwsdiensten aan. 

 

164. In de Newscorp/BskyB-beschikking argumenteerden de aanmeldende partijen dat 

gedrukte kranten en online nieuwsdiensten tot eenzelfde relevante markt behoren 

gezien de rechtstreekse concurrentiële relatie tussen gedrukte kranten en online 

                                                           
70

  Antwoord Cascade, p. 4-5. 
71

  Antwoorden Sanofi Belgium, Proximus NV, Johnson & Johnson Consumer NV, Kinepolis Film 
Distribution,        

Henkel Belgium, Axa Belgium en Parfumerie ICI Paris XL. 
72

  Antwoord Mediahuis, p. 6-7. 
73

  Antwoord VRM, p. 4 en Carrefour, p. 7. 
74

  Antwoord Telenet, p. 2. 
75

  Aanmelding, p. 64-65.  
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nieuwsdiensten en het groeiende aantal consumenten dat overschakelt van gedrukte 

naar online kranten.76  Het marktonderzoek dat door de Europese Commissie in deze 

zaak werd uitgevoerd nam geen standpunt in over de substitueerbaarheid van gedrukte 

kranten en online nieuwsdiensten hoewel verschillende ondervraagden stelden dat zij 

deel waren of steeds meer deel werden van dezelfde relevante markt.  

 

165. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft in zijn 

beslissing inzake Mediahuis gesteld dat er geen overtuigende gegevens beschikbaar zijn 

om te beslissen dat er een aparte markt is voor het aanbieden van algemeen nieuws op 

Nederlandstalige websites.77 

 

166. In casu kan deze vraag echter worden open gelaten aangezien geen 

mededingingsrechtelijke problemen rijzen zelfs als de markt voor het aanbieden van 

online nieuws als een aparte relevante markt wordt beschouwd. 

B. Onderzoek 

167. Wat de concurrenten betreft, is Roularta78 van oordeel dat er geen aparte markt moet 

weerhouden worden voor het aanbieden van online nieuws. Het aanbod van gratis 

populair nieuws zal wel het dwingend karakter om een tijdschrift te kopen doen 

afnemen. Think Media79 is van mening dat de website gelinkt aan populaire bladen in 

lijn van de content aangeleverd door het magazine liggen en worden gezien als 1 

globale brand. De andere populaire sites (genre Clint.be) die geen papieren drager 

hebben, worden gezien als een aparte markt. Edition Ventures80 meent dat print en 

online twee aparte markten zijn omwille van het deels verschillende doelpubliek.  

 

168. Cascade81 beschouwt de inhoud online niet als concurrerend met de inhoud van tv-

tijdschriften omdat: 

 

1) Het nieuws dat online beschikbaar is in de regel summier is; 

2) De lezers van TV tijdschriften – naast de tijd die ze spenderen online – (tijd) willen 

om rustig een tijdschrift te lezen.  

 

169. De meerderheid van de adverteerders die geantwoord hebben, beschouwt de markt 

voor het online nieuws als een aparte product markt. Hiervoor worden verschillende 
                                                           
76  Beschikking COMP/M.5932 – NewsCorp/BskyB. 
77  Beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit nr. BMA-2013-C/C-

03  
van 25 oktober 2013, inzake de oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, BS 28 
november 2013, Ed. 2, 92644, r.o. 678. 

78
  Antwoord Roularta, p. 2. 

79
  Antwoord Think media, p. 2. 

80
  Antwoord Edition Ventures, p. 5. 

81
  Antwoord Cascade, p. 4. 



 

47 
 

argumenten aangehaald: andere content, verschillend gebruiksmoment, andere 

doelstelling, andere advertentieomgeving, specifieke doelgroepen, betalend vs niet-

betalend.82 

170. Bij de andere ondervraagden zijn Mediahuis, Telenet en de VVJ van oordeel dat er 

sprake is van een aparte markt.83 VRM84 stelt het iets genuanceerder en meent dat het 

afhangt van de context. Wanneer het gaat om instant nieuwsgaring beschouwen zij dit 

niet als behorende tot dezelfde markt. Voor gerichte zoekacties naar diepgaande 

gespecialiseerde informatie (al dan niet over populaire topics) kan het wel concurrentie 

vormen voor een tijdschrift. 

IV.3.4 De Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte op 

Nederlandstalige websites  

A. Positie aanmeldende partij85 

171. Zowel De Persgroep Publishing als de over te nemen tijdschriften zijn actief op de markt 

voor de verkoop van online reclame op Nederlandstalige websites, meer bepaald op de 

websites verbonden aan de tijdschriften. 

 

172. In zijn beslissing inzake Mediahuis was het Mededingingscollege “van oordeel dat online 

reclame op Nederlandstalige websites wellicht niet als een afzonderlijke markt kan 

worden beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou zijn, er alleszins een sterke 

concurrentiedruk uitgaat van de online aanbieders op de aanbieders in gedrukte media 

(en omgekeerd)”.86 

 

173. In casu kan de vraag of online en offline reclame twee aparte relevante markten zijn 

opengelaten worden. Zelfs indien de voorziening van online reclame als een aparte 

relevante markt zou worden beschouwd, rijzen er geen mededingingsrechtelijke 

vragen. 

B. Onderzoek 

174.  Uit het marktonderzoek kan worden afgeleid dat reclame in gedrukte tijdschriften en 

reclame in de digitale versie één geheel vormen en er geen onderscheiden markt voor 

online reclame in tijdschriften kan worden weerhouden.87 Dit is onder meer te 

                                                           
82

  Antwoorden SCA Hygiene Products, Johnson & Johnson Consumer NV, Kinepolis Film Distribution,  
Henkel Belgium, Axa Belgium, WLM en Parfumerie ICI Paris XL. 

83
  Antwoorden Mediahuis, p. 6, Telenet, p. 2 en VVJ, p. 7. 

84
  Antwoord VRM, p. 4. 

85
  Aanmelding, p. 65.  

86  Beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit nr. BMA-2013-C/C-

03  
van 25 oktober 2013, inzake de oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, BS 28 
november 2013, Ed. 2, 92644, r.o. 680. 

87
  Antwoorden Proximus NV, Johnson & Johnson Consumer NV, Kinepolis Film Distribution, Henkel 

Belgium,  
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verklaren doordat online tijdschriften (nog) te weinig gelezen worden.88 In de digitale 

versie (app. of e-paper) van de tijdschriften wordt de reclame die in de gedrukte versie 

verschenen is, doorgeplaatst.89 Soms kan er ook wel een aparte mobiele campagne 

worden aangekocht los van het printstuk.90 

 

175.  Voor wat betreft de verkoop van advertentieruimte op Nederlandstalige websites 

(inclusief digitale tijdschriften) zijn sommige respondenten van oordeel dat er wel een 

onderscheiden markt voor online reclame bestaat.91  

 

176. Cascade92 is van oordeel dat er een aparte markt voor online reclame bestaat. De 

digitale advertentiemarkt is nog volop in ontwikkeling. Cascade wordt wel 

geconfronteerd met nieuwe internationale concurrenten en andere producten zoals 

“programmic advertising” (zonder tussenkomst van personen wordt automatisch 

gezocht naar de sites die de meeste clicks opbrengen). Editions Ventures93 beschouwt 

online reclame (in tijdschriften) als een afzonderlijke markt, het gaat om een 

verschillende aanpak en doelpubliek.  

 

177. Bij de adverteerders werpt iets minder dan de helft op dat digitaal een aparte 

doelgroep vormt en dat het gaat om een andere consument94. De andere helft van de 

adverteerders is van oordeel dat er geen sprake is van een markt voor online reclame.95 

 

178. Ook bij de andere respondenten zijn de standpunten verdeeld. Mediahuis96 is van 

oordeel dat online thema reclame deel uitmaakt van de volledige markt voor 

themareclame, waarin alle mediumtypes met elkaar in concurrentie zijn. Telenet 

spreekt zich enkel uit over online reclame in tijdschriften en de VRM spreekt zich niet 

eenduidig uit over dit onderwerp.97 

IV.3.5 Conclusie van de auditeur betreffende de productmarkten 

De lezersmarkten 

 

179. Het onderzoeksteam heeft zich voor de marktafbakening gebaseerd op de verschillende 

informatiebronnen die voorhanden zijn: de resultaten van het marktonderzoek, interne 

                                                                                                                                                                                     
Parfumerie ICI Paris XL en Colruyt en antwoord Cascade, p. 6. 

88
  Antwoord Proximus NV, p. 7. 

89
  Antwoorden  Roularta, p. 4 en Think Media, p. 4. 

90
  Antwoord Sanofi, p. 4. 

91
  Antwoorden Henkel en Axa Belgium. 

92
  Antwoord Cascade, p. 6. 

93
  Antwoord Edition Ventures, p. 7. 

94
  Antwoorden Henkel, Axa Belgium en WLM. 

95
  Antwoorden Kinepolis, Parfumerie ICI Paris Xl, SCA Hygiene Products, Colruyt Group, Johnson en  

Johnson Consumer NV. 
96

  Antwoord Mediahuis, p. 7. 
97

  Antwoorden Telenet, p.3 en VRM, p. 5. 
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documenten (waaronder strategische studies,  en het due diligence rapport), CIM-

profielen, tijdschriftkenmerken, marktstudies en rechtspraak.  

 

180. Het vertrekpunt van de analyse is het resultaat van de marktbevraging waarbij zowel 

uitgevers van tijdschriften (Roularta, Cascade, Think Media en Editions Ventures), 

alsook enkele andere stakeholders en marktexperten (Mediahuis, Telenet, Press Shop, 

Vlaamse Vereniging van Journalisten en VRM) werd gevraagd om een marktafbakening 

“from scratch” uit te werken.  

 

181.  Op basis hiervan werden de gemene delers afgebakend binnen de geïdentificeerde 

globale markt van algemene tijdschriften: welke tijdschriften worden door het 

merendeel van de respondenten samen geplaatst?  

 

182. Dit onderzoek resulteerde in een behoorlijk sterke consensus tussen de verschillende 

respondenten, waarbij volgende markten met volgende titels werden geïdentificeerd:  

 

1) De markt voor tv-bladen, showbizznieuws en entertainment: TV Familie/Blik, Primo 

Tv-Gids, TeVe-Blad, Story en Dag Allemaal.  

 

2) De markt voor vrouwenbladen: Flair, Feeling, Libelle, Goed Gevoel en Vitaya, Elle en 

Marie Claire  

 

3) De markt voor mannenbladen: Ché, Menzo en P-magazine 

 

4) De markt voor nieuws, actualiteit en economie/business: Knack en Trends  

 

5) De markt voor jongerenbladen: Joepie 

 

183. Vervolgens werden de andere bronnen geraadpleegd ten einde deze marktafbakening 

met objectieve gegevens en cijfermateriaal te ondersteunen. Bij deze oefening werd 

voornamelijk aandacht gegeven aan de markten waartoe de verkochte titels behoren.  

 

184. Het volledige onderzoek heeft geresulteerd in volgende afbakening.  

 

185. Voor de weekbladen Story, TeVe-Blad kan volgende markt gedefinieerd worden als 

zijnde de relevante markt: de markt voor de publicatie van Nederlandstalige 

weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie. Het onderscheidend 

criterium van deze markt ten opzichte van andere tijdschriften is enerzijds de verplichte 

aanwezigheid van tv-programmatie en anderzijds een sterke focus op inhoud die valt 

onder de noemer tv en infotainment, een mix van televisie-, showbizz- en celebrity-

nieuws (binnenland, buitenland, royals). 
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186. Tijdschriften die volgens het onderzoeksteam tot deze markt behoren zijn: TV Familie/ 

Blik, Dag Allemaal / Expres, Primo TV Gids, TeVe-Blad en Story: 

 

1) Story kan tot deze markt gerekend worden omdat enkel abonnees Story zonder 

TeVe-Blad kunnen kopen, en dit een verwaarloosbaar percentage uitmaakt van hun 

totale verkoopcijfers.  

2) Hoewel TeVe-Blad qua formaat afwijkt van andere titels, en hoofdzakelijk bestaat 

uit de rubriek “tv programmatie”, zijn de bijkomende pagina’s quasi integraal 

gelinkt aan tv- en showbizznieuws.  

3) P-magazine, Libelle en Humo bevatten een tv-programmatie, maar de inhoudelijke 

link met televisieprogramma’s en –bekendheden en showbizznieuws is substantieel 

minder sterk dan bij de overige titels. Humo spitst zich onder meer toe op cultuur, 

sport, politiek en actualiteit. Libelle richt zich voornamelijk op lifestyle-topics voor 

vrouwen en P-magazine op sport, actualiteit, human interest en lifestyle voor 

mannen.  

4) Knack en Joepie bevatten geen tv-programmatie. Knack wijkt bovendien 

inhoudelijk sterk af van de titels binnen deze markt. En hoewel Joepie voornamelijk 

showbizz en celebritynieuws brengt, is dit in tegenstelling tot de andere titels 

binnen de markt volledig afgestemd op een jong publiek (met onder meer andere 

beroemdheden, lifestyletips voor tieners en jonge twintigers, ander taalgebruik)  

 

187. Het maandblad Vitaya kan tot volgende relevante markt toegewezen worden: de markt 

voor publicatie Nederlandstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk 

publiek. Aan deze markt kunnen op basis van het onderzoek minstens volgende titels 

worden toegekend: Libelle, Flair, Goed Gevoel, Feeling, Elle, Vitaya en Marie Claire. In 

het marktonderzoek was er een quasi consensus wat betreft deze markt, alsook de lijst 

van titels die ertoe behoren.  

 

188. Ten gevolge van het meervoudig karakter van Humo, heeft het onderzoeksteam 

besloten om in het kader van dit marktonderzoek de positie van deze titel open te 

laten, gezien de finale toewijzing geen gevolgen heeft voor de materiële beoordeling 

van voorliggende transactie. In het geval Humo wordt toegekend aan de markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit, 

verandert dit post-transactie niets aan de concentratiegraad binnen die markt, gezien 

De Persgroep op dit ogenblik niet aanwezig is op deze markt. In het geval Humo wordt 

toegekend aan de markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv en 

infotainment inclusief tv-programmatie zal het marktaandeel van De Persgroep binnen 

deze markt post-transactie nog verder verhogen, maar niet in die mate dat dit een 

wezenlijk verschil zal maken bij de beoordeling van de transactie (zie verder onder 

randnummers 208 tot en met 210).  
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189. Samengevat, weerhoudt het onderzoeksteam voor wat betreft de lezersmarkten, 

volgende relevante markten:  

 

 de markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv en 

infotainment inclusief tv-programmatie  

 de markt voor de publicatie van Nederlandstalige week- en maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek  

 

190. De titels die niet betrokken zijn bij onderhavige transactie en niet behoren tot één van 

deze gedefinieerde relevante markten, worden in kader van dit onderzoek niet verder 

besproken en de hierbij horende marktdefinities worden open gelaten.  

 

De advertentiemarkten 

 

191. Wat de advertentiemarkten betreft, wordt in de eerste plaats uitgegaan van de 

bestaande rechtspraak. De Commissie en de Franse mededingingsautoriteit hebben in 

verschillende beslissingen reeds vastgesteld dat de markt(en) voor de verkoop van 

themareclame in tijdschriften dient te worden onderscheiden van de markt voor de 

verkoop van themareclame in dagbladen. Deze stelling is voornamelijk gebaseerd op 

het feit dat deze twee soorten publicaties, rekening houdend met de periodiciteit niet 

dezelfde functie vervullen voor de lezers, dat zij een lezerspubliek hebben met andere 

karakteristieken en dat de prijs voor de advertentieruimte in de dagbladen ongeveer 

20% duurder is dan in een tijdschrift. 

 

192. Bijgevolg kunnen dagbladen niet als een substituut voor tijdschriften worden 

beschouwd vanuit het standpunt van de adverteerders. 

 

193. Voor wat betreft de advertentieruimte in tijdschriften heeft de Commissie twee 

mogelijke methoden weerhouden om de markt voor de verkoop van themareclame in 

tijdschriften te definiëren.98  

 

De eerste methode bestaat erin dat de relevante markt deze tijdschriften omvat welke 

minstens 25% gemeenschappelijke adverteerders hebben ten opzichte van een bepaald 

referentie tijdschrift. In dergelijke geval moeten deze tijdschriften als substitueerbaar 

beschouwd worden vanuit het standpunt van de adverteerder. 

 

                                                           
98

  Zaak Comp/M.3420, GIMD/Socpresse, 16 juni 2004, para. 18; zaak IV/M.665 CEP/Group de la cité ; 
Beslissing n°10-DCC-129 van 30 september 2010 aangaande de verwerving van exclusieve controle 
over de onderneming Le Monde SA door de heren Pierre Bergé, Xavier Niel en Matthieur Pisgasse via 
de onderneming Le Monde Libre, p. 23.  
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Een tweede methode bestaat erin dat de markt voor de verkoop van themareclame op 

een gelijkaardige manier als de lezersmarkt dient te worden afgebakend. Voor zover 

deze tijdschriften dezelfde thema’s behandelen, richten zij zich op lezers met een 

gelijkaardig profiel en laten op die manier toe dat adverteerders hetzelfde doelpubliek 

bereiken.99 

 

194. Uit het onderzoek van de Commissie komt naar voor dat het “thema” van het tijdschrift 

(bijvoorbeeld: entertainment, vrouwen) een belangrijk criterium is bij de afbakening 

van de markt voor de verkoop van advertentieruimte. De thematiek is vaak het eerste 

criterium voor een adverteerder om voor een bepaald tijdschrift te kiezen. Dit wordt 

verklaard door twee redenen: 

 

1) De thematiek van een tijdschrift (gecombineerd met de editoriale insteek) bepaalt in 

grote mate de karakteristieken van het lezerspubliek. 

 

2) De thematiek van een tijdschrift zal een zeker imago geven. Door in een bepaald 

tijdschrift te adverteren zal een adverteerder zijn merk of zijn producten associëren 

met het imago van de titel waarin het publiceert. 

 

195. Het is bijgevolg mogelijk om de markt voor de verkoop van advertentieruimte in 

tijdschriften te definiëren aan de hand van de thema’s die ze behandelen. 

 

196. De methode van 25% werd ook door verschillende ondervraagden als een pertinente 

methode beschouwd. Opmerking die hierbij gemaakt werd is dat deze titels ook als 

complementair  kunnen beschouwd worden en dus niet noodzakelijk substitueerbaar 

zijn.100 Deze tweede methode kan dan ook als een aanvulling op de eerste methode 

beschouwd worden 

 

197. Een derde optie bestaat erin om te kijken naar de activiteiten van de adverteerders.101 

 

198. Op grond van bovenstaande zou het dus mogelijk zijn om een markt voor de verkoop 

van advertentieruimte voor tv-bladen, showbizznieuws en entertainment te 

weerhouden welke onderscheiden kan worden van andere markt(en). 

 

                                                           
99

  Zaak Comp/M.3420 GIMD/Socpresse, 16 juni 2004, para. 19 
100

  Zaak Comp/M.3420 GIMD/Socpresse, 16 juni 2004, para. 21 
101

  Beslissing n°10-DCC-129 van 30 september 2010 aangaande de verwerving van exclusieve controle 
over de onderneming Le Monde SA door de heren Pierre Bergé, Xavier Niel en Matthieur Pisgasse via 
de onderneming Monde Libre, p. 25 ; Beslissing n°10-DCC-152 van november 2010 aangaande de 
verwerving van exclusieve controle door Axel Springer AG van de onderneming SeLoger.com, door 
middel van een openbaar bod. 
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199. De exacte definitie van de markt voor de verkoop van advertentieruimte in 

Nederlandstalige  tijdschriften kan echter worden open gelaten. 

IV.4 Relevante geografische markten 

IV.4.1 De markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv en 

infotainment inclusief tv-programmatie 

A. Positie aanmeldende partij102 

200. Alle markten waarop De Persgroep Publishing en de over te nemen titels samen actief 

zijn, alsook de bijkomende markten waarop enkel De Persgroep Publishing actief is, zijn 

nationaal. 

B. Onderzoek 

201. De meerderheid der respondenten omschrijft de lezersmarkten als regionaal, vanwege 

het feit dat zij zich baseren op het taal-element. 103  

IV.4.2 De markt voor de publicatie van Nederlandstalige week- en maandbladen 

gericht op een vrouwelijk publiek 

A. Positie aanmeldende partij104 

202. Alle markten waarop De Persgroep Publishing en de over te nemen titels samen actief 

zijn, alsook de bijkomende markten waarop enkel De Persgroep Publishing actief is, zijn 

nationaal. 

B. Onderzoek 

203. De meerderheid der respondenten omschrijft de lezersmarkten als regionaal, vanwege 

het feit dat zij zich baseren op het taal-element. 105  

IV.4.3 De markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 

tijdschriften 

A. Positie aanmeldende partij  

204. Alle markten waarop De Persgroep Publishing en de over te nemen titels samen actief 

zijn, alsook de bijkomende markten waarop enkel De Persgroep Publishing actief is, zijn 

nationaal.  

                                                           
102

  Aanmelding, p. 47.  
103

  Antwoorden Johnson & Johnson Consumer, Axa Belgium NV, Henkel Belgium, WLM bvba  
en antwoorden Mediahuis, p. 8, VVJ, p. 9, VRM, p. 7, Cascade p. 7 en Roularta p. 4-5.  

104
  Aanmelding, p. 47.  

105
  Antwoorden Johnson & Johnson Consumer, Axa Belgium NV, Henkel Belgium, WLM bvba  

en antwoorden Mediahuis, p. 8, VVJ, p. 9, VRM, p. 7, Cascade p. 7 en Roularta p. 4-5.  
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B. Onderzoek 

205. Ongeveer de helft van de ondervraagden bevestigt het standpunt dat deze markt als 

nationaal moet beschouwd worden.106 De andere helft van de respondenten heeft zich 

niet uitsproken over deze vraag of heeft deze markt als regionaal omschreven. 

IV.4.4 Conclusie van de auditeur betreffende de geografische marktafbakening 

206. Op basis van het gevoerde onderzoek is de auditeur van oordeel dat er niet moet 

worden afgeweken van het voorstel van de aanmeldende partij en de vaststaande 

rechtspraak en meent dan ook dat de weerhouden productmarkten als nationaal 

dienen beschouwd te worden. 

IV.5 Betrokken markten 

IV.5.1 Marktaandelen 

A. Positie aanmeldende partij107 

207. Op basis van de informatie met betrekking tot de relevante markten waarop de partijen 

actief zijn (zie afdeling 7 van de aanmelding) worden hier de betrokken markten 

gedefinieerd op basis van (i) de overlapping tussen de activiteiten van De Persgroep 

Publishing enerzijds, en/of de activiteiten waarop de over te nemen activa betrekking 

hebben anderzijds, en (ii) een marktaandeel hoger dan 25%. 

 

 Horizontale overlappingen 

208. Zoals blijkt uit de beschrijving van de relevante markten hierboven en de 

marktaandelen opgenomen in bijlage 14 van de aanmelding, dient er verdere 

informatie gegeven te worden met betrekking tot de volgende markten: 

 

 De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften met 

uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften: de toekomstige gecombineerde groep 

heeft een gezamenlijk marktaandeel van 54.6%. 

o Indien, in ondergeschikte orde en per suggestie van het Auditoraat tijdens de 

pre-notificatieprocedure, onderzocht wordt of bovenstaande markt verder 

onderverdeeld dient te worden, komen in casu de volgende twee 

marktsegmenten in aanmerking als betrokken markt: 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek: zoals blijkt uit Bijlage 14 

                                                           
106

  Antwoorden Roularta, Johnson & Johnson Consumer NV, Sanofi Belgium,  Proximus NV, Mediahuis  
NV, Telenet NV, Nadine Vaquette & Associates NV, SCA hygiene products, Kinepolis Film Distribution 
en Parfumerie ICI Paris XL. 

107
  Aanmelding, p. 45-49.  
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van de aanmelding heeft de toekomstige gecombineerde groep op dit 

marktsegment een gezamenlijk marktaandeel van 39.5%. 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek: zoals blijkt uit Bijlage 

14 van de aanmelding heeft de toekomstige gecombineerde groep op 

dit marktsegment een gezamenlijk marktaandeel van 44.6%. 

o In uiterst ondergeschikt orde, indien per suggestie van het Auditoraat tijdens 

de pre-notificatieprocedure de alternatieve subsegmentering onderzocht 

wordt, komen in casu de volgende twee marktsegmenten in aanmerking als 

betrokken markt: 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

light-content weekbladen met een focus op showbizz/entertainment: 

zoals blijkt uit Bijlage 14 van de aanmelding heeft de toekomstige 

gecombineerde groep op dit marktsegment een gezamenlijk 

marktaandeel van 80.96%. 

 het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek: zoals blijkt uit Bijlage 

14 van de aanmelding heeft de toekomstige gecombineerde groep op 

dit marktsegment een gezamenlijk marktaandeel van 44.6%. 

 De Belgische markt voor de verkoop van themareclame in Nederlandstalige 

tijdschriften: na de Transactie zal De Persgroep Publishing op deze markt een 

marktaandeel hebben van 25.42%.  

209. In Beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011 inzake De Vijver Media/Waterman 

& Waterman, Corelio, Sanoma heeft de Raad voor de Mededinging, in vergelijkbare 

omstandigheden, de Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op 

Nederlandstalige websites en de Belgische markt voor de verkoop van online reclame 

op Nederlandstalige websites niet weerhouden als betrokken markten. Zoals hoger 

vermeld was het College van de BMa bovendien in Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 

25 oktober 2013 inzake Mediahuis de mening toegedaan dat deze markten 

waarschijnlijk geen afzonderlijke markt uitmaken. Hoe het ook zij, wegens de 

uitgestrektheid van deze markten, alsook de aanwezigheid van enkele grote spelers, 

hebben De Persgroep Publishing (wat betreft magazines en kranten) en de vier over te 

nemen titels geen gezamenlijk marktaandeel van 20%. De uitgestrektheid en diversiteit 

van de markt buiten de websites van kranten en tijdschriften wordt aangetoond door 

de aanwezigheid van spelers zoals deredactie.be, een.be, msn.be, skynet.be, zita.be, 

sporza.be, apache.be, newsmonkey.be, etc. 
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Verticale overlappingen 

210. De volgende relevante markten komen mee in aanmerking voor een potentieel 

verticaal verband: 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 

kranten; 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Franstalige kranten; 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap; en 

 de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radiokanalen 

in de Vlaamse Gemeenschap.  

211. Dit verticaal verband zou zich in de praktijk uiten wanneer: 

 de tijdschriften handelen als koper van advertentieruimte op de radio- of 

televisiekanalen van Medialaan, of vice versa; en 

 de tijdschriften handelen als koper van advertentieruimte in de kranten uitgegeven 

door De Persgroep Publishing, of vice versa. 

B. Onderzoek  

De lezersmarkten 

 

212. Wat de lezersmarkten betreft, worden hieronder de marktaandelen getoond voor de 

twee weerhouden relevante markten.  
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Volume en marktaandelen in de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie 

 Volume verkoop (betaalde 
distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing: TV 
Familie/Blik en Dag 
Allemaal/Expres 

24,629,455 21,675,069 19,716,736 55,6% 53,4% 54,6% 

Sanoma Media 
Belgium: Story en 
TeVe-Blad 

14,599,062 13,385,476 10,508,050 33,0% 33,0% 29,1% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing inclusief 
Story en TeVe-Blad 

34,865,725 30,726,805 28,186,675 88,5% 86,4% 83,7% 

Sanoma Media 
Belgium 

0 0 0 0% 0% 0% 

Rest van de markt 

Cascade: Primo TV 
Gids 

5,073,902 5,522,972 5,897,996 11,5% 13,6% 16,3% 

Totaal 39,939,627 36,249,777 34,084,671 100% 100% 100% 
Bron: eigen berekeningen op basis van de cijfers aangeleverd door Partijen in Bijlage 14 
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Volume en marktaandelen in de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 
week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek 

 Volume verkoop (betaalde 
distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing: Goed 
Gevoel 

960,240 870,840 810,480 5,0% 4,9% 4,9% 

Sanoma Media 
Belgium: Flair, 
Feeling, Libelle, 
Marie-Claire en 
Vitaya 

17,991,898 16,676,876 15,555,010 93,8% 93,8% 93,8% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing inclusief 
Vitaya 

1,579,536 1,458,612 1,354,512 8,3% 8,3% 8,2% 

Sanoma Media 
Belgium 

17,236,006 15,956,740 14,870,770 90,5% 90,5% 90,5% 

Rest van de markt 

Editions Ventures : 
Elle 
 

230,292 225,432 213,444 1,2% 1,3% 1,3% 

Totaal 
19,045,834 17,640,784 16,438,726 100% 100% 100% 

Bron: eigen berekeningen op basis van de cijfers aangeleverd door Partijen in Bijlage 14 
 

 

213. Hoewel het onderzoeksteam geen definitief standpunt wenst in te nemen met 

betrekking tot de positie van HUMO, worden in onderstaande tabellen de 

marktaandelen weergegeven voor de twee meest plausibele scenario’s, namelijk i.) 

HUMO behoort tot de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 

weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie en ii.) HUMO behoort 

tot de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus 

op nieuws en actualiteit. 
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Volume en marktaandelen in de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 
weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie – INCLUSIEF HUMO 

 Volume verkoop (betaalde 

distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 

Publishing: TV 

Familie/Blik en Dag 

Allemaal/Expres 

24,629,455 21,675,069 19,716,736 
46,3% 45,6% 46,8% 

Sanoma Media 

Belgium: Story, 

TeVe-Blad en 

HUMO 

23,435,858 20,307,508 16,487,062 
44,1% 42,7% 39,2% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 

Publishing inclusief 

Story, TeVe-Blad en 

HUMO 

32,362,579 28,240,329 25,080,068 90,5% 88,4% 86,0% 

Sanoma Media 

Belgium 
0 0 0 0% 0% 0% 

Rest van de markt 

Cascade: Primo TV 

Gids 
5,073,902 5,522,972 5,897,996 

9,5% 11,6% 14,0% 

Totaal 53,139,215 47,505,549 42,101,794 100% 100% 100% 

Bron: eigen berekeningen op basis van de cijfers aangeleverd door de aanmeldende 
partij in Bijlage 14 van de aanmelding 
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Volume en marktaandelen in de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 

 Volume verkoop (betaalde 
distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing 

0 0 0 0% 0% 0% 

Sanoma Media 
Belgium: HUMO 

8,836,796 6,922,032 5,979,012 58,6% 53,6% 49,7% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing: HUMO 

8,836,796 6,922,032 5,979,012 58,6% 53,6% 49,7% 

Sanoma Media 
Belgium 

0 0 0 0% 0% 0% 

Rest van de markt 

Roularta: Knack en 
Trends 

6,252,503 5,982,446 6,060,668 41,4% 46,4% 50,3% 

Totaal 15,089,299 12,904,478 12,039,680 100% 100% 100% 

Bron: eigen berekeningen op basis van de cijfers aangeleverd door de aanmeldende 
partij in Bijlage 14 van de aanmelding 
 

214. Indien Humo toegewezen wordt aan de Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie, dan 

blijven er post transactie ook in dit scenario slechts twee spelers over, namelijk De 

Persgroep Publishing en Cascade met Primo TV Gids. Het verschil met de situatie zonder 

Humo is dat het onevenwicht tussen beide marktaandelen nog wat vergroot wordt, van 

83,7% voor De Persgroep Publishing en 16,3% voor Cascade in een markt zonder Humo 

naar 86% voor De Persgroep Publishing en 14% voor Cascade in een markt met Humo. 

Het verschil in eindresultaat tussen beide scenario’s is zodanig klein dat het geen 

impact heeft op de materiële beoordeling van onderhavige transactie.  

 

215. Indien Humo wordt toegewezen aan de Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit, een markt waarin ook 

Roularta opereert met de titels Knack en Trends, dan zou de transactie voor Humo 

enkel een wijziging van eigenaar tot gevolg hebben. Het marktaandeel van Sanoma zou 

dan integraal naar De Persgroep Publishing gaan108.   

 

                                                           
108

   De enige bezorgdheid die hier zou kunnen worden opgeworpen betreft mogelijke gecoördineerde   
effecten op deze markt, gezien de nauwe banden tussen beide spelers via hun gezamenlijk   
aandeelhouderschap in Medialaan. Het onderzoeksteam is echter van mening dat – mocht Humo 
alsnog worden toegekend aan deze markt – de verschillen tussen de Roularta-titels en Humo te sterk 
zijn om gecoördineerde effecten post transactie in de hand te werken. 
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De advertentiemarkten 

 

Bruto-investeringen en marktaandelen op de Belgische markt voor de verkoop van 
themareclame in Nederlandstalige tijdschriften 

 
Bruto-investeringen (in EUR) Marktaandelen (afgerond) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing  

17,625,156 17,771,580 18,192,812 15.4% 15.9% 16.7% 

Sanoma Media 
Belgium + Humo 

41,107,396 39,050,188 36,525,572 35.8% 35.0% 33.5% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing, 
inclusief Story, 
TeVe-Blad, 
Vitaya, Humo 

28,634,290 28,194,257 27,730,226 25.0% 25.3% 25.4% 

Sanoma Media 
Belgium 

30,098,262 28,627,511 26,988,158 26.2% 25.7% 24.7% 

Rest van de markt 

Roularta 45,161,860 39,871,597 39,768,154 34.7% 34.8% 36.6% 

Editions 
Ventures 

6,318,045 6,163,996 6,036,960 5.5% 5.5% 5.5% 

Produpress 3,954,294 3,484,491 3,453,484 3.4% 3.1% 3.2% 

Think Media 
Magazines 

4,440,678 4,452,666 3,151,721 3.9% 4.0% 2.9% 

IPB 1,446,697 1,733,765 1,772,350 1.3% 1.6% 1.6% 

Charlie Mike 38,054 28,638 26,150 0.0% 0.0% 0.0% 

Totaal 
114,698,47

4 
111,516,94

7 
109,076,37

0 
100.0% 100.0% 100.0% 

Bron: Tabel 15 van de aanmelding   

IV.5.2 Betrokken markten op basis van onderzoek 

216. De gevolgen van deze transactie zullen worden beoordeeld op volgende twee 

betrokken markten (d.w.z., waarop één of beide partijen samen een marktaandeel van 

meer dan 25% hebben), namelijk: 

 

1) de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor TV en 

infotainment inclusief TV-programmatie (verder “de lezersmarkt”). 

2) de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 

tijdschriften  (verder “de advertentiemarkt”) 
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V. Resultaten economische analyse door de auditeur109 

V.1 Inleiding 

217. De BMA dient te beoordelen of deze concentratie de daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze zal belemmeren op de betrokken markten. 

 

218. Bij de beoordeling van de gevolgen wordt onder meer de mededingingssituatie die uit 

de transactie zou voortvloeien vergeleken met de mededingingssituatie die zou hebben 

bestaan zonder de transactie.  

V.2 Wat gebeurt er indien de aangemelde transactie niet doorgaat?  

V.2.1 De Persgroep is de enige onderneming die geïnteresseerd is in een overname van 

de titels 

219. De vraag werd gesteld aan verschillende concurrerende uitgevers of ze betrokken 

waren bij het huidige onderhandelingsproces waarbij de betrokken titels te koop 

werden aangeboden of bij het onderhandelingsproces dat verleden jaar plaatsvond 

toen de totale Sanoma-portefeuille te koop werd aangeboden.  

 

220. Enkel Roularta110 gaf aan dat het vorig jaar het dossier Sanoma (alle titels, niet beperkt 

tot de titels Story/TeVe-Blad, HUMO, Vitaya Magazine en TeVe-Blad) heeft bestudeerd 

en een niet-bindend bod heeft uitgebracht op de totale portefeuille. Het bod werd niet 

weerhouden. 

 

221. Sanoma111 geeft in dit verband aan dat de Persgroep zich (dit jaar) als (enige) 

kandidaat-koper voor de betrokken titels aanbood. Deze onderhandelingen werden 

onder hoge tijdsdruk gevoerd en hebben geleid tot de koopovereenkomst van 25 mei 

2015 die aan de basis ligt van de aangemelde transactie. 

222. Verder werd ook nog de vraag gesteld aan de concurrenten van Sanoma of, ingeval de 

voorliggende transactie niet zou doorgaan, ze geïnteresseerd zouden zijn in een 

eventuele overname van (een/enkele van) de titels. 

 

223. Geen van de concurrenten uitgevers antwoordde hier positief op.  

                                                           
109

  Aangezien de aanmeldende partij uitgaat van een andere marktdefiniëring dan de auditeur, wordt   
bijgevolg de economische analyse door de auditeur uitgevoerd op een anders gedefinieerde markt 
dan die door de aanmeldende partij.   

110
  Antwoord Roularta, p. 7.  

111
  Antwoord Sanoma, p. 2. 
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V.2.2 De titels blijven in de portefeuille van Sanoma indien geen andere onderneming 

geïnteresseerd is in een overname 

224. Sanoma112 geeft aan dat indien de transactie geen doorgang zou vinden, het de 

betrokken titels naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie zelf zal verder zetten. In 

een later stadium kan niet uitgesloten worden dat het één of meerdere van de 

betrokken titels opnieuw zal proberen te verkopen. 

V.2.3 Conclusie 

225. De auditeur komt tot de conclusie dat indien de aangemelde transactie niet doorgaat, 

het meest waarschijnlijke scenario is dat de betrokken titels verder zullen worden 

uitgebaat door Sanoma. Het scenario waarbij de betrokken titels van de markt 

verdwijnen, is een mogelijk scenario, maar waarvan niet wordt verwacht dat het zich op 

korte tot middellange termijn zal voordoen. 

 

226. Vandaar worden de gevolgen voor de mededinging van voorliggende transactie 

vergeleken met (de gevolgen van) het behoud door Sanoma van de betrokken titels.  

V.3 Niet-gecoördineerde gevolgen op de lezersmarkt 

V.3.1 Marktaandelen  

A. Positie aanmeldende partij113 

 

De markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften behalve gespecialiseerde 

tijdschriften 

227. De Persgroep Publishing zou na de verwerving van de vier titels op de lezersmarkt een 

marktaandeel behalen van 54.6%, gevolgd door Sanoma Media Belgium met 21.1% en 

Roularta Media Group NV met 12.0%. Naast de drie grootste spelers is er nog een groot 

aantal kleinere concurrenten op de markt.  

 

228. Op te merken valt dat de cijfers in onderstaande tabel geen volledig beeld geven van de 

magazinemarkt. Er zijn nog honderden (kleinere) tijdschriftentitels waarvan geen 

publieke data beschikbaar zijn, en die bijgevolg niet opgenomen zijn in onderstaande 

berekeningen. Bijgevolg liggen de reële marktaandelen lager. 

 

229. De Persgroep Publishing verwijst hierbij ook naar Bijlage 14, TAB 4: Totale verkochte 

oplage, waar een overzicht van het jaarlijkse verkoopsvolume, alsook het gemiddelde 

                                                           
112

  Ib.  
113

  Aanmelding, p. 78-95. 
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wekelijkse of maandelijkse verkoopsvolume per titel van de voorbije tien jaar per 

magazinetitel wordt overgemaakt. 

 

Tabel 2: Volume en marktaandelen op de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften 

 
Betaalde distributie (verkoopsvolume 

op jaarbasis) 
Marktaandelen (afgerond) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing 

28,359,631 24,842,770 22,126,268 31.7% 30.9% 29.9% 

Sanoma Media 
Belgium + Humo 

42,126,582 37,606,541 33,853,715 47.1% 46.7% 45.8% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing 

52,414,785 45,738,050 40,408,644 58.6% 56.8% 54.6% 

Sanoma Media 
Belgium 

18,071,428 16,711,261 15,571,339 20.2% 20.8% 21.1% 

Rest van de markt 

Roularta 9,210,154 8,878,199 8,877,125 10.3% 11.0% 12.0% 

Cascade 5,406,817 5,830,609 6,175,988 6.0% 7.2% 8.3% 

Think Media 
Magazines 

2,621,783 2,171,250 1,881,066 2.9% 2.7% 2.5% 

Produpress 788,296 790,331 734,167 0.9% 1.0% 1.0% 

Editions Ventures 325,519 302,663 280,291 0.4% 0.4% 0.4% 

Himalaya 55,720 46,557 30,786 0.1% 0.1% 0.0% 

FCO Media / 
Distrigraph 

6,422 6,131 5,161 0.0% 0.0% 0.0% 

MMS 254,574 0 0 0.3% 0.0% 0.0% 

Readers Digest 
Association 

270,070 0 0 0.3% 0.0% 0.0% 

TOTAAL 105,519,514 95,268,450 87,644,944 100% 100% 100% 

Bron: CIM114  
 

Tabel 3: Effect van de Transactie op de HHI-index op de Belgische markt voor de publicatie 
van Nederlandstalige tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften 

HHI-index voor de transactie 3211.98 

HHI-index na de transactie 3646.67 

Δ 434.69 

 

                                                           
114  Voor een omstandige toelichting bij de dataselectie en methodiek die aan de basis liggen van deze 

cijfers, wordt verwezen naar pagina 12 van de aanmelding. 
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In ondergeschikte orde: Het Belgische marktsegment voor de publicatie van 

Nederlandstalige weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek115 

 

230. Indien onderzocht wordt of de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 

tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften onderverdeeld dient te 

worden, dienen vooreerst het volume en de marktaandelen op het Belgische 

marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen gericht op een 

vrouwelijk publiek bestudeerd te worden. Zoals blijkt uit onderstaande tabel had De 

Persgroep Publishing als uitgever van TV Familie/Blik in 2014 een marktaandeel van 

16.7% in dit segment van de lezersmarkt. Sanoma Media Belgium, als uitgever van Flair, 

Libelle en Story, had een marktaandeel van 83.3%. Op basis van de gegevens van 2014, 

zou De Persgroep Publishing na de overname van Story een marktaandeel van 39.5% 

halen. Sanoma zou een marktaandeel behouden van 60.5%. 

 
Tabel 4: Volume en marktaandelen op het Belgische marktsegment voor de publicatie van 
Nederlandstalige weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek 

 Volume verkoop (betaalde 
distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing 

 TV Familie/Blik 

5,096,676 4,515,017 3,939,364 17.4% 17.1% 16.7% 

Sanoma Media 
Belgium 

 Flair 

 Libelle 

 Story 

24,209,074 21,839,584 19,600,274 82.6% 82.9% 83.3% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing, inclusief 
Story 

12,829,800 11,080,277 9,302,696 43.8% 42.0% 39.5% 

Sanoma Media 
Belgium 

16,475,950 15,274,324 14,236,942 56.2% 58.0% 60.5% 

Totaal 29,305,750 26,354,601 23,539,638 100% 100% 100% 

Bron: CIM116 
 

                                                           
115

  Aanmelding, p. 84-85. 
116  Voor een omstandige toelichting bij de dataselectie en methodiek die aan de basis liggen van deze 

cijfers, wordt verwezen naar pagina 12. 
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Tabel 5: Effect van de Transactie op de HHI-index in het Belgische marktsegment voor de 
publicatie van Nederlandstalige weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek 

HHI-index voor de transactie 7217.78 

HHI-index na de transactie 5220.50 

Δ -1997.28 

 

In uiterst ondergeschikte orde het Belgische marktsegment voor de publicatie van 

Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op showbizz/Entertainment 

 

231. Indien, in uiterst ondergeschikte orde, onderzocht wordt of de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige tijdschriften met uitzondering van gespecialiseerde 

tijdschriften onderverdeeld dient te worden volgens de alternatieve sub-segmentering, 

dienen het volume en de marktaandelen op het Belgische marktsegment voor de 

publicatie van Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op 

showbizz/entertainment bestudeerd te worden (in plaats van het volume en de 

marktaandelen op het Belgische marktsegment voor de publicatie van Nederlandstalige 

weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek). Zoals blijkt uit onderstaande tabel had 

De Persgroep Publishing als uitgever van TV Familie/Blik en Dag Allemaal/Expres in 2014 

een marktaandeel van 63.65% in dit segment van de lezersmarkt. Sanoma Media 

Belgium, als uitgever van Story, had een marktaandeel van 17.31%. Op basis van de 

gegevens van 2014, zou De Persgroep Publishing na de overname van Story een 

marktaandeel van 80.96% halen. Sanoma Media Belgium zou uit dit marktsegment 

verdwijnen. Cascade behoudt als uitgever van Primo een marktaandeel van 19.04%. 

Hierbij wenst de aanmeldende partij te benadrukken dat Primo een sterke 

concurrentiële druk uitoefent op Dag Allemaal/Expres. Primo vormt een dicht 

substituut van Dag Allemaal/Expres, maar wordt aangeboden aan slechts de helft van 

de prijs. Zoals geïllustreerd op pagina 59 - 60 verklaart deze sterke concurrentiële druk 

volgens De Persgroep Publishing de afnemende verkochte wekelijkse oplage van Dag 

Allemaal/Expres, en de toenemende verkochte wekelijkse oplage van Primo. 

  



 

67 
 

 

Tabel 6: Volume en marktaandelen in het Belgische marktsegment voor de publicatie 
van Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op 
showbizz/entertainment 

 Volume verkoop (betaalde 
distributie in eenheden/jaar) 

Marktaandelen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing: TV 
Familie/Blik en Dag 
Allemaal/Expres 

24,629,455 21,675,069 19,716,736 65.79% 64.20% 63.65% 

Sanoma Media 
Belgium 

7,733,124 6,565,260 5,363,332 20.66% 19.44% 17.31% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing 
includsief Story 

32,362,579 28,240,329 25,080,068 86.45% 83.64% 80.96% 

Sanoma Media 
Belgium 

0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Rest van de markt 

Cascade: Primo 5,073,902 5,522,972 5,897,996 13.55% 16.36% 19.04% 

Totaal 37,436,481 33,763,301 30,978,064 100% 100% 100% 

Bron: CIM117 
 

Tabel 7: Effect van de transactie op de HHI-index in het Belgische marktsegment voor de 
publicatie van Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op 
showbizz/entertainment 

HHI-index voor de transactie 4713.48 

HHI-index na de transactie 6917.04 

Δ 2203.56 

 

232. In onderstaande tabel worden de verkoopscijfers in het Belgische marktsegment voor 

de publicatie van Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op 

showbizz/entertainment vervolgens opgesplitst in losse verkoop enerzijds, en 

abonnementen anderzijds.  

 

                                                           
117  Voor een omstandige toelichting bij de dataselectie en methodiek die aan de basis liggen van deze 

cijfers,  
wordt verwezen naar pagina 12. 
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233. Wij verwijzen hierbij ook naar Bijlage 14, TAB 1: Losse verkoop en TAB 2: 

Abonnementen, waar een overzicht van de opgesplitste verkoopsvolumes voor de 

voorbije tien jaar wordt overgemaakt. 

 

Tabel 8: Volume betaalde distributie opgesplitst in losse verkoop enerzijds en 
abonnementen anderzijds, in het Belgische marktsegment voor de publicatie van 
Nederlandstalige light-content weekbladen met een focus op showbizz/entertainment 

 Losse verkoop Abonnementen 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TV Familie/Blik 4,916,392 4,184,933 3,679,884 180,284 330,084 259,480 

Dag 
Allemaal/Expres 

17,706,770 14,341,964 13,221,832 1,826,009 2,818,088 2,555,540 

Story 6,673,336 5,593,744 4,511,572 1,059,788 971,568 851,760 

Primo 4,409,282 4,802,604 5,118,308 664,620 720,668 779,688 

Bron: CIM 

B. Marktbevraging 

 

234. Roularta118 geeft aan dat door de synergieën die De Persgroep wellicht zal kunnen 

realiseren op het vlak van redactie en ondersteunende diensten, er geen noodzaak zal 

zijn om de verkoopprijs van haar nieuwe gamma te verhogen. 

 

235. Editions Ventures119 ziet geen problemen in voorliggende transactie.  

 

236. Think Media120 verwacht in eerste instantie een behoud van de huidige verkoopprijzen. 

Promotieprijzen met betrekking tot pakketverkopen zijn echter niet uit te sluiten en zijn 

nu bijvoorbeeld ook al merkbaar in de combi Dag Allemaal + Joepie. 

 

237. De VVJ121 geeft aan dat als de diverse titels (oude en nieuwe) bijdragen gaan delen, het 

globale aanbod vermindert, en ook de keuzevrijheid van de consument vermindert. 

 

238. VRM122 geeft aan dat, aangezien men zich over het algemeen in een krimpende markt 

bevindt, het weinig waarschijnlijk lijkt dat de prijzen kunnen opgetrokken worden om 

meer winst te genereren. 

239. Cascade123 heeft verschillende scenario’s geschetst waardoor voorliggende transactie 

negatieve unilaterale gevolgen zou kunnen teweeg brengen.  

                                                           
118

  Antwoord Roularta, p. 9-10.  
119

  Antwoord Editions Ventures, p. 13. 
120

  Antwoord Think Media, p. 10. 
121

  Antwoord VVJ, p. 12.  
122

  Antwoord VRM, p. 10. 
123

  Antwoord Cascade, p. 10-17.  
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Prijsstrategie De Persgroep 

240. De Persgroep zou Primo uit de markt kunnen halen door de prijzen van haar TV-

tijdschriften tijdelijk te verlagen. Aangezien Primo minder naambekendheid heeft en de 

verkoopprijs van Primo al heel laag ligt (vergeleken met de andere TV-tijdschriften), zou 

Primo moeilijk kunnen overleven als het verplicht zou zijn om de verkoopprijs te 

verlagen om concurrerend te blijven.  

 

Capaciteitsprobleem 

241. Er kan mogelijks een capaciteitsprobleem - eerder een timing-probleem - voortvloeien 

uit de transactie. De “window of opportunity” voor het drukken van een TV-tijdschrift is 

namelijk beperkt tot de weekend-slots. Dit geldt niet voor heel veel andere tijdschriften 

die meer ruimte hebben (een vrouwenblad kan een paar dagen voor de verkoop 

gedrukt worden omdat het geen actueel nieuws bevat). Vanwege deze beperkte slot 

kunnen de prijzen voor het drukken snel oplopen. Dankzij het enorme volume dat De 

Persgroep na de transactie zal kunnen bundelen, is de kans aanwezig dat Primo niet 

snel een drukker zal kunnen overtuigen om de laatste slot te gunnen aan Primo. Dit 

betekent dat De Persgroep de kans zal krijgen om actueler nieuws op te nemen in haar 

5 TV-tijdschriften. 

 

Pluraliteit aanbod 

242.De Persgroep zou kunnen beslissen om een aantal titels samen te voegen, al dan niet 

onder verschillende merken (zie Dag Allemaal, TVExpress). Dit zal ten koste gaan van 

de pluraliteit van de media in Vlaanderen. Bovendien zou er een nivellering kunnen 

plaatsvinden van de inhoud van de 5 TV-titels van de Persgroep. Er zal met andere 

woorden waarschijnlijk nog weinig verschil bestaan tussen de inhoud van deze titels. 

 

243. Bovenstaande bemerkingen en bekommernissen werden voorgelegd aan de 

aanmeldende partij. Hieronder wordt haar antwoord weergegeven.124   

 

Prijsstrategie De Persgroep 

 

244. De aanmeldende partij geeft aan dat zij geen mogelijkheid heeft om TV Familie/Blik in 

te zetten als ‘battleship’.  

 

245. TV Familie/Blik zou mogelijk door De Persgroep Publishing kunnen ingezet worden met 

het oog op een strategische prijzenoorlog met Primo. Aangezien deze tijdschriften 

                                                           
124

  Antwoord Persgroep van 3 juli 2015.  
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inhoudelijk geen dichte substituten zijn, lijkt deze mogelijkheid onwaarschijnlijk, te 

meer aangezien dit financieel niet te verantwoorden zou zijn. 

 

246. In 2014 bedroeg de losse verkoop van TV Familie/Blik ca. 70.000 exemplaren per 

nummer met een netto-omzet van […] en een EBIDTA van […] per jaar. Indien de prijs 

verlaagd zou worden tot het niveau van Primo, zou TV Familie/Blik per week […] omzet 

en dus marge verliezen. Dit wil zeggen dat na amper […] de volledige jaar-EBIDTA 

verdwenen is en TV Familie/Blik verlieslatend wordt. 

 

247. In 2008 heeft De Persgroep Publishing in het kader van een promotiecampagne de prijs 

van TV Familie tijdelijk, met name twee maal, verlaagd naar 0,99 €. Dit heeft wel een 

stijging van de verkoopcijfers tot gevolg gehad, maar de correlatie is niet zo spectaculair 

als men zou verwachten, en men kan ook zonder prijsdalingen soortgelijke pieken 

vaststellen. 

 

248. Zelfs indien De Persgroep Publishing door aanhoudende prijsverlagingen Primo uit de 

markt zou wegconcurreren, zou dit niet als resultaat hebben dat De Persgroep 

Publishing de prijs van haar magazines zomaar zou kunnen optrekken. Zelfs indien de 

door het Auditoraat voorgestelde marktdefinitie gehanteerd wordt, blijft er een 

concurrentiële druk uitgaan van andere tijdschriften, met name Libelle, Knack en P-

Magazine. Ook de EPG en TV-programmatie op het internet, etc. voeren de 

concurrentiële druk op de zuivere TV-magazines op. Door deze laatste factoren lijkt het 

De Persgroep Publishing onwaarschijnlijk dat het mogelijk zou zijn om de 

magazineprijzen op te trekken. Het meest waarschijnlijke gevolg van een dergelijke 

strategie lijkt dat consumenten helemaal geen magazines met TV-inhoud meer zouden 

kopen, aangezien er voldoende (gratis) alternatieven voorhanden zijn. 

 

Capaciteitsprobleem 

 

249. Zelfs indien De Persgroep Publishing er belang bij zou hebben om Primo af te schermen 

van de toegang tot drukkerijfaciliteiten, quod non, is dit onmogelijk gezien de realiteit 

van de markt en wel om volgende redenen. 

 De drukkerijmarkt in België en de buurlanden wordt gekenmerkt door 

overcapaciteit 

250. Wanneer een drukkerij op een bepaald moment niet binnen de voorziene timing aan de 

behoefte kan voldoen, wat volgens De Persgroep Publishing heel uitzonderlijk zou zijn, 

kunnen dus gemakkelijk andere drukkerijen gevonden worden die over voldoende 

capaciteit beschikken om alsnog op tijd te drukken. 

 De betrokken weekbladen worden door verschillende drukkers gedrukt 
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251. Alle betrokken weekbladen worden momenteel al in een “laat” slot gedrukt, maar de 

transactie zal hier niets aan veranderen. Er zijn niet plots minder slots beschikbaar 

omdat een tijdschrift van uitgever verandert.  

 De betrokken weekbladen worden niet allemaal op zondagnamiddag gedrukt 

252. Humo wordt door dezelfde drukkerij als Primo gedrukt, en komt op dezelfde dag in de 

rekken. Humo is echter al af op zaterdag, wanneer de digitale versie beschikbaar is. Het 

lijkt onwaarschijnlijk dat zich timingproblemen zouden voordoen. Bovendien worden 

veel weekbladen al op vrijdagavond naar de drukker gestuurd om op dinsdag in de 

winkel te liggen, aangezien de meeste redacties niet werken over het weekend. Zeker 

magazines met een grote oplage worden tijdig aan de drukker bezorgd als ze op dinsdag 

in de rekken moeten liggen. 

 

253. Wat betreft de tijdstippen van drukken, heeft de aanmeldende partij nog informatie 

aangeleverd125 aangaande de tijd-slots die bij de verschillende drukkerijen ingenomen 

worden door de betrokken titels. 

 Er worden verschillende druktechnieken gehanteerd 

254. Aangezien Dag Allemaal/Expres een grote oplage heeft, wordt voor dit tijdschrift een 

andere druktechniek gebruikt dan voor bijvoorbeeld Primo en Story. Dag 

Allemaal/Expres wordt in heliogravure gedrukt, en doet daarvoor in het bijzonder 

beroep op Roto Smeets Group BV in Nederland. Het is bijgevolg onmogelijk dat Primo 

met Dag Allemaal/Expres in concurrentie zou komen voor drukcapaciteit binnen het 

gewenste tijdsslot. 

 

255. Primo wordt, net als bijvoorbeeld Story, in headset rotatie (offset) gedrukt. Deze 

techniek wordt door veel drukkerijen in België en de buurlanden toegepast. Wat deze 

druktechniek betreft kunnen zich zeker geen capaciteitsproblemen voordoen. 

 Drukken op zondagnamiddag is duurder 

256. Primo geeft aan zo laat mogelijk, meer bepaald op zondagnamiddag, te willen drukken. 

Als Primo problemen ervaart om een tijdsslot op zondagnamiddag te bemachtigen, zal 

dit volgens De Persgroep Publishing eerder te wijten zijn aan de hoge prijzen, dan aan 

een gebrek aan capaciteit of aan onderhandelingsmacht. 

 

Pluraliteit aanbod 

257. […] 

                                                           
125

  Bijlage Persgroep aangaande druk-slots magazines.  
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C. Positie auditeur 

258. Het onderzoeksteam heeft de marktaandelen en daarbij horende HHI-index berekend, 

gebaseerd op de marktdefiniëring zoals die voortvloeide uit het marktonderzoek. 

 

Effect van de transactie op de HHI-index in de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie 

HHI-index voor de transactie 4092 

HHI-index na de transactie 7278 

Δ 3176 

 

259. Post-transactie behaalt de aanmeldende partij op de Belgische markt voor de publicatie 

van Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie, 

een marktaandeel van 83,7%. Het effect op de HHI-index is een stijging van 3176 binnen 

deze markt.  

 

260. Het integreren van de betrokken Sanoma-titels in De Persgroep, heeft tot gevolg dat 

belangrijke spelers wegvallen in de concurrentiestrijd tussen Story, Dag Allemaal, TV 

Familie/Blik en TeVe-Blad. Bovendien is de concentratie van dien aard dat er post-

transactie in diezelfde markt slechts één concurrent overblijft, namelijk Cascade met de 

titel Primo. Op die manier wordt binnen deze markt belangrijke concurrentiële druk 

weggenomen.  

 

261. Dit wegnemen van concurrentiële druk in combinatie met het extreem hoge 

marktaandeel dat de aanmeldende partij post-transactie inneemt (en de daaruit 

voortvloeiende concentratiegraad), kan significante mededingingsbeperkende 

unilaterale gevolgen met zich meebrengen, onder meer op het vlak van prijsstrategie 

(tegenover de enige overgebleven concurrent op de markt, Cascade) en de pluraliteit 

van het aanbod. Naast deze twee bezorgdheden werd door Cascade ook de 

mogelijkheid van een capaciteitsbeperking aangestipt.   

 

 

 

Prijsstrategie 

262. De door Cascade geuite vrees dat de aanmeldende partij TV-Familie/Blik zou gebruiken 

om een prijzenslag te ontketenen, blijkt na onderzoek ongegrond. Niet alleen 

overtuigen de door de aanmeldende partij aangehaalde argumenten, bovendien is deze 

vrees niet specifiek aan de transactie.  
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263. Echter, onderzoek heeft uitgewezen dat de aanmeldende partij met TeVe-Blad wel 

degelijk een belangrijke troef in handen heeft om een - eventueel tijdelijke - 

strategische herpositionering door te voeren ten aanzien van Primo, de titel van 

uitgeverij Cascade en post-transactie de enige overgebleven concurrent op de 

lezersmarkt.   

 

264. TeVe-Blad, dat momenteel qua prijszetting kan worden beschouwd als meest nabije 

concurrent van Primo (beide titels kosten 1,25€), kan zonder grote meerprijs worden 

gestoffeerd met meer redactionele inhoud en aantrekkelijke foto’s (door de nauwe 

samenwerking met de redacties van de andere De Persgroep-titels) en worden 

omgevormd tot een groter formaat zodat het zowel qua inhoud als qua lay-out bij 

Primo aanleunt. Met een gerichte prijsverlaging kan bijgevolg de aanmeldende partij, 

gebruik makend van TeVe-Blad, Primo uit de markt prijzen, waarna geen enkele 

concurrent in dit goedkopere prijssegment overblijft op de lezersmarkt.  

 

265. Nadien is de aanmeldende partij vrij om de prijs op te drijven of het aanbod te 

verschralen voor dezelfde prijs waardoor de consument zou worden beperkt in zijn 

aanbod, namelijk het niet langer beschikbaar zijn van een titel in het goedkopere 

prijssegment op de lezersmarkt.  

 

266. Na onderzoek blijkt in dit verband de mogelijkheid van een prijsstrategie met TeVe-Blad 

- met de daaraan verbonden mededingingsbeperkende gevolgen - reëel.  

 

Capaciteitsbeperking 

267. Het onderzoeksteam heeft concrete informatie aangaande de druk-activiteiten van 

zowel de aanmeldende partij als Cascade opgevraagd (gedrukte oplage, tijd-slots, …).126 

 

268. Op basis van de argumenten van de aanmeldende partij en de concrete druk-informatie 

is de auditeur van mening dat de door Cascade aangehaalde vrees aangaande 

drukkerijen niet door het onderzoek wordt beaamd, dit onder meer gelet op de 

heersende overcapaciteit in de sector, de verschillende tijd-slots waarop de betrokken 

titels worden gedrukt en het feit dat Primo bij de grootste concurrent van de 

aanmeldende partij wordt gedrukt, namelijk Mediahuis.  

 

  

                                                           
126

   Bijlage Persgroep aangaande druk-slots magazines en antwoord Cascade, p. 10-17. 
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Pluraliteit van het aanbod 

269. De auditeur is van mening dat het door de aanmeldende partij aangevoerd voornemen 

de overgenomen tijdschriften niet te doen verdwijnen of niet te laten samensmelten 

met haar tijdschriften, in dit verband niet voldoet. De vrees blijft bestaan dat 

voorliggende transactie gevolgen zal hebben met betrekking tot het bestaande gamma 

tijdschriftentitels en/of hun inhoudelijk aanbod. De aanmeldende partij hoopt namelijk 

door middel van deze transactie verregaande synergiën te creëren, onder meer op 

redactioneel vlak.  

 

270. Het is onduidelijk wat de implicaties hiervan zullen zijn en het kan dus ook niet worden 

uitgesloten dat deze synergiën zullen leiden tot een verschraling  van het aanbod aan 

tijdschriften of een inhoudelijke nivellering/verarming van de tijdschriften op de 

lezersmarkt van de aanmeldende partij. In de mate deze een verkleining van de keuze 

aan producten of een verlaging van de kwaliteit van producten inhouden, zonder 

gepaard te gaan met een navenante prijsverlaging, zou dit neerkomen op een impliciete 

prijsverhoging vanwege de aanmeldende partij of een beperking van het aanbod voor 

consumenten. 

 

271. In geval van het behoud door Sanoma van de betrokken titels, blijft de situatie op de 

markt zoals ze nu is. De Persgroep heeft een marktaandeel van 54,6%, Sanoma heeft 

een marktaandeel van 29,1% en Cascade, met haar titel Primo, heeft een marktaandeel 

van 16,3%.  

 

272. Het is duidelijk dat deze situatie concurrentieel evenwichtiger is dan de concurrentiële 

situatie zoals ze zou ontstaan post-transactie.   

V.3.2 Toetredingsdrempels 

A. Positie aanmeldende partij127 

273. De toetredingskosten zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals redactionele 

kosten, productiekosten, distributiekosten, onderzoeks- en productontwikkelingskosten 

en verkoopkosten.  

 

274. Verder zijn er geen belangrijke wettelijke of bestuursrechtelijke 

toetredingsbelemmeringen, of beperkingen ten gevolge van het bestaan van octrooien, 

know-how en andere intellectuele eigendomsrechten of licenties op dergelijke rechten. 

De partijen bij de voorgenomen concentratie zijn eigenaar, licentienemer en 

licentiegever met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op hun eigen titels, 

maar dit vormt geen toetredingsbelemmering met betrekking tot de intrede van nieuwe 

titels. 

                                                           
127

  Aanmelding, p. 15-116.  
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275. Het bestaan van schaalvoordelen hangt af van de aard van het tijdschrift, met name of 

de inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van de lezersmarkt dan wel van de 

advertentiemarkt. Voor tijdschriften die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van inkomsten uit 

de lezersmarkt, zijn schaalvoordelen van belang. Dit is echter niet het geval voor 

tijdschriften die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. 

 

276. Wat betreft voorzieningsbronnen stelt zich geen probleem. Er zijn voldoende 

drukkerijen, grondstoffen zoals papier, en arbeidskrachten beschikbaar. 

B. Marktbevraging 

277. Editions Ventures128 geeft aan dat het al gaat om een verzadigde markt met een 

aanzienlijk aanbod van tijdschriften in het segment van de populaire tijdschriften. Het 

stelt dat merkherkenning belangrijk is.  

 

278. Ook Roularta129 geeft aan dat intrede op de markt van tijdschriften heel moeilijk is. Hen 

lijkt de kans zeer klein om succesvol vanuit het niets het segment van de populaire 

tijdschriften te betreden. Om succesvol te worden, zal het moeten gaan over een nieuw 

blad met een originele, vernieuwende formule en zal het blad in de lanceringsfase 

ondersteund moeten worden door cross-promotie. 

 

279. Think Media130 stelt dat mediacentrales de neiging hebben voor de meest eenvoudige 

manier van aankoop te opteren. Het zal bijgevolg steeds moeilijker worden als 

challenger in een markt voldoende budget binnen te halen.  

 

280. Cascade131 denkt niet dat een investeerder op korte of middellange termijn bereid zal 

zijn om in een dergelijk project te investeren vanwege de nog gaande consolidatie in de 

sector. Verder denkt het niet dat intrede realistisch is op de markt voor TV tijdschriften, 

zeker niet als een nieuwkomer geconfronteerd wordt met een speler met een 

marktaandeel van meer dan 80%. 

C. Positie auditeur 

281. De marktbevraging en algemene economische indicatoren geven aan dat 

markttoetreding onwaarschijnlijk lijkt in het huidige klimaat van dalende oplages en 

advertentie-inkomsten en gelet op de marktmacht van de aanmeldende partij post-

transactie. Dit is zeker het geval met een op tv en infotainment gericht tijdschrift; 

misschien heeft een zogenaamd niche-magazine, zoals Bahamontes van Cascade, nog 

                                                           
128

  Antwoord Editions Ventures, p. 10.  
129

  Antwoord Roularta, p. 7. 
130

  Antwoord Think Media, p. 11.  
131

  Antwoord Cascade, p. 10-11. 
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enige kans op slagen. Het moet hier dan wel al gaan om een bestaande speler op de 

markt en bovendien kunnen deze niche-magazines wegens hun beperkte oplage geen 

concurrentiële druk uitoefenen op de bestaande op tv en infotainment gerichte 

tijdschriften.   

V.3.3 Conclusie 

282. Gelet op het bovenstaande dient besloten te worden dat voorliggende transactie de 

concurrentiële structuur van de lezersmarkt op dusdanige manier zal wijzigen dat deze  

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich kan meebrengen, 

bestaande uit strategische positionering (onder meer prijszetting, lay-out en inhoud) 

tegenover de enige overgebleven concurrent op de lezersmarkt en een aantasting van 

de pluraliteit van het aanbod.  

V.4 Niet-gecoördineerde gevolgen op de advertentiemarkt 

A. Positie aanmeldende partij132 

 

283. In 2014 had De Persgroep Publishing een marktaandeel van 16.7%. Sanoma Media 

Belgium en Humo hadden een aandeel van 33.5%. In onderstaande tabel wordt 

bovendien het marktaandeel berekend van Sanoma Media Belgium na de voorgenomen 

Transactie en van De Persgroep Publishing met de over te nemen titels.  

 

284. In dit scenario zou De Persgroep Publishing na de verwerving van de vier titels op de 

advertentiemarkt een marktaandeel behalen van 25.4%. Sanoma Media Belgium 

behaalt een marktaandeel van 24.7%, en Roularta Media Group NV blijft marktleider 

met 36.6%. Naast de drie grootste spelers is er nog een groot aantal kleinere 

concurrenten op de markt.  

 

285. Op te merken valt dat de cijfers in onderstaande tabel geen volledig beeld geven van de 

magazinemarkt. Er zijn nog honderden (kleinere) tijdschriftentitels waarvan geen 

publieke data beschikbaar zijn, en die bijgevolg niet opgenomen zijn in onderstaande 

berekeningen. Bijgevolg liggen de reële marktaandelen lager. 

 

286. De Persgroep Publishing verwijst hierbij ook naar Bijlage 18 waar een overzicht van de 

bruto-investeringen en de marktaandelen van de voorbije tien jaar wordt overgemaakt. 

  

                                                           
132

  Aanmelding, p. 96-97.  
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Tabel 9: Bruto-investeringen en marktaandelen op de Belgische markt voor de verkoop 
van themareclame in Nederlandstalige tijdschriften 

 
Bruto-investeringen (in EUR) Marktaandelen (afgerond) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

De partijen voor de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing  

17,625,156 17,771,580 18,192,812 15.4% 15.9% 16.7% 

Sanoma Media 
Belgium + Humo 

41,107,396 39,050,188 36,525,572 35.8% 35.0% 33.5% 

De partijen na de voorgenomen transactie 

De Persgroep 
Publishing, 
inclusief Story, 
TeVe-Blad, 
Vitaya, Humo 

28,634,290 28,194,257 27,730,226 25.0% 25.3% 25.4% 

Sanoma Media 
Belgium 

30,098,262 28,627,511 26,988,158 26.2% 25.7% 24.7% 

Rest van de markt 

Roularta 45,161,860 39,871,597 39,768,154 34.7% 34.8% 36.6% 

Editions 
Ventures 

6,318,045 6,163,996 6,036,960 5.5% 5.5% 5.5% 

Produpress 3,954,294 3,484,491 3,453,484 3.4% 3.1% 3.2% 

Think Media 
Magazines 

4,440,678 4,452,666 3,151,721 3.9% 4.0% 2.9% 

IPB 1,446,697 1,733,765 1,772,350 1.3% 1.6% 1.6% 

Charlie Mike 38,054 28,638 26,150 0.0% 0.0% 0.0% 

Totaal 
114,698,47

4 
111,516,94

7 
109,076,37

0 
100.0% 100.0% 100.0% 

Bron: MDB/Mediaxim/Nielsen133 
 

Tabel 10: Effect op de HHI-index op de Belgische markt voor de verkoop van 
themareclame in Nederlandstalige tijdschriften 

HHI-index voor de transactie 2792.16 

HHI-index na transactie 2646.27 

Δ -145.89 

 

287. Toetredingskosten op de advertentiemarkt zijn vooral de personeels- en 

werkingskosten verbonden aan het opzetten van een sales force. De verkoop van 

advertentieruimte kan echter ook door advertentieacquisitiebureaus uitgevoerd 

worden, zodat er bijna geen toetredingskosten zijn. Er zijn geen bijkomende wettelijke 

                                                           
133  Voor een omstandige toelichting bij de dataselectie en methodiek die aan de basis liggen van deze 

cijfers,  
wordt verwezen naar pagina 12. 
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of bestuursrechtelijke toetredingsdrempels, of toetredingsdrempels die voortvloeien uit 

intellectuele eigendomsrechten. Ook schaalvoordelen spelen nauwelijks een rol.134 

 

B. Marktbevraging 

288. De meerderheid van de adverteerders die hebben geantwoord op de vragenlijst, stelt 

geen negatieve gevolgen te vrezen van de transactie.  

 

289. Dreamland135 geeft aan dat deze transactie enkel maar de prijs (voor advertenties) ten 

goede kan komen (packagedeals, jaardeals,..). Dé echte concurrentie komt van andere 

media, niet van andere tijdschriften.  

290. Henkel Belgium136 stelt dat advertentieruimte binnen de 

entertainment/showbiz/gossip titels mogelijks geïmpacteerd kan worden, maar dat het 

onwaarschijnlijk is gezien de steeds sterkere opkomt van online.  

 

291. Sanofi-Aventis137 meent dat de verkoop van de bladen sterk is gedaald en dat deze 

trend zich wellicht nog een tijdje zal doorzetten zodat een grote prijsstijging er niet 

onmiddellijk zal komen. Bovendien zou het kunnen dat door een grotere investering in 

een aantal titels bij een regie, er ook betere afspraken kunnen gemaakt worden. 

Anderzijds meent het dat als een aantal titels zouden verdwijnen, dit wellicht ten goede 

zou komen voor de gezondheid van het aantal overblijvende titels (doordat daar alle 

reclame investeringen gebundeld worden). Dan komt er wellicht wel een stijging van de 

prijzen op het beperkter aantal titels. Online blijft echter groeien ten koste van print, 

dus wellicht blijft de stijging van de prijs wel beperkt. 

 

292. Binnen de groep van adverteerders, geeft enkel Proximus138 aan 

mededingingsbeperkende gevolgen te verwachten. De totstandkoming van een 

monopolie kan niet anders inhouden dan een belemmering van de mededinging. Dat er 

een zekere concurrentiële druk is van de andere media doet hieraan niets af. Het lijdt 

weinig twijfel dat er nieuwe koppelaanbiedingen zullen plaatsvinden. Het feit dat er 

slechts één aanbieder meer zal zijn, zal bovendien als gevolg hebben dat er nog slechts 

één tarifering zal gelden, weze het dan voor de afzonderlijke (overblijvende, 

geïntegreerde of gefuseerde) titels dan wel voor de koppelaanbiedingen van deze titels. 

Deze transactie zal De Persgroep dan ook in staat stellen post-transactie de prijs van 

reclame in tijdschriften op winstvergrotende wijze te verhogen zonder dat dit zal leiden 

tot een significante verschuiving naar reclame via andere kanalen.  

 

                                                           
134

  Aanmelding, p. 147.  
135

  Antwoord Dreamland (Colruyt), p. 7.  
136

  Antwoord Henkel, p. 7.  
137

  Antwoord Sanofi-Aventis, p. 7.  
138

  Antwoord Proximus, p. 14-15.  



 

79 
 

293. VRM139 meent dat gezien de reclame-investeringen in tijdschriften in dalende lijn zit, en 

ook de oplages van tijdschriften blijven dalen, het weinig waarschijnlijk is dat de 

nettoprijs voor advertentieruimte sterk omhoog zal gaan. 

 

294. Een meerderheid van de concurrenten is positief over de transactie. Roularta140 geeft 

aan dat de Persgroep titels zou kunnen bundelen, waardoor adverteerders eigenlijk aan 

een goedkoper tarief kunnen adverteren, dan mochten zij in elk van de titels 

afzonderlijk willen adverteren en zullen hierdoor in staat zijn aan een goedkoper tarief 

een grotere doelgroep te bereiken. 

 

295. Editions Ventures141 ziet meer mogelijkheden tot gebundelde advertentiepakketten, 

die de prijs voor adverteerders drukken. Dit zal leiden tot meer advertentieruimte voor 

dezelfde prijs.  

 

296. Think Media142 geeft aan dat de nieuwe de Persgroep-portefeuille de mogelijkheid laat 

ontstaan voor een adverteerder om nog grote package deals te bedingen en het laat 

aan de Persgroep Publishing de ruimte om grotere (exclusieve) jaardeals af te sluiten 

met top 50-adverteerders. 

 

297. Van de concurrenten verwacht enkel Cascade143 problemen. Het stelt dat Primo, als 

enig alternatief voor De Persgroep voor advertenties in TV-tijdschriften, geen obstakel 

zal vormen voor een verhoging van de prijzen door De Persgroep voor 

advertentieruimte in TV-tijdschriften. Het feit dat De Persgroep de prijzen niet zou 

kunnen verhogen voor de adverteerders die naar andere media kunnen switchen, 

neemt niet weg dat sommige adverteerders (vrijwel) uitsluitend in TV-tijdschriften 

adverteren en dat de Persgroep de prijzen zal kunnen verhogen voor deze bedrijven. 

 

298. Het verwijst hier verder naar de TV Mag 6 Pack. Dit is een samenwerkingsverband 

tussen Dag Allemaal/Expres, TV Familie/Blik, Primo, Ciné-Télé-Revue, Telestar en 

Télépro, waarbij pakketten advertentieruimte in de 6 tijdschriften samen aangeboden 

worden. Het geeft aan dat de inkomsten hieruit een belangrijk deel van haar totale 

reclame-inkomsten vertegenwoordigen. Het stelt te vrezen voor de gevolgen indien het 

hieruit verdwijnt.  

 

299. Bovenstaande bemerkingen en bekommernissen werden voorgelegd aan de 

aanmeldende partij. Hieronder wordt haar antwoord weergegeven.144 
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  Antwoord VRM, p. 11.  
140

  Antwoord Roularta, p. 10.  
141

  Antwoord Editions Ventures, p. 17. 
142

  Antwoord Think Media, p. 10.  
143

  Antwoord Cascade, p. 14-15.  
144

  Antwoord Persgroep van 3 juli 2015.  
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Combinatiekortingen/ruilovereenkomsten 

300. De Persgroep Publishing wenst erop te wijzen dat haar marktaandeel na de transactie 

slechts om en bij de 25% zou bedragen. Dit is niet voldoende om aanleiding te geven tot 

mededingingsrechtelijke bezwaren. 

 

301. Volgens De Persgroep Publishing is het, door de bijzondere werking van deze markt, 

niet mogelijk om de markt eventueel verder te segmenteren op basis van de types 

tijdschriften waarin geadverteerd wordt. Het is namelijk niet zo dat adverteerders er 

rechtstreeks voor kiezen om in een welbepaald tijdschrift te adverteren. 

 

302. Advertenties worden namelijk aan tijdschriften toegewezen op basis van de beoogde 

doelgroep. Wanneer een adverteerder beslist om een campagne te lanceren, worden 

eerst het budget, de campagnedoelstellingen en het medium vastgelegd. Wanneer 

eenmaal gekozen is voor de gedrukte pers als medium, wordt op basis van de CIM-

gegevens de beoogde doelgroep geselecteerd. Op die basis worden vervolgens één of 

meerdere titels geselecteerd waarin afzonderlijk of in een combinatie (bijvoorbeeld de 

TV Mag Six Pack) wordt geadverteerd. Grote adverteerders nemen overigens niet zelf 

deel aan dit proces, en laten dit alles over aan een mediacenter of mediabureau. 

 

303. Een dergelijke werkwijze maakt het volgens De Persgroep Publishing onmogelijk om de 

markt verder te segmenteren op basis van bepaalde kenmerken eigen aan de 

tijdschriften, omdat de marktwerking louter gebaseerd is op het doelpubliek dat 

beoogd wordt door de advertenties. 

 

TV Mag Six Pack 

 

304. De ‘TV Mag Six Pack’ is een samenwerking tussen De Persgroep Advertising en de 

reclameregie IPB. Het oorspronkelijke doel was een optioneel combinatiepakket aan te 

bieden met advertentieruimte in Dag Allemaal en Ciné-Télé-Revue. IPB, de reclameregie 

van o.m. Ciné-Télé-Revue, Télépro, Téléstar en Primo, heeft vervolgens voorgesteld om 

al deze tijdschriften in het pakket op te nemen. Vervolgens is beslist om ook TV 

Familie/Blik in het pakket op te nemen, zodat een pakket met advertentieruimte in 3 

Nederlandstalige en 3 Franstalige magazines kon worden aangeboden. Het gaat dus om 

een samenwerking tussen De Persgroep Advertising en een reclameregie, waarbij de 

vraag of Primo al dan niet deel uitmaakt van het pakket nooit een discussiepunt 

geweest is. 

 

305. De reclame-inkomsten uit ‘TV Mag Six Pack’ zijn voor alle partijen verwaarloosbaar in 

verhouding tot hun totale inkomsten uit reclame. In 2014 bedroeg het aandeel van de 
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inkomsten uit de ‘TV Mag Six Pack’ in de totale netto advertentie-inkomsten van De 

Persgroep Publishing uit haar magazines (excl. reclame-inkomsten uit 

krantenmagazines) […]%. Primo krijgt via IPB […]% van de inkomsten van de ‘TV Mag Six 

Pack’.  

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

 

306. Wat betreft de door Cascade opgeworpen vrees in verband met het SixPack-

samenwerkingsverband, wijst de auditeur erop dat de inkomsten die worden 

gegenereerd met dit samenwerkingsverband, maar een gering percentage vormen van 

de totale inkomsten van Primo. Er dient dan ook besloten dat een eventuele uitsluiting 

uit dit samenwerkingsverband geen verregaande gevolgen zal hebben voor Primo.  

 

307. In het algemeen merkt de auditeur op dat enigerlei mededingingsbeperkende strategie 

zoals het opleggen van exclusieve pakketten of eventuele prijsverhogingen niet 

succesvol zouden zijn. Gezien de uitwijkmogelijkheden van adverteerders naar andere 

media-kanalen en de trend van dalende advertentie-inkomsten en oplage-cijfers, acht 

de auditeur de kans bijzonder klein dat de Persgroep de prijzen voor advertenties in de 

betrokken titels zal verhogen of in staat zal zijn exclusieve pakketten op te leggen.  

 

308. In tegendeel, zoals Roularta145 aangeeft, zou De Persgroep titels kunnen bundelen, 

waardoor adverteerders eigenlijk aan een goedkoper tarief kunnen adverteren, dan 

mochten zij in elk van de titels afzonderlijk willen adverteren en zullen zij hierdoor in 

staat zijn aan een goedkoper tarief een grotere doelgroep te bereiken.  

 

309. Op basis van bovenstaande besluit de auditeur dan ook dat voorliggende transactie 

geen mededingingsbeperkende unilaterale gevolgen zal teweeg brengen op de 

advertentiemarkt.  

V.5 Gecoördineerde gevolgen 

310. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een risico op stilzwijgende 

marktcoördinatie bestaat indien: 

 de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

 de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding 

wordt nageleefd (monitoring); 

 er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan 

worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 
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  Antwoord Roularta, p. 10. 
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 de met de coördinatie beoogde resultaten kunnen niet in gevaar worden 

gebracht door het optreden van buitenstaanders.146 

A. Positie aanmeldende partij 

311. In de aanmelding wordt door de aanmeldende partij geen positie ingenomen over het 

al dan niet bestaan van gecoördineerde gevolgen.   

B. Marktbevraging 

312. Mediahuis147 geeft in dit verband aan dat de tijdschriftenmarkt, met uitzondering van 

de vrouwenbladen, in belangrijke mate een duopolie wordt tussen twee partijen die 

elkaar reeds ontmoeten binnen andere mediumtypes (radio, tv) en 

samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid tot marktcoördinatie is aanwezig. 

 

313. De VVJ148 geeft aan dat op (misschien zelfs korte) termijn de vraag kan worden gesteld 

of de mediaberichtgeving (dit is de berichtgeving over de mediasector) in magazines 

niet ongepast wordt geconcentreerd bij één mediagroep, die bovendien zelf ook zeer 

actief is in die mediasector. Omzeggens alle tv-bladen zitten nu bij een groep die zelf 

ook tv-activiteiten ontplooit; voor de andere omroepen schept dat mogelijk risico’s.  

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

De lezersmarkt 

314. Na de concentratie blijft er op de lezersmarkt nog één concurrent over, namelijk 

Cascade. Voorliggende concentratie lijkt geen aanleiding te geven tot mogelijke 

gecoördineerde mededingingsbeperkende problemen en dit om de volgende redenen. 

 

315. Ondanks dat er kan gesproken worden van een transparante en zeer geconcentreerde 

markt, is prijs dé selling factor van Primo en de factor die haar toelaat om zich te 

onderscheiden van de andere titels van gelijkaardig formaat en inhoud op de markt. 

Verder is er bij Cascade en de aanmeldende partij ook sprake van een compleet 

asymmetrisch zakenmodel en machtsverhouding. Tenslotte is het risico op enerzijds 

een uitstroom van lezers naar online of anderzijds het afhaken van lezers groot ingeval 

van een prijsverhoging.  

 

316. Gelet op bovenstaande lijkt het onwaarschijnlijk dat hier coördinatie zou kunnen 

optreden, resulterend in een prijsverhoging of enig ander mededingingsbeperkend 

gevolg.  
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  Hof van Justitie, 10 juli 2008, Impala., C 403/06, nr. 123.  
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  Antwoord Mediahuis, p. 13.  
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  Antwoord VVJ, p. 14.  
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De advertentiemarkt 

317. Welke marktdefiniëring ook wordt gehanteerd, er kan verwezen worden naar dezelfde 

argumenten om tot de conclusie te komen dat voorliggende concentratie geen 

aanleiding lijkt te geven tot mogelijke gecoördineerde mededingingsbeperkende 

problemen, en wel om de volgende redenen. 

 

318. Op de advertentiemarkt is het risico op enerzijds een uitstroom van adverteerders naar 

online of anderzijds het afhaken van adverteerders groot ingeval van een 

prijsverhoging. Verder is er een gebrek aan transparantie over de netto-tarieven. 

Tenslotte is er bij Cascade, Roularta en Sanoma sprake van asymmetrische 

zakenmodellen en machtsverhoudingen.  

 

Conclusie 

319. Op basis van de marktbevraging en het bovenstaande besluit de auditeur dan ook dat 

voorliggende transactie niet zal leiden tot mededingingsbeperkende gecoördineerde 

gevolgen, noch op de lezersmarkt, noch op de advertentiemarkt.  

V.6 Conglomerale gevolgen 

320. De Niet-Horizontale Richtsnoeren verduidelijken dat het voornaamste probleem in de 

context van fusies met een conglomeraatkarakter, marktafscherming is. Om 

marktafscherming te toetsen moet de vraag gesteld worden of de 

moederondernemingen de mogelijkheid en prikkel hebben om een sterke marktpositie 

op de ene markt over te hevelen naar een andere markt bij wijze van koppelverkoop, 

bundeling of andere uitsluitende praktijken.  

 

321. Om de waarschijnlijkheid van zulk scenario te kunnen toetsen, moet er worden getoetst 

of het fusiebedrijf: 

 de mogelijkheid zou hebben om haar concurrenten van de markt af te 

schermen; 

 de prikkel zou hebben om dit te doen; en 

 of een marktafschermingstrategie een significant schadelijk effect op de 

mededinging zou hebben, en dus met andere woorden schade aan 

consumenten toebrengt.  

A. Positie aanmeldende partij149 

322. De Persgroep Publishing meent dat de voorgenomen concentratie geen aanleiding zal 

geven tot conglomerale effecten. Dergelijke effecten zouden zich voordoen als De 

Persgroep de mogelijkheid en de prikkel zou hebben om haar marktpositie op 
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aangrenzende markten over te hevelen naar de advertentiemarkt, bijvoorbeeld door de 

verkopen op zodanige wijze te organiseren dat producten op de verschillende markten 

met elkaar worden verbonden, zoals door koppelverkoop of bundeling. In casu zouden 

de kranten-, radio- en televisieactiviteiten van De Persgroep tot aangrenzende markten 

kunnen behoren. 

 

323. In haar beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011 heeft de Raad voor de 

Mededinging echter beslist dat zich in vergelijkbare omstandigheden geen 

conglomerale problemen voordeden, noch aan advertentiezijde, noch aan 

publicatie/omroepzijde. Het Auditoraat besloot in zijn verslag: “Wat 

publicatie/omroepzijde betreft zijn de markten voor advertentieruimte op televisie, in 

kranten en in dagbladen geen naburige markten waarop complementaire producten 

verkocht worden. Bovendien is de prijs niet de enige en zelfs niet de eerste factor bij de 

aankoop van een krant of tijdschrift. Een bundelingstrategie kan geen aanzienlijk 

uitsluitend effect hebben. Bij de adverteerders blijkt wel belangstelling te bestaan voor 

de aankoop van bundels advertentieruimte in meerdere media, doch uit het onderzoek 

blijkt dat geen concurrentieverstorend effect te verwachten is. Integendeel, de 

mogelijkheden van crossmediale publiciteit werken naar verwachting 

concurrentiebevorderend.”150 

 

324. Verder dient te worden opgemerkt dat enige koppelverkoop van magazines enkel 

mogelijk zou zijn met dagbladen. Televisie en radio zijn namelijk vrij toegankelijke 

media. 

 

325. Echter, de verspreidingsmodellen van magazines en dagbladen zijn verschillend: 

wekelijks/maandelijks tegenover dagelijks. Bovendien ligt - gezien de dalende 

oplagecijfers - het opdringen van combinaties moeilijk, zowel bij lezers als 

adverteerders.  

 

326. De aanmeldende partij meent dan ook dat de hypothese van een verplichte 

koppelverkoop hoogst onwaarschijnlijk is. 

 

327. Op de lezersmarkten zou dit ingaan tegen elke bedrijfseconomische logica. In de losse 

verkoop is een dergelijke verplichte koppeling al moeilijk denkbaar gelet op het verschil 

in verschijningsfrequentie tussen week-/maandbladen en dagbladen. Op 

abonnementenvlak zou een aanbod waar bv. een abonnement op een dagblad enkel 

kan worden gekocht samen met een abonnement op een week-/maandblad, naar alle 

waarschijnlijkheid een gevoelig verlies aan abonnees veroorzaken. Iedere 

krant/magazine heeft immers zijn eigen, specifiek publiek en die verplicht aan elkaar 

                                                           
150  Beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/Waterman&Waterman  

Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, p. 9-10. 
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koppelen zal er onvermijdelijk toe leiden dat een deel van dat publiek afhaakt (om 

eventueel over te schakelen op de losse verkoop). Bovendien is het bijzonder 

onwaarschijnlijk dat de betrokken redacties, die staan op de onafhankelijkheid en 

identiteit van hun titel, zo’n koppeling zouden aanvaarden. 

 

328. Op de advertentiemarkt is een verplichte koppeling - bv. advertenties in een week-

/maandblad en een dagblad kunnen enkel samen gekocht worden - al even 

bedrijfseconomisch onverantwoord. Mocht dit al doenbaar zijn gelet op de 

verschillende verschijningsfrequenties, dan nog zou de adverteerder verplicht worden 

om meer geld te besteden voor doelgroepen die hij niet noodzakelijkerwijs wenst te 

bereiken, waardoor een aantal adverteerders voor een efficiënter alternatief zullen 

kiezen. Bovendien lijdt het weinig twijfel dat - gelet op de marktpositie en de daaruit 

voortvloeiende onderhandelingspositie van de aankoopcentrales - dergelijke verplichte 

koppeling snel zal afgestraft worden. Het huidige ontbreken van dergelijke koppeling 

toont genoeg aan dat een dergelijke hypothese niet echt realistisch is. 

 

329. De hypothese van een bundeling gaat ervan uit dat twee producten samen worden 

aangeboden, zonder verplichting, doch met een korting. 

 

330.  Op de lezersmarkten is de bovenvermelde logica ook van toepassing. Het nut van een 

dergelijke bundeling is bijzonder twijfelachtig. 

 

331. Op de advertentiemarkt daarentegen valt dergelijk multimediaal aanbod in de context 

van de Transactie niet zomaar uit te sluiten. Op zich valt hier niets af te dingen: de 

keuzevrijheid blijft bij de afnemer die desgewenst kan genieten van een 

prijsvermindering. De realiteit is evenwel dat de advertentiemarkten niet echt zitten te 

wachten op dergelijke multimediale aanbiedingen. Ook hier dient nogmaals gewezen te 

worden op de significante markt- en onderhandelingspositie van de aankoopcentrales. 

B. Marktbevraging 

332. Het media adviesbureau Omnicom Mediagroup151 verduidelijkt de reden waarom wel 

voor bepaalde mediatypes gekozen wordt en niet voor andere mediatypes. Dit heeft 

enerzijds te maken met de door de adverteerder beoogde doelgroep en het 

mediagebruik dat deze heeft. Anderzijds speelt ook de absolute kost van een campagne 

in elk specifiek mediumtype een belangrijke rol en deze kost kan er eventueel voor 

zorgen dat, ook al is een bepaald medium selectief op de doelgroep, dit alsnog niet 

weerhouden wordt.  

 

                                                           
151

  Antwoord Omnicom Mediagroup, p. 5-6.  
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333. Binnen het mediumtype magazines wordt de selectie van de magazines die deel zullen 

uitmaken van het voorgestelde plan gedaan op basis van drie belangrijke criteria, 

zijnde:  

 Het bereik van de titels op de doelgroep 

 De selectiviteit op de beoogde doelgroep 

 De kost per duizend contacten van elke titel  

 

334. Mediahuis152 geeft aan dat de transactie gevolgen kan hebben voor de concurrentie op 

de lezersmarkt en advertentiemarkt voor dagbladen doordat de gecreëerde 

machtspositie de toegang tot samenwerkingsverbanden en mediaruilen (volume, prijs) 

kan afsluiten of onrendabel maken. Het afsnijden van de toegang voor hen en derden 

tot de door de Persgroep over te nemen titels of het bevoordelen van titels binnen de 

Persgroep of benadelen van titels buiten de Persgroep kan dus de concurrentie op 

andere markten, en meer in het bijzonder de lezersmarkt en advertentiemarkt voor 

dagbladen, hinderen. 

 

335. Het meent dan ook dat de toegang tot combinaties op de advertentie- en lezersmarkt 

en mediaruilen met de betrokken tijdschriftentitels aan bestaande voorwaarden, of in 

elk geval concurrentieneutraal, zou moeten kunnen. Verplichte combinaties van 

kranten en/of tijdschriften en/of radio en/of tv-zenders van de Persgroep of verbonden 

bedrijven zouden niet toegestaan mogen worden. Eventuele combinaties moeten aan 

volgens recente tariefkaarten in de markt gangbare kortingen aangeboden worden. 

 

336. Van de ondervraagde concurrenten wijst, behalve Cascade153, niemand op de 

mogelijkheid van mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen. Het werpt een 

aantal mogelijke problemen op van afscherming (die de groei van een concurrent - lees 

Primo - kunnen bemoeilijken), namelijk aangaande de voor haar noodzakelijke toegang 

tot content/informatie over TV-programma’s en Bekende Vlamingen (presentatoren 

e.a.) en exclusieve inhoud die haar post-transactie onttrokken zou worden.  

 

337. Een aanzienlijke bedreiging is dat Primo vrijwel geen mogelijkheid meer zal hebben om 

exclusieve inhoud naar zich toe te trekken vanwege het enorme marktaandeel van De 

Persgroep. Hoe reëel is de kans dat een BV nog bereid is om met Primo te werken 

wanneer dezelfde BV meer dan 80% van zijn doelgroep kan bereiken door met De 

Persgroep te werken? De kans is dus reëel dat het enige dat voor Primo zal overblijven 

de inhoud is die De Persgroep heeft geweigerd. 

 

                                                           
152

  Antwoord Mediahuis, p. 14-15. 
153

  Antwoord Cascade, p. 13-17. 
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338. Verder bestaat het gevaar dat informatie komende van de zenders/programma’s van 

Medialaan exclusief aan de Persgroep-titels zou worden voorbehouden. Dit geldt 

eveneens voor exclusiviteitscontracten die door BV’s (Bekende Vlamingen) uit de 

‘Medialaan-stal’ worden afgesloten (presentatoren e.a.) met Persgroep-titels.  Er van 

uitgaande dat 70 % van de inhoud gelinkt is aan programma’s, kan dit een belangrijke 

impact hebben op de content vergaring van Primo en dientengevolge op haar 

concurrentiële slagkracht. 

 

339. De bekommernis van Cascade aangaande de “noodzakelijke toegang tot 

content/informatie over TV programma’s en Bekende Vlamingen (presentatoren 

e.a.)/exclusieve inhoud” werd voorgelegd aan de aanmeldende partij.154  

 

340. Voor Medialaan is het uitermate belangrijk dat informatie over haar TV-programma’s 

en Bekende Vlamingen (BV’s) een zo breed mogelijk publiek bereikt. Medialaan heeft er 

dan ook geen enkel belang bij om deze informatie exclusief voor te behouden aan 

tijdschriften die deel uitmaken van De Persgroep. Als de Medialaan-zenders geen 

aandacht meer zouden krijgen in andere tijdschriften, zoals Primo maar ook 

Knack/Focus, Libelle, Flair en P-Magazine, zou dit bijzonder nadelig zijn voor Medialaan.  

 

341. In een ver verleden kwam het inderdaad soms voor dat er exclusiviteiten werden 

afgesproken tussen audiovisuele productiehuizen en BV’s. Tegenwoordig komen 

dergelijke praktijken niet meer voor, en Medialaan en De Persgroep hebben niet de 

intentie om dergelijke exclusiviteit te bedingen. Veel BV’s zouden dit bovendien niet 

aanvaarden, aangezien sommigen een onderkoelde relatie hebben met Dag Allemaal, 

en dan ook liever met Primo of Story samenwerken. 

 

342. De aanmeldende partij155 geeft verder nog aan dat er geen exclusiviteitscontracten 

bestaan met BV’s uit de Medialaan-“stal” ten aanzien van de titels van De Persgroep 

Publishing. De Persgroep Publishing is ook niet op de hoogte van het bestaan van 

dergelijke contracten ten aanzien van andere tijdschriften.  

 

343. Primo verwijst vermoedelijk naar geruchten over het bestaan van dergelijke contracten 

in de jaren ’90, toen de toenmalige hoofdredacteur van Dag Allemaal referentie-

aandeelhouder was van twee belangrijke productiehuizen die programma’s leverden 

aan VTM, met name D&D en Studio’s Amusement. 

 

344. Nu, twintig jaar later, doet deze specifieke situatie zich helemaal niet meer voor. 

Bovendien is de media-omgeving sinds die periode grondig gewijzigd. Het showbizz- en 

celebritynieuws is immers al lang niet meer het exclusieve domein van de weekbladen. 

                                                           
154

  Antwoord Persgroep van 3 juli 2015.  
155

  Mail Persgroep aangaande drukslots en exclusiviteitsovereenkomsten met BV’s.  
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Want ook de kranten besteden intussen  veel meer aandacht aan dit genre van nieuws, 

en natuurlijk hebben ook de digitale media zich gretig op dit onderwerp toegespitst. 

 

345. Dit heeft als gevolg dat - zelfs indien BV’s zulke beweerde exclusiviteit ten aanzien van 

een weekblad zouden willen aanvaarden - dit dan nog weinig voor- of nadelen zou 

opleveren. Het brede aanbod aan BV-nieuws in kranten en digitale media verschaft de 

redacties van de showbizz-tijdschriften immers een grote en gratis bron aan informatie. 

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

346. Het onderzoeksteam heeft de conglomerale problemen die werden voorgelegd tijdens 

het marktonderzoek verder onderzocht, getoetst en voorgelegd aan de aanmeldende 

partij.  

 

Noodzakelijke toegang tot content/informatie over tv-programma’s en bekende 

Vlamingen (presentatoren e.a.)/ Exclusieve inhoud 

 

De auditeur merkt op dat deze vrees niet specifiek is aan de transactie. Niets weerhoudt 

de Persgroep ervan dit nu reeds te doen. Verder lijkt dergelijke strategie weinig zin te 

hebben aangezien de Persgroep op die manier haar gezichten en programmatie zou 

afsluiten van de 120.000 gezinnen die Primo kopen. Bovendien hebben veel van de 

vermelde ‘gezichten’ ook nog een andere hoedanigheid, een niet-Persgroep-

hoedanigheid die hen wel kan toelaten in Primo te figureren. Ook sluiten deze mensen 

zelf contracten af en is het niet de Persgroep die dit in hun naam doet.  

 

Toegang tot de programmagegevens zelf 

 

347. Het marktonderzoek heeft uitgewezen dat het beschikken over een tv-katern (één van) 

de belangrijkste reden(en) is voor een consument om een tijdschrift te kopen op de 

lezersmarkt. In dit opzicht kan het niet langer beschikken over minstens een deel van 

deze info, of het laattijdig en/of incorrect toesturen van deze info, een belangrijke 

impact hebben op het voortbestaan van deze tijdschriften, en dan in het bijzonder 

Primo als zijnde de enige overgebleven concurrent op de lezersmarkt.  

 

348. In dit verband geeft TV Guenter156, een belangrijke speler op de intermediaire markt 

van tv-programmatie, aan dat de programmagegevens hen in ruwe vorm (in alle 

                                                           
156

  Antwoord TV Guenter. TV Guenter is een onderneming verantwoordelijk voor input en opmaak van 
radio- en TV-programmagegevens voor dag- en weekbladen, EPG’s, websites en applicaties. Het is 
actief sedert 1 juni 1979. Haar voornaamste klanten zijn het Mediahuis (sedert 1979 (voorheen via de 
krant het Volk)), de Roularta Media Group sedert 1982, Cascade/Audax sedert 1979, Think Media 
(sedert 1990 ongeveer), Sanoma (sedert juni 2010), Télépro (sedert 1995 ongeveer) en We TV (sedert 
2005).  
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mogelijke formaten) tussen 4 en 2 weken op voorhand worden bezorgd door de radio- 

en tv-omroepen. De ontvangen programmagegevens worden vervolgens intern door TV 

Guenter verwerkt, bewerkt en op maat van de klant gebracht, in eerste instantie voor 

de magazines, maar daarnaast ook dagelijks geüpdatet voor de kranten. Dit houdt 

onder meer in dat de teksten herschreven worden en verrijkt worden met bijkomende 

informatie (foto’s, weetjes, …).  Finaal wordt het afgewerkt product op elektronische 

wijze aan de klanten bezorgd.  

 

349. Een alternatieve manier om de programmagegevens te ontvangen is er niet. De 

internetgegevens worden in de meeste gevallen pas veel later op de websites van de 

omroepen geplaatst. De inhoud van deze gegevens is ook veel minder bruikbaar en 

vergt een veel grotere be- en verwerking. In sommige gevallen gebruiken omroepen 

zelfs de gegevens die TV Guenter voor de omroepen heeft verwerkt en niet omgekeerd.   

 

350. Mediahuis157, dat TV-programma's afneemt van TV Guenter, geeft in dit verband aan 

dat het niet verwacht dat de overname van een aantal Sanoma-titels door De Persgroep 

gevolgen zal hebben voor deze samenwerking.  

 

351. Dit mogelijk probleem werd voorgelegd aan de aanmeldende partij die er als volgt op 

reageert.   

 

 Het verzamelen en verspreiden van TV-programmagegevens 

352. Voor Medialaan is het essentieel dat kijkers op de hoogte zijn van de programmatie op 

haar zenders. Medialaan heeft er bijgevolg geen enkel belang bij om de programmatie 

van haar zenders niet in alle tijdschriften te publiceren. 

 

353. De Persgroep heeft er alle belang bij om haar winst te maximaliseren bij Medialaan. 

Medialaan draait een omzet van […] in advertentie-inkomsten. Vergelijk dit met een 

totaal van […] aan inkomsten uit de lezers- en advertentiemarkt voor de 5 magazines 

waarvan sprake (Story, Humo, TV Familie/Blik, TeVe-Blad, Dag Allemaal). 

 

354. Daarenboven toont de wijze waarop programmagegevens verzameld en verspreid 

worden aan dat het onmogelijk is voor televisiezenders om bepaalde tijdschriften te 

benadelen. 

 

355. Televisiezenders geven doorgaans hun programmagegevens door aan tussenpersonen, 

die die gegevens op hun beurt als externe leverancier verder verspreiden naar de 

uitgevers van o.m. kranten en tijdschriften. Er zijn een aantal spelers actief op deze 

markt : 

                                                           
157

  Mail Mediahuis aangaande TV-programmatie. 
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o TV Guenter is de belangrijkste speler in het verzamelen en verspreiden van 

programmagegevens. Die verspreidt programmagegevens aan o.m. Sanoma, Primo 

en Mediahuis. 

 

o Plurimedia levert programmagegevens van Franstalige zenders, o.m. aan Sanoma. 

 

o  De Persgroep Publishing verzamelt en verspreidt deze gegevens met het oog op 

publicatie in haar eigen media, en verspreidt die gegevens ook verder naar de 

organisaties opgenomen in de lijst in Bijlage 1. 

 

356. Gelet op het voorgaande is het dan ook duidelijk dat de verspreiding van TV-

programmagegevens geen problemen kan opleveren in de toekomst, aangezien dit 

gebeurt door een onafhankelijke tussenpersoon en, indien foutieve of laattijdige 

informatie zou worden doorgegeven, dit niet alleen Primo zou benadelen. Bovendien 

levert De Persgroep Publishing ook zelf programmagegevens aan andere marktspelers. 

De Persgroep Publishing heeft zelfs programmagegevens geleverd aan Bhaalu, en dit 

terwijl Medialaan samen met andere TV-zenders in rechte optrad tegen de online 

videorecordingdienst van Bhaalu. De verspreiding van deze gegevens gebeurt dus 

zonder beperkingen, en De Persgroep Publishing heeft op dit vlak geen weet van enige 

vorm van discriminatie door TV-zenders. 

 

 De publicatie van TV-programmagegevens in de tijdschriften van De Persgroep 

Publishing 

357. In omgekeerde zin heeft De Persgroep Publishing er geen belang bij om in haar 

tijdschriften enkel de programmatie van de Medialaanzenders op te nemen. Dit zou 

deze tijdschriften minder aantrekkelijk maken voor lezers, die uiteraard een volledige   

verwachten. Als de tijdschriften uitgegeven door De Persgroep Publishing geen 

volledige TV-programmatie meer zouden aanbieden, zouden lezers overschakelen op 

Primo, Knack, P-Magazine of Libelle, of gewoon de EPG of het internet raadplegen. Dit 

zou De Persgroep Publishing net een concurrentieel nadeel opleveren, en zou de 

verkoop van de tijdschriften nog meer onder druk zetten dan nu al het geval is. 

 

358. De auditeur merkt op dat post-transactie de concurrentiële dynamiek is veranderd. 

Aangezien Sanoma de TV-programmatie voor haar titels verwierf via hetzelfde kanaal 

als Primo, zou voorafgaand aan de transactie een eventuele afscherming van deze TV-

programmatie De Persgroep zelf schade hebben kunnen toebrengen door de druk die 

Sanoma op haar beurt op De Persgroep kon uitoefenen. Post-transactie valt de druk 

uitgaande van Sanoma - via de verwerving van de Sanoma-titels - echter weg, waardoor 

De Persgroep ongehinderd dergelijke afschermingsstrategie kan uitvoeren.  
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359. De auditeur besluit dan ook dat de aanmeldende partij - via haar participatie van 50% in 

Medialaan - de mogelijkheid heeft Primo op deze manier zware concurrentiële schade 

toe te brengen, namelijk door de TV-programmatie rond de Medialaan-zenders af te 

schermen. 

 

(Exclusieve) bundelingen en afscherming concurrenten 

 

360. Wat bundelingen met producten/diensten van de aanmeldende partij op andere 

markten betreft, dient opgemerkt dat behalve Mediahuis, geen enkele respondent 

dienaangaande enige vrees heeft geuit. Dit lijkt ook logisch gezien de dalende oplage-

cijfers en advertentie-inkomsten. In dat opzicht lijkt het in huidige economische tijden 

onzinnig en onmogelijk (exclusieve) bundelingen te gaan opleggen zowel aan lezers- als 

aan advertentiekant.  

 

361. Wat afscherming van mogelijke concurrenten op advertentie-vlak betreft (bijvoorbeeld 

Telenet - als eigenaar van Vier en Vijf een concurrent van Medialaan - dat niet meer 

mag adverteren in de betrokken titels), dient verwezen naar de dalende advertentie-

inkomsten, het medium tijdschriften dat in het algemeen aan populariteit inboet en het 

feit dat de betrokken titels op hun beurt geen groot aandeel innemen in de totaliteit 

der advertentie-bestedingen in tijdschriften. 

 

362. Tenslotte kan nog worden verwezen naar het antwoord van de media adviesbureaus. 

Een adverteerder wil een bepaald bereik verzekerd zien en daarvoor doet hij een 

beroep op de media adviesbureaus. Het zijn deze bureaus die de mediamix - en dus 

welk mediakanaal wordt gekozen en welke titel binnen dit mediakanaal - bepalen 

hetgeen de kans op eventuele uitsluitingseffecten aanzienlijk doet afnemen.   

 

363. De auditeur meent dat, gelet op het bovenstaande, voor wat betreft mogelijke 

conglomerale gevolgen, er zich ten gevolge van voorliggende transactie 

marktafschermingsproblemen kunnen voordoen via de TV-katernen en de 

terbeschikkingstelling van TV-programmatie. 

V.7 Conclusie van de auditeur aangaande gevolgen van de concentratie 

364. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie 

tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een 

wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het 

in het leven roepen of versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 

WER. 
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365. Het betreft hier de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen 

voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie waarop zich enerzijds unilaterale en 

anderzijds conglomerale mededingingsbeperkende gevolgen zullen voordoen:  

 

1) marktverdrijving van de enige overgebleven concurrent; 

2) een aantasting van de pluraliteit van het aanbod; 

3) marktafschermingsproblemen via de TV-katernen en de terbeschikkingstelling van 

TV-programmatie. 

VI. Analyse van de aangeboden verbintenissen door de auditeur  

VI.1 Inleiding  

366. Op 14 juli 2015 werd door de aanmeldende partij gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

verbintenissen aan te bieden bedoeld om een beslissing te verkrijgen op grond van 

artikel IV.61, §2, 1° WER. 

VI.2 Verbintenissen aanmeldende partij 

367.  De Persgroep Publishing NV biedt de hieronder vermelde verbintenissen aan teneinde 

de overname van Humo NV, Story, TeVe-Blad, en Vitaya (de “Transactie”) toelaatbaar te 

horen verklaren door het Mededingingscollege op grond van artikel IV.61, §2, eerste lid, 

1° van het Wetboek van economisch recht (“WER”). 

  

368. De Persgroep Publishing NV biedt de volgende verbintenissen aan die bedoeld zijn om 

een beslissing op grond van artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER te verkrijgen:  

 

I. te verzekeren dat de Over te nemen weekbladen, zolang ze op individuele basis 

winstgevend zijn, niet zullen worden omgevormd tot kopblad, d.w.z. als een 

tijdschrift dat inhoudelijk identiek is aan een ander tijdschrift, maar enkel een 

verschillende titel en een verschillende coverpagina draagt, en meer specifiek:  

 

A. voor TeVe-Blad, te verzekeren dat 

 

1) het pocketformaat van TeVe-Blad behouden wordt;  

2) de huidige Redactionele Inhoud (15 pagina’s) niet zal 

toenemen;  

 

B. voor Story, te verzekeren dat 20% van de Redactionele Inhoud (op 

paginabasis) van Story verschillend zal zijn van die van Dag Allemaal; 
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II. te verzekeren dat Medialaan NV eerlijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden zal toepassen wat betreft de voorwaarden, de kwaliteit en het tijdstip 

van terbeschikkingstelling en correctie van de programmagegevens met betrekking 

tot haar televisiekanalen, met name in vergelijking met de voorwaarden die van 

kracht zijn tussen Medialaan NV en haar eigen aandeelhouders.  

369. De volgende definities zijn van toepassing:  

- De Over te nemen weekbladen zijn Humo, Story en TeVe-Blad. 

- De Programmagegevens met betrekking tot de televisiekanalen van Medialaan zijn 

de ruwe gegevens met betrekking tot tijdstip en inhoud van de televisieprogramma’s 

die worden uitgezonden op alle huidige en eventuele toekomstige televisiekanalen 

van Medialaan NV.  

- Redactionele inhoud is de inhoud van een magazine met uitzondering van TV-

programmatie en TV-programmagerelateerde redactionele inhoud, service-inhoud, 

reclame-advertenties en puzzels.  

 

370. Verbintenis I zal gelden gedurende een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van 

de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege.  

 

371. Verbintenis II zal gelden gedurende een periode van vijf jaar vanaf de kennisgeving van 

de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege - voor zover De Persgroep NV 

aandeelhouder blijft van Medialaan NV.  

 

372. De Persgroep Publishing kan ten allen tijde een verzoek richten tot het 

Mededingingscollege tot opheffing of wijziging van deze verbintenissen. Het indienen, 

onderzoeken en beoordelen van dit verzoek zal gebeuren conform de procedure en de 

termijnen zoals bepaald in WER IV (en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten) met 

betrekking tot de controle van concentraties van ondernemingen, zoals zij thans van 

kracht is.  

VI.3 Markttest 

373. Deze verbintenissen werden op 14 juli 2015 onderworpen aan een markttest. Hieronder 

worden de voornaamste reacties weergegeven.  

 

De verbintenissen I.A.1. en I.A.2 en het geformuleerde bezwaar van de 

“marktverdrijving van de enige overgebleven concurrent, uitgeverij Cascade” 

 

374. Cascade158 meent dat de voorgestelde verbintenissen op geen enkel punt de vermelde 

mededingingsbezwaren wegnemen. Cascade is van oordeel dat het voorstel slechts 
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elementen bevat die betrekking hebben op het tweede en het derde bezwaar dat door 

de BMA is geïdentificeerd. Verbintenissen I.A.1 en I.A.2 hebben slechts betrekking op de 

pluraliteit van het aanbod, en niet op de mogelijkheid om Primo uit de markt te 

verdrijven. 

 

375. Met dit voorstel zal De Persgroep nog steeds een marktaandeel van meer dan 80% 

verkrijgen op de relevante markt. Daarmee zal De Persgroep nog steeds de 

mogelijkheid hebben om Cascade uit de markt te verdrijven (door bijvoorbeeld de 

prijzen tijdelijk te verlagen, door de toegang van Primo tot premium content te 

bemoeilijken, door Primo van het schap te duwen via winkelacties of door de 

commerciële slagkracht van Primo te ondermijnen met pakketaanbiedingen op de 

advertentiemarkt). Het verwijst in dit verband naar de antwoorden d.d. 29 juni jl. 

 

376. Het feit dat De Persgroep geen gedragsverbintenis formuleert/kan formuleren om dit 

eerste bezwaar weg te nemen, toont volgens hen aan dat slechts een structurele 

maatregel het geïdentificeerde bezwaar kan wegnemen. 

 

377.  Gezien er geen intrinsieke wijzigingen aan Teve-Blad doorgevoerd zullen worden 

(formaat en aantal redactionele pagina’s), ziet Think Media159 geen onmiddellijk gevaar 

voor marktverdrijving.  

 

378. TV Guenter160 meent dat door de veelvuldigheid aan magazines in de portefeuille van 

de Persgroep de mogelijkheid bestaat om één of meerdere magazines zo te 

positioneren dat zij de marktpositie van Primo magazine onderuit halen. Bijvoorbeeld 

door de prijs dermate laag te gaan leggen, wat voor een individueel magazine financieel 

en economisch onhaalbaar zou zijn, maar voor een groep aan magazines 

(geconsolideerd) wel.  

 

379. Mediahuis NV161 kan onvoldoende inschatten in welke mate een eerlijke concurrentie 

binnen de markt voor Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief 

tv-programmatie, gewaarborgd blijft post-transactie en met toepassing van de 

aangeboden verbintenissen. Het lijkt Mediahuis logisch om de voorwaardelijke 

formulering “winstgevend zijn” te laten vallen en de aangeboden verbintenissen aan te 

houden voor een periode van minstens 3 jaar. 

 

380. De VVJ162 antwoordt genuanceerd wat dit punt betreft en is van oordeel dat de 

aangeboden verbintenis tegemoetkomt aan de geformuleerde bezwaren in de zin dat 
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TeVe-Blad enerzijds, en Primo/TV Gids van Cascade anderzijds, wellicht toch een eigen 

publiek aanspreken.  

 

381. Daartegenover staat dat de aanmeldende partij als (veel) grotere groep veel meer 

middelen kan inzetten om TeVe-Blad opnieuw in de markt te zetten, wat toch ten koste 

van Primo/TV Gids kan gaan. 

 

De voorgestelde verbintenis I.B.  en het geconstateerde mededingingsbezwaar aangaande 

“een aantasting van de pluraliteit van het aanbod” 

382. Ten eerste herhaalt Cascade163 dat het van mening is dat Verbintenis I (incl. deel A) 

betrekking heeft op het tweede bezwaar van de BMA (pluraliteit), en niet op het eerste 

bezwaar (marktverdrijving).  

 

383. Ten tweede wordt het mededingingsbezwaar niet weggenomen door deze twee 

verbintenissen, om de volgende redenen: 

- de verbintenissen hebben slechts betrekking op de TV-bladen van Sanoma (de titels 

van De Persgroep kunnen dus wel tot kopblad worden omgevormd) 

- de verbintenissen gelden slechts “zolang [de TV-bladen van Sanoma] op individuele 

basis winstgevend zijn”. Het is zeer lastig (zeker voor een derde partij) om te bepalen 

wanneer een titel verliesgevend wordt (zie ook de opmerking van Cascade hieronder 

over de nood van een monitoring trustee) 

- de verbintenissen zijn beperkt tot de “Redactionele Inhoud”, terwijl de definitie van dit 

begrip meer dan 50% van de inhoud van TV-bladen uitsluit (in de praktijk betreft 

Verbintenis I.B. dus minder dan 10% van de inhoud van Story en Dag Allemaal (niet 

meer dan een paar pagina’s)) 

- zoals aangegeven in de antwoorden d.d. 29 juni, is de belangrijkste inhoud van een TV-

blad TV-programmatie en TV-programma gerelateerde inhoud. Door deze twee 

categorieën uit te sluiten van de definitie van “Redactionele Inhoud” wordt enige 

mogelijke waarde van de verbintenissen weggenomen. In de praktijk zou een Story met 

5-10% niet-TV gerelateerde inhoud die anders is dan de inhoud van Dag Allemaal niets 

anders zijn dan een kopblad. 

- het begrip “een ander tijdschrift” in Verbintenis I wordt niet gedefinieerd 

384. Voor zover het acceptabel zou zijn dat zoveel titels met een gezamenlijk marktaandeel 

van meer dan 80% onder één entiteit worden geconcentreerd – quod non –, zou de 

pluraliteit van het aanbod slechts kunnen worden beschermd door De Persgroep te 

verplichten om strikt gescheiden redacties te behouden. 
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385. Zoals gezegd in de e-mail van 1 juli, gelooft Cascade niet dat een dergelijke maatregel 

een geloofwaardige oplossing biedt. 

 

386. Ook Think Media164 vreest dat gezien de weinig winstgevende evolutie van Story de 

laatste jaren, de kans reëel is dat Story een kopblad van Dag Allemaal zal worden, 

binnen afzienbare tijd.  

 

387. Met een slechts 20% verschillende redactionele inhoud lijkt er voor TV Guenter165 geen 

sprake te zijn van pluraliteit. Het merkt ook op dat TV-programmatie en TV-

programmagerelateerde redactionele inhoud zelfs niet in de definitie van redactionele 

inhoud is begrepen. Wat voor een TV-blad (laat staan zelfs een TV-blad met de naam 

TeVeblad) waar de nadruk toch ‘enigszins’ ligt op de TV-programmagegevens des te 

meer aantoont dat van pluraliteit geen sprake zal zijn.  

 

388. Dit kan er dan weer toe leiden dat de marktleider op termijn nog meer zijn stempel kan 

drukken op het televisielandschap in een op zich al kleine markt. Daarnaast merkt het 

ook op dat er enkel sprake is van maatregelen aangaande overgenomen bladen, maar 

dat de mogelijkheid wel blijft bestaan voor de huidige uitgaves van de Persgroep. 

 

389. De VVJ meent dat er geëvolueerd wordt van een 100% verschil in redactionele inhoud 

naar hooguit nog een 20% verschil.166 Of: mogelijk loopt 80% van de inhoud van Dag 

Allemaal en Story straks gelijk. 

 

390. Dit kan niet anders dan als een vermindering van het pluralisme in het journalistieke 

aanbod worden gezien. Het zal ook leiden tot een belangrijke inkrimping van de 

redactionele bezetting bij de betrokken bladen, terwijl dit nog altijd de beste garantie is 

voor journalistieke kwaliteit. 

 

391. Een redelijker alternatief lijkt voor de VVJ dat gedurende een bepaalde periode de 

redactionele inhoud van beide titels volledig verschillend blijft, en dat pas nadien - 

wanneer blijkt dat de marktomstandigheden daartoe dwingen - redactionele synergieën 

worden opgezet. 

 

392. In een eerste fase kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan een omgekeerde formule 

maximaal 20% gelijke inhoud / minstens 80% verschillende inhoud, formule die later in 

de tijd, afhankelijk van de marktevolutie, kan worden bijgesteld. 
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De voorgestelde verbintenis II. en het geconstateerde mededingingsbezwaar aangaande 

“marktafschermingsproblemen via de TV-katernen en de terbeschikkingstelling van TV-

programmatie”.  

393. Hoewel deze verbintenis, volgens Cascade167, een stap in de goede richting is om de 

mededingingsbezwaren aangaande de terbeschikkingstelling van TV-programmatie weg 

te nemen, worden met deze verbintenissen vele bezwaren niet weggenomen.  

 

394. Ten eerste dient te worden opgemerkt dat de huidige situatie is dat deze gegevens 

gratis worden aangeboden door de zenders aan bedrijven zoals TV Guenter of (een 

entiteit binnen) De Persgroep. Deze gegevens worden vervolgens samengesteld door 

deze bedrijven die deze inhoud vervolgens leveren aan de TV-titels (tegen betaling). Het 

is dus zeer lastig (of onmogelijk) om te bepalen wat eerlijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden zijn (zeker zonder monitoring trustee (zie hieronder)) 

terwijl de ene levering “in-huis” plaatsvindt (tussen entiteiten van De Persgroep) en de 

andere levering met een derde partij plaatsvindt. 

 

395. Bovendien kan de levering “in-huis” tegen zeer ongunstige voorwaarden plaatsvinden 

zonder dat dit reële gevolgen heeft voor de Persgroep, terwijl een levering tegen 

dezelfde voorwaarden zeer ongunstig kan zijn voor TV Guenter (en dus ook voor 

Cascade). 

 

396. Ten tweede is de verbintenis beperkt tot de voorwaarden met de eigen aandeelhouders 

van Medialaan. Cascade kan niet bepalen of dit de relaties omvat met de entiteit 

binnen De Persgroep die de gegevens ontvangt/zal ontvangen.  

 

397. Ten laatste bevat de verbintenis niets om te garanderen dat de concurrenten van 

Medialaan niet gediscrimineerd zullen worden in de TV-titels van De Persgroep (geen 

opname van de (kleinere) zenders in TV-programmatie, bevordering van de Medialaan 

zenders, etc.). 

 

398. Think Media168 staat positief tegenover deze verbintenis. Medialaan verzekert eerlijke, 

redelijke en niet-discriminerende voorwaarden toe te passen. Bovendien is Medialaan 

niet de enige leverancier van TV-programmatie. 

 

399. Dit is, volgens TV Guenter, een vestzak-broekzak operatie en belet geenszins dat er 

bijvoorbeeld een (hoge) prijs wordt gevraagd die uiteindelijk bij dezelfde economische 

begunstigde terechtkomt als degene die betaalde.169 Behoud van de huidige 
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voorwaarden, los van enig aandeelhouderschap, lijkt hen de enige aanvaardbare 

voorwaarde. 

 

400. Mediahuis NV170 stelt voor dat deze verbintenis aangehouden wordt zolang De 

Persgroep NV of een verbonden onderneming aandeelhouder blijft in Medialaan NV.  

 

401. Ook wat dit punt betreft reageert de VVJ171 genuanceerd. De voorgestelde verbintenis 

komt tegemoet aan de geformuleerde mededingingsbezwaren in zoverre dat de 

aanmeldende partij effectief verzekert dat ook concurrerende tv- en andere bladen 

over alle programma-informatie van Medialaan beschikken. 

 

402. Maar de groter geworden verwevenheid tussen print en audiovisueel bij de 

aanmeldende partij/Medialaan creëert niet enkel risico’s voor de overblijvende 

concurrerende bladen, maar ook voor andere audiovisuele media. 

 

403. Nu bestaat de perceptie dat de aanmeldende partij Medialaan zou kunnen willen 

promoten ten koste van andere zenders (publieke en andere commerciële). Het quasi 

monopolie van de aanmeldende partij op de tv-bladen vergroot die indruk nog. 

Redacties zouden over een gewaarborgde autonomie moeten kunnen beschikken om 

ongebonden - over ondernemings- en commerciële grenzen heen - journalistieke 

aandacht te besteden aan alle audiovisuele media en hun inhoud. 

 

404. Een redactiestatuut voor alle (tv-)bladen, waarin onafhankelijkheid van de redacties ten 

overstaan van het management en aandeelhouders wordt gewaarborgd, vormt alvast 

een begin van uitweg. 

 

Bijkomende opmerkingen die werden geformuleerd met betrekking tot de voorgestelde 

verbintenissen.  

405. Enkele van de ondervraagden hebben nog bijkomende opmerkingen geformuleerd.  

 

406. Cascade172 is zeer verrast door het feit dat het voorstel er niet in voorziet dat een 

monitoring trustee benoemd wordt om de naleving van de verbintenissen te 

controleren. Een monitoring trustee lijkt hen onmisbaar in het geval van 

gedragsremedies.  

 

407. Naast de klassieke taken van een monitoring trustee, zou het mandaat van de 

monitoring trustee de behandeling van klachten moeten bevatten. De monitoring 
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trustee beschikt inderdaad - als enige - over de nodige informatie om een klacht snel te 

behandelen. 

 

408. Een andere opmerking betreft de duur van de remedies. Cascade ziet geen reden om 

van de klassieke duur van 5 jaar af te wijken. Het gaat hier niet om een 

technologiemarkt waar een periode van 3 jaar redelijk zou kunnen zijn. Het gaat hier 

om een markt die gekenmerkt wordt door dalende volumes en lage marges. Een 

periode van 5 jaar lijkt dus een minimum te zijn (vanaf voltooiing van de transactie).  

 

409. Ten slotte verwijzen ze naar de antwoorden van 29 juni waarin ze aangeven waarom ze 

denken dat de voorgenomen transactie ook negatieve gevolgen zal hebben op de 

advertentiemarkt en op de toegang van Primo tot de drukkerijen. 

 

410. Mediahuis NV173 vestigt er de aandacht op dat de aangeboden verbintenissen geen 

oplossing bieden voor de gevolgen van de transactie voor de concurrentie op de 

lezersmarkt voor dagbladen en de markt voor nationale themareclame. De mogelijkheid 

voor andere dagbladen om samenwerkingsverbanden (advertentiecombinaties, 

mediaruilen, sponsordeals) aan te gaan met de in de transactie betrokken 

tijdschriftentitels, aan gelijkaardige voorwaarden als de dagbladen van De Persgroep, is 

essentieel voor de concurrentie op deze markten. Indien niet gewaarborgd zal deze 

leiden tot een beperking van de keuzevrijheid van adverteerders en sponsoren en tot 

(impliciete) prijsverhogingen. 

 

411. TV Guenter174 merkt op dat de vage en eenzijdige voorwaarden (enkel voor de 

overgenomen bladen en niet voor de huidige bladen van de Persgroep) veel ruimte 

laten voor interpretatie en laten de deur open om de voorwaarden niet strikt na te 

leven. Zij vragen  dan ook om een controle op de toepassing van de maatregelen en in 

ieder geval ook een verlenging, gezien de wel heel korte voorgestelde duur van 3 jaar. 

VI.4 Conclusie van de auditeur betreffende de verbintenissen 

412. Op basis van de markttest en het gevoerde onderzoek in deze zaak, komt de auditeur 

tot volgende conclusies aangaande de voorgestelde verbintenissen. 

  

Voor wat betreft verbintenis I 

 

413. De voorwaarde dat de over te nemen weekbladen niet zullen worden omgevormd tot 

kopblad “zolang ze op individuele basis winstgevend zijn”, kan niet worden aanvaard en 

dit om volgende reden. 
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414. Deze voorwaarde is moeilijk controleerbaar, daar ze een controle vereist van de 

concrete allocatie van kosten aan een bepaalde titel. De auditeur verwijst in het 

bijzonder naar de moeilijkheden inzake kostenallocatie (bijvoorbeeld voor niet titel-

specifieke kosten) evenals de berekening van de toegewezen kost.   

 

415. In het licht van deze opmerkingen lijkt het dan ook aangewezen dat de bewoording 

“zolang ze op individuele basis winstgevend zijn” in bovenvermelde verbintenis, wordt 

vervangen door “zolang ze blijven bestaan.” Verder zou de aanmeldende partij een titel 

die het wenst stop te zetten, voorafgaandelijk moeten aanbieden aan geïnteresseerde 

kopers aan redelijke voorwaarden. Indien immers blijkt dat een derde bereid zou zijn 

dergelijke titel over te nemen, staat buiten kijf dat dit zou leiden tot meer concurrentie 

op de betrokken markt vergeleken met de situatie waarin de titel gewoonweg zou 

ophouden te bestaan. 

 

416. De verbintenis inzake 20% verschil in Redactionele Inhoud overtuigt evenmin, om 

volgende reden.  

 

417. Gelet op onder meer de enge definitie van het begrip Redactionele Inhoud, leidt de 

verbintenis tot een heel beperkte inhoudelijke differentiatie tussen Story en Dag 

Allemaal post-transactie. Bijgevolg komt de verbintenis niet tegemoet aan de geuite 

vrees in verband met de pluraliteit van het aanbod.   

 

418.  De verbintenis biedt evenmin een antwoord op de vrees dat de aanmeldende partij 

post-transactie de titels zou kunnen gebruiken om haar zenders te promoten ten koste 

van andere zenders, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan de programma’s 

of films op haar zenders, zoals aangekaart door VVJ. Deze vrees berust op het feit dat 

post-transactie de aanmeldende partij de controle zou hebben over alle tv-bladen, met 

uitzondering van Primo, dat echter niet veel meer tv-informatie biedt dan de loutere 

feitelijke weergave van de tv-programmatie van de verschillende zenders. 

 

419. Met betrekking tot de Redactionele Inhoud, laat de verbintenis, in samenhang met de 

definitie ervan zoals ze nu voorligt, de aanmeldende partij eveneens toe TeVe-Blad 

inhoudelijk sterk te positioneren in de richting van de enig overgebleven concurrent 

Primo, en garandeert niet dat TeVe-Blad zijn huidig karakter/eigenheid als tv-gids blijft 

behouden.  
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420. Om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden, dient verbintenis I afdoende garanties 

te bieden voor het behoud van de pluraliteit van het aanbod, onder meer door: 

- Voor Story, een grotere differentiatie te  verzekeren van de huidige blok van 

Redactionele Inhoud buiten het tv-katern, dat volgens de auditeur minstens 40% 

zou moeten bedragen ten opzichte van Dag Allemaal;  

- Voor TeVe-Blad, door het pocketformaat te behouden, te garanderen dat de 

huidige blok van Redactionele Inhoud (15 pagina’s) voorafgaand aan het TV-katern 

niet zal toenemen en dat de Redactionele Inhoud in het TV-katern een duidelijke 

link vertoont met de inhoud van de tv-programmatie; 

- De definitie van “Redactionele inhoud” aan te passen als volgt: de inhoud van een 

magazine met uitzondering van tv-programmatie, service-inhoud, reclame-

advertenties en puzzels; 

- Voor alle titels, de verbintenis dat de Redactionele Inhoud en tv-programmatie met 

betrekking tot de zenders van Medialaan in verhouding moet staan tot het 

marktaandeel van deze zenders. 

 

Voor wat betreft verbintenis II 

 

421. De verbintenis zoals ze nu voorligt, zou toelaten dat er in de toekomst een prijs zou 

worden gevraagd voor deze programmagegevens aangezien er sprake is van “eerlijke, 

redelijke en niet-discriminerende voorwaarden” en “met name in vergelijking met de 

voorwaarden die van kracht zijn tussen Medialaan NV en haar eigen aandeelhouders”. 

Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij na onderzoek blijkt dat de 

programmagegevens gratis worden aangeleverd.175 Zoals ook voorgesteld door TV 

Guenter, meent de auditeur dan ook dat best dient te worden voorzien in een stand still 

situatie voor wat betreft de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de 

gegevens aangaande tv-programmatie. 

 

422. Gelet op de aard van de aangeboden verbintenissen, is het ook aangewezen dat wordt 

voorzien in de aanduiding van een monitoring trustee teneinde toe te zien op de 

correcte naleving van de verbintenissen door de aanmeldende partij. Naast de klassieke 

taken van een monitoring trustee, zou het mandaat van de monitoring trustee de 

behandeling van klachten moeten bevatten. Zoals Cascade terecht opmerkt, beschikt de 

monitoring trustee inderdaad - als enige - over de nodige informatie om een klacht 

terzake snel te behandelen. 

 

423. Gelet op bovenstaande, dient opgemerkt dat met betrekking tot de duur van de 

aangeboden verbintenissen, de voorgestelde termijnen een absolute ondergrens 

vormen.   
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424. Algemeen dient dan ook geconcludeerd dat de aangeboden verbintenissen, in hun 

huidige vorm, niet volstaan om de door de auditeur geïdentificeerde 

mededingingsbezwaren weg te nemen.  

VII. Verdere vaststellingen van de auditeur tijdens het onderzoek 

425. Op 17 juni 2015 werd aan Sanoma een formeel verzoek om inlichtingen gestuurd met 

als uiterste antwoorddatum 29 juni 2015. In vermeld verzoek om inlichtingen werd 

volgende vraag opgenomen: 

 

5.2 Gelieve alle beschikbare informatie (marktonderzoeken, interne analyses, …) aan te 

leveren omtrent de substitueerbaarheid van magazines binnen de ruime Belgische markt 

voor Nederlandstalige tijdschriften, uitgezonderd gespecialiseerde tijdschriften. 

 

426. Dit verzoek om inlichtingen werd voorafgegaan door het versturen van een informeel 

verzoek om inlichtingen (op datum van 11 juni 2015) voorafgaand aan de datum van 

aanmelding. Hierin werd reeds dezelfde vraag gesteld: 

 

4.2. Gelieve alle beschikbare informatie (marktonderzoeken, interne analyses, …) 

aan te leveren omtrent de substitueerbaarheid van magazines binnen de ruime 

Belgische markt voor Nederlandstalige tijdschriften, uitgezonderd gespecialiseerde 

tijdschriften. 

 

427. Op 29 juni 2015 ontving het onderzoeksteam het antwoord van Sanoma op het formeel 

verzoek om inlichtingen van 17 juni 2015. Vraag 5.2 werd als volgt beantwoord. 

 

(i) Met betrekking tot de voorgestelde opdeling 

 

Sanoma is van mening dat de relevante lezersmarkt moet worden gedefinieerd 

als de Belgische markt voor Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van 

gespecialiseerde tijdschriften. Alle tijdschriften die behoren tot deze markt zijn 

immers in meer of mindere mate met elkaar substitueerbaar aangezien er sprake 

is van een ketensubstitutie-effect (zie ook infra met betrekking tot de 

substitueerbaarheid). Dergelijk ketensubstitutie-effect maakt dat het volgens 

Sanoma zeer moeilijk is om de Belgische markt voor Nederlandstalige 

tijdschriften, met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften, verder op te 

delen.  
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Voor zover het Auditoraat het toch nodig zou achten om deze markt verder op te 

delen, meent Sanoma dat er verschillende mogelijkheden bestaan om de markt 

te segmenteren.  

 

De hierboven door het Auditoraat voorgestelde sub-segmentering is volgens 

Sanoma dan ook slechts één van de mogelijke manieren waarop de Belgische 

markt voor Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van gespecialiseerde 

tijdschriften, verder zou kunnen worden opgedeeld. Volgens Sanoma zijn er 

evenwel ook andere – meer logische – opdelingen mogelijk.  

 

Sanoma merkt zo bijvoorbeeld op dat maandbladen gericht op vrouwelijke lezers 

(bv. Goed Gevoel), bekeken vanuit het perspectief van de lezer, een zeer hoge 

mate van substitueerbaarheid lijken te hebben met weekbladen gericht op 

vrouwelijke lezers (bv. Flair of Libelle). De maandbladen en weekbladen gericht 

op vrouwelijke lezers hebben immers een zeer gelijkaardig inhoud met thema’s 

zoals mode, beauty en gezondheid. Dergelijke thema’s zijn doorgaans veel 

minder tijdgevoelig en de actualiteitswaarde ervan is doorgaans veel minder van 

belang dan voor tijdschriften die maatschappelijke actualiteitsthema’s 

behandelen. Bovendien hebben de maand- en weekbladen gericht op vrouwelijke 

lezers een gelijkaardig doelpubliek. Derhalve is Sanoma dan ook van mening dat 

er geen opdeling dient te worden gemaakt tussen maand- en weekbladen, zoals 

voorgesteld door het Auditoraat.  

 

Daarnaast merkt Sanoma op dat ook de tijdschriften die volgens de hierboven 

door het Auditoraat voorgestelde opdeling onder de categorie 

showbizz/entertainment zouden vallen (bv. TV-familie), in zekere mate 

subsitueerbaar zijn met tijdschriften die zouden vallen onder de categorie 

lifestyle (bv. Flair). Beide categorieën van tijdschriften behandelen immers deels 

dezelfde thema’s zoals mode beauty en gezondheid, maar ook nieuws over 

royalties en celebrities en hebben een gelijkaardig lezerspubliek. Hetzelfde geldt 

voor tijdschriften die zouden vallen onder de categorie showbizz/entertainment 

(bv. Dag Allemaal) en tijdschriften die zouden vallen onder de categorie 

nieuws/reportage/onderzoeksjournalistiek (bv. Humo).  

 

Sanoma verwijst voor het overige naar de aanmelding en de daarin voorgestelde 

segmentering.  

 

Ook nog andere opsplitsingen in segmenten zijn mogelijk verdedigbaar. Hieruit 

blijkt nogmaals dat, gelet op het ketensubstitutie-effect geen éénduidige 

segmentering mogelijk is en de enige correcte marktafbakening de Belgische 
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markt voor Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van gespecialiseerde 

tijdschriften, is.  

 

(ii) Met betrekking tot de studies uitgevoerd omtrent de substitueerbaarheid 

(eigen onderlijning) 

 

Sanoma heeft geen interne of externe marktonderzoeken of analyses laten 

uitvoeren of ter beschikking omtrent de substitueerbaarheid van tijdschriften 

binnen de ruime Belgische markt voor Nederlandstalige tijdschriften, met 

uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften. (eigen onderlijning) 

 

428. […]. 

 

429. […].  

 

430. […]176  

 

431. […]  

 

432. De bevoegdheid inlichtingen te verzoeken, zoals voorzien in artikel IV.41 WER is een van 

de belangrijkste onderzoeksbevoegdheden die de Belgische wetgever heeft toegekend 

aan het Auditoraat en de BMA met het oog op de beoordeling van de concentraties 

bedoeld in artikel IV.9 WER. De verzoeken om inlichtingen laten het Auditoraat en de 

BMA toe materiële informatie aangaande voorgenomen concentraties te verzamelen. 

Gegeven de korte termijn voorzien in de wet om concentraties te beoordelen en de 

beperkte middelen van de BMA is het de facto de enige manier om informatie te 

verzamelen. Opdat het Auditoraat en de BMA deze bevoegdheid in volle efficiëntie 

kunnen uitoefenen, zijn de ondernemingen gehouden het onderzoek conform artikel 

IV.41 WER (in het bijzonder, het antwoorden op de verzoeken om inlichtingen conform 

artikel IV.41 WER) niet te hinderen.  

 

433. Bovendien is Sanoma een grote en gesofisticeerde onderneming die de vereiste kennis 

heeft van het Belgische mededingingsrecht, en bijgestaan wordt door gespecialiseerde 

advocaten. Sanoma kon niet anders dan weten dat niet-tijdige aanlevering van 

dergelijke belangrijke informatie zware gevolgen kan hebben. 

 

434. Sanoma heeft door het niet tijdig aanleveren van deze documenten inlichtingen op 

onvolledige wijze verstrekt in de zin van artikel IV.71, §1, 2° WER en/of het onderzoek 

bedoeld in artikel IV.41 WER gehinderd in de zin van artikel IV.71, §1, 4° WER.177  
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435. Gelet op het feit dat deze handelingen het onderzoek van de concentratie hebben 

bemoeilijkt, kan de auditeur niet anders dan het Mededingingscollege te verzoeken vast 

te stellen dat Sanoma inlichtingen op onvolledige wijze heeft verstrekt in de zin van 

artikel IV.71, §1, 2° WER en/of het onderzoek bedoeld in artikel IV.41 WER heeft 

gehinderd in de zin van artikel IV.71, §1, 4° WER en aan Sanoma een boete op te leggen 

tot beloop van 1% van de omzet, conform  artikel IV.71 § 1 WER.  De auditeur merkt in 

dit verband op dat artikel IV.71, §1, WER geen opzet heeft vereist, doch dat 

onachtzaamheid volstaat.  

 

436. Volgens de meest recente jaarrekening [2014] die beschikbaar is op de website van de 

Nationale Bank, bedroeg de omzet van Sanoma Media Belgium NV/SA 174,210,507 

EUR.  

VIII. Voorstel van de auditeur 

437. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER 

en artikel IV.61, §2, eerste lid, 2° WER, volgende beslissing te nemen:  

 

1. Dat de overname van de vier betrokken titels, met name Story, TeVe-Blad, 

Humo en Vitaya Magazine door De Persgroep Publishing, aangemeld bij de 

BMA onder nr. MEDE-C/C-15/0017, binnen het toepassingsgebied valt van de 

regels van concentratietoezicht in het WER;  

 

2. Dat deze concentratie de mededinging op de Belgische markt of op een 

wezenlijk deel daarvan op significante wijze belemmert, en de procedure 

bedoeld in artikel IV.62 WER in te zetten; 

 

3. De concentratie evenwel toelaatbaar te verklaren indien de aanmeldende 

partij alsnog verbeterde verbintenissen aanbiedt aan het Mededingingscollege 

teneinde de transactie ontvankelijk te horen verklaren, op voorwaarde dat 

deze verbintenissen tegemoet komen aan de hierboven geuite bezorgdheden 

                                                                                                                                                                                     
177

  De aanmeldende partij geeft in dit verband aan dat deze informatie werd aangeleverd in de context 
van het Verzoek om Inlichtingen gestuurd naar Sanoma. Haar cliënte kan als aanmeldende partij niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor het toesturen van informatie in het kader van een verzoek 
om inlichtingen door welkdanige derde partij. De Persgroep is uiteraard niet op de hoogte, en wordt 
niet geacht op de hoogte te zijn, van het bestaan van commerciële onderzoeken uitgevoerd door een 
concurrent. Gezien de aanmeldende partij geen enkele rol heeft bij de aanlevering van deze 
informatie, kan de aanmelding niet als onvolledig worden beschouwd - en kan de procedure niet 
gestaakt worden. 
De auditeur volgt de aanmeldende partij hierin.  
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met betrekking tot de verbintenissen die de aanmeldende partij heeft 

overgemaakt aan de auditeur. 

 

438. De auditeur stelt het Mededingingscollege eveneens voor, bij toepassing van artikel 

IV.71, §1 WER, volgende beslissing te nemen:  

 

 Vast te stellen dat Sanoma inlichtingen op onvolledige wijze heeft verstrekt in de 

zin van artikel IV.71, §1, 2° WER en/of het onderzoek bedoeld in artikel IV.41 

WER heeft gehinderd in de zin van artikel IV.71, §1, 4° WER en aan Sanoma een 

boete op te leggen in de zin van artikel IV.71 §1 WER tot beloop van 1% van de 

omzet zoals bepaald volgens de criteria bedoeld in artikel IV.74 WER. 

 

IX. Schriftelijke opmerkingen van Sanoma NV en Sanoma Media 

Belgium NV 

439. In hun schriftelijke opmerkingen gaan Sanoma NV en Sanoma Media Belgium NV op de 

eerste plaats in op het voorstel van de auditeur om een boete op te leggen wegens 

gebrek aan medewerking. Omdat het College, zoals verder toegelicht wordt beslist de 

zaak betreffende het opleggen van de boete aan te houden, worden deze argumenten 

hier niet verder weergegeven. 

 

440. Sanoma NV en Sanoma Media Belgium NV geven verder commentaar en aanvullende 

informatie betreffende de methodologie de auditeur gebruikt heeft in het kader van de 

prijselasticiteitsstudie van SKIM uit 2012. 

 

441. Sanoma NV en Sanoma Media Belgium NV bespreken tenslotte de counterfactual 

analyse van de auditeur. Zij stellen dat het indien de verkoop aan de aanmeldende 

partij geen doorgang zou vinden, weinig waarschijnlijk is dat Sanoma de betrokken titels 

een derde maal te koop zal aanbieden. […] 

 

X. Schriftelijke opmerkingen van De Persgroep 

X.1 Over de marktafbakening 

442.  De aanmeldende partij oordeelt dat de auditeur ten onrechte stelt dat uit de 

marktbevraging een consensus zou blijken over de marktafbakening.  

 

443.  Zij benadrukt haar in het ontwerp van beslissing besproken stelling over het 

ketensubstitutie-effect en verwijst naar de eerder door de Raad voor de Mededinging 
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afgebakende markt voor Nederlandstalige, niet-gespecialiseerde tijdschriften. Zij acht 

het alleszins niet denkbaar dat effecten voor een sub-segment van Nederlandstalige 

weekbladen voor TV en infotainment met een focus op TV programmatie zouden 

worden beoordeeld zonder rekening te houden met de druk die andere tijdschriften en 

media uitoefenen op dat sub-segment. 

 

X.2 Over de potentiële bezwaren 

444. De aanmeldende partij uit haar verwondering over het feit dat het ontwerp van 

beslissing verwijst naar het risico dat de aanmeldende partij Medialaan zou willen 

promoten ten nadele van andere zenders, terwijl dit niet tijdens de state of play 

meeting werd besproken. De aanmeldende partij vraag zich af wat de rechtsbasis is 

voor de gevraagde verbintenis. 

 

445. De aanmeldende partij beklemtoont dat de transactie niets wijzigt aan de prikkel of de 

mogelijkheid om Medialaan disproportioneel te promoten. Zij gaat ervan uit dat indien 

lezers in een tijdschrift niet vinden wat zij zoeken over programma’s van zenders die 

niet tot Medialaan behoren, zij andere bronnen zullen raadplegen ten koste van de 

omzet van de betrokken tijdschriften. 

X.3 Over de verbintenissen 

446. De aanmeldende partij blijft overtuigd dat er, gelet op de specifieke context van de 

transactie geen verbintenissen vereist zijn.  

 

447. Voor zover het College verbintenissen toch noodzakelijk zou achten, meent zij in 

ondergeschikte orde dat de aangeboden verbintenissen volstaan en licht zij deze nader 

toe. 

 

448. De aanmeldende partij gaat betreffende de eerste verbintenis met name dieper in op 

het begrip ‘Redactionele Inhoud’ en stelt dat de differentiatie betrekking dient te 

hebben op de redactionele inhoud buiten de TV katern. 

 

449. De aanmeldende partij wijst ook op artikel 25 van de Grondwet over de persvrijheid en 

meent dat de mededingingsautoriteit zich dient te onthouden van preventieve 

maatregelen ter zake. 

 

450. De aanmeldende partij meent inzake de tweede verbintenis dat een verbod om vijf jaar 

lang iets te wijzigen aan de wijze waarop Medialaan programmagegevens aanbiedt te 

ver gaat. 
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XI. Beoordeling door het College 

XI.1 Betreffende de aangemelde concentratie 

451. Het College stelt vast dat de aanmeldende partijen kennis genomen hebben van het  

ontwerp van beslissing van de auditeur. 

 

452. Het stelt met de auditeur vast dat voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor het 

in boek IV WER georganiseerde concentratietoezicht, en dat er, ongeacht de keuze 

tussen de door de auditeur besproken marktdefinities en marktaandelen, betrokken 

markten zijn waarop de partijen bij de transactie afzonderlijk of samen een 

marktaandeel hebben van meer dan 25%. Artikel 61, § 2, (2°) is daarom niet van 

toepassing. 

 
453. Het College spreekt zich niet uit over de precieze definitie van productmarkten. Het laat 

met name in het midden of productgroepen als een productmarkt, marktsegment of 

sub-segment moeten worden beschouwd. Het College merkt wel op dat inzake de druk 

op de Belgische Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-

programmatie er ook druk is vanuit andere media en met name de door de 

kabelmaatschappijen aangeboden programma selectiediensten. Het oordeelt evenwel 

dat volstaan kan worden met de vaststelling dat de aangemelde concentratie de door 

de auditeur besproken unilaterale en conglomerale mededingingsbeperkende gevolgen 

dreigt te hebben inzake de publicatie in België van Nederlandstalige weekbladen voor tv 

en infotainment inclusief tv-programmatie, opdat gelet op artikel IV.9, § 2 WER sprake 

is van een beperking van de daadwerkelijke mededinging zoals bedoeld in artikel IV.9, § 

4 WER. 

 

454. Het College heeft twijfel bij de verwachting van de auditeur dat indien de aangemelde 

transactie niet doorgaat, het meest waarschijnlijke scenario is dat de betrokken titels 

verder zullen worden uitgebaat door Sanoma. Het oordeelt dat uit eerdere mislukte 

verkooppogingen, de door de aanmeldende partij in haar schriftelijke opmerkingen 

verstrekte gegevens en uit de bespreking in de zitting over de kennelijk structurele 

ontwikkeling van de betrokken tijdschriften178 blijkt dat het niet minder waarschijnlijk is 

dat de titels zonder de overname eerder dreigen te verdwijnen.  Het College erkent dat 

de huidige versnelde neergang zich misschien niet zal doorzetten in een door Sanoma 

als falling off the cliff aangeduid scenario, maar oordeelt dat ook bij een niet versneld 

doorzetten van de huidige ontwikkeling er wezenlijk meer kans is voor een in de markt 

blijven van de tijdschriften in een groep die hen tot haar focus rekent, dan in een groep 

waarvan het afstotingsbeleid in Nederland aantoont niet langer in deze doelgroepen 

                                                           
178

 Zie bij voorbeeld  de figuren 1 en 2 in de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij van 31 juli 
2015 en de slides 5 en 7 van de door haar tijdens de zitting gegeven presentatie. 
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wenst te investeren. Dit argument volstaat voor het College om een hoge concentratie 

te aanvaarden.  

 

455. Evenwel oordeelt het College, gelet op de ongemeen sterke concentratie die door de 

transactie ontstaat inzake de in België uitgegeven Nederlandstalige weekbladen voor 

tv en infotainment inclusief tv-programmatie179, oordeelt het College dat deze slechts 

toelaatbaar is mits het opleggen van de hierna verder besproken verbintenissen. Deze 

verbintenissen dienen de kans te vergroten dat de tijdschriften in de markt blijven met 

een in vergelijking met andere titels uit de groep of van een concurrerende uitgever 

eigen, desgevallend geëvolueerd, profiel. Het College oordeelt bovendien dat uit de 

marktpositie die de aanmeldende partij zal hebben na de concentratie, voor haar 

bepaalde verplichtingen inzake niet-discriminatie volgen die het College in een 

verbintenis bevestigt.  

 

456. Het College maakt voor het overige de passages tot de zijne die in de paragrafen 2 tot 

en met 5 van deze beslissing zijn ontleend aan het ontwerp van beslissing dat werd 

neergelegd door de auditeur. 

XI.2 Betreffende de verbintenissen 

457. Betreffende het argument van de aanmeldende partij dat het ontwerp van beslissing 

een bezwaar formuleert inzake het risico dat de aanmeldende partij Medialaan zou 

promoten ten nadele van andere zenders en de dienaangaande aangeboden 

verbintenis, merkt het College vooreerst op dat uit artikel IV.59 WER niet volgt dat de 

auditeur in zijn ontwerp van beslissing alleen elementen kan opnemen die tijdens de 

state of play meeting werden besproken. Hij kan rekening houdend met informatie die 

hem vooral in concentratiezaken soms pas heel laat bereikt, bijkomende elementen in 

zijn ontwerp weerhouden en daar in zijn voorstel betreffende de verbintenissen 

rekening mee houden. De aanmeldende partij kan haar verweer ter zake immers laten 

gelden voor het Mededingingscollege, zoals in casu ook gebeurd is. 

1) de verbintenissen 

betreffende de eerste aangeboden verbintenis 

458. De Persgroep biedt aan te verzekeren dat Humo, Story en TeVe-Blad, zolang ze op 

individuele basis winstgevend zijn, niet zullen worden omgevormd tot kopblad, d.w.z. 

als een tijdschrift dat inhoudelijk identiek is aan een ander tijdschrift, maar enkel een 

verschillende titel en een verschillende coverpagina draagt, en meer specifiek:  

1) voor TeVe-Blad, te verzekeren dat 

A. het pocketformaat van TeVe-Blad behouden wordt;  
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 Zie bij voorbeeld de evolutie van de HHI-index vermeld in paragraaf 258. 
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B. de huidige Redactionele Inhoud (15 pagina’s) niet zal toenemen;  

2) voor Story, te verzekeren dat 20% van de Redactionele Inhoud (op paginabasis)  

van Story verschillend zal zijn van die van Dag Allemaal. 

 

Redactionele Inhoud is in het aanbod gedefinieerd als de inhoud van een magazine met 

uitzondering van TV-programmatie en TV-programma gerelateerde redactionele inhoud, 

service-inhoud, reclame-advertenties en puzzels. 

Deze verbintenis is aangeboden voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving 

van de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege. 

459. De auditeur meent dat de voorwaarde dat de over te nemen weekbladen niet zullen 

worden omgevormd tot kopblad “zolang ze op individuele basis winstgevend zijn”, niet 

kan worden aanvaard omdat deze voorwaarde moeilijk controleerbaar is. Hij verkiest de 

formulering “zolang zij blijven bestaan.”  Het College gaat ten gronde in op het aanbod 

van de aanmeldende  partij maar deelt het bezwaar inzake de controleerbaarheid van  

de auditeur. Het College oordeelt dat de verbintenis dient te gelden voor de eerder 

vermelde periode van drie jaar, maar slechts in zoverre de tijdschriften eigendom 

blijven van De Persgroep of een door haar gecontroleerde onderneming. 

 

460. De auditeur meent ook dat de aanmeldende partij een titel die zij wenst stop te zetten, 

voorafgaandelijk moet aanbieden aan geïnteresseerde kopers aan redelijke 

voorwaarden. Ook op dit punt volgt het College de auditeur omdat indien een derde 

toch bereid zou zijn dergelijke titel over te nemen, dit zal leiden tot meer concurrentie 

op de betrokken markt dan de situatie waarin de titel ophoudt te bestaan. Het College 

oordeelt overigens dat dit onderdeel van de verbintenis proportioneel is in vergelijking 

met de verbintenis dat een titel geen kopblad mag worden zonder dat de verbintenis 

dienaangaande wordt aangepast. Bij de intentie om een titel stop te zetten wordt 

immers een kans gecreëerd op een overname, terwijl bij het omvormen tot kopblad de 

diversiteit in het aanbod zonder kans op doorstart  verdampt. 

 

461. Verder meent de auditeur dat het aangewezen is de verbintenissen aan te passen om 

tegemoet te komen aan de geuite vrees in verband met de pluraliteit van het aanbod, 

de vrees dat de aanmeldende partij post-transactie de titels zou kunnen gebruiken om 

haar zenders te promoten ten koste van andere zenders, en de vrees dat de verbintenis 

de aanmeldende partij nog steeds toelaat TeVe-Blad inhoudelijk sterk te positioneren in 

de richting van de enig overgebleven concurrent Primo en geenszins garandeert dat 

TeVe-Blad zijn huidige karakter/eigenheid als tv-gids blijft behouden, en wel als volgt: 

1) Voor Story dient de verbintenis een grotere differentiatie te verzekeren van het 

huidige blok van Redactionele Inhoud buiten het tv-katern, dat volgens de auditeur 

minstens 40% zou moeten bedragen ten opzichte van Dag Allemaal;  
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2) Voor TeVe-Blad dient de verbintenis te bepalen dat het pocketformaat behouden 

blijft, dient de verbintenis te garanderen dat het huidige blok van Redactionele 

Inhoud (15 pagina’s) voorafgaand aan het TV-katern niet zal toenemen, en dat de 

Redactionele Inhoud in het TV-katern een duidelijke link vertoont met de inhoud 

van de tv-programmatie; 

3) De definitie van “Redactionele inhoud” moet aangepast worden als volgt: de 

inhoud van een magazine met uitzondering van tv-programmatie, service-inhoud, 

reclame-advertenties en puzzels; en  

4) Voor alle titels, dient de verbintenis op te leggen dat de Redactionele Inhoud en tv-

programmatie met betrekking tot de zenders van Medialaan in verhouding moet 

staan tot het marktaandeel van deze zenders. 

 

462. Betreffende deze punten merkt het College vooreerst op dat behoud van diversiteit 

van aanbod niet strijdig is met artikel 25 van de Grondwet maar de persvrijheid juist 

beoogt te ondersteunen. 

 

463. Betreffende het eerste en het derde punt stelt het College vast dat er geen 

consensus is over een heldere definitie van ‘service inhoud’, en dat er geen duidelijk 

onderscheid voorligt tussen de begrippen programma gerelateerde redactionele 

inhoud als deel van de redactionele inhoud enerzijds en als deel van een TV-katern 

anderzijds180. Het College volgt daarom de auditeur inzake het schrappen van 

‘programma gerelateerde redactionele inhoud’ uit de lijst van kopij die niet tot de 

redactionele inhoud wordt gerekend, en oordeelt dat ook service inhoud tot de 

redactionele inhoud gerekend mag worden. In het licht van deze aanpassingen 

oordeelt het College dat de verbintenis alleen dient te bepalen dat 20% van de aldus 

geherdefinieerde redactionele inhoud van Story dient te verschillen van die van ‘Dag 

Allemaal’181. Het College voegt hier aan toe dat een differentiatie niet betekent dat de 

betrokken teksten niet over dezelfde personen of gebeurtenissen mogen gaan. Het 

voorgaande sluit evenmin uit dat ‘programma gerelateerde’ inhoud in een TV-katern 

wordt opgenomen. 

 

464. Betreffende het tweede punt acht het College het vooral belangrijk dat het 

pocketformaat behouden blijft. Gelet op de beperkingen die dat formaat oplegt, 

oordeelt het College dat de definitie van ‘Redactionele Inhoud’ hier niet vereist is. Het 

acht het ook zeer onwaarschijnlijk dat in de TV-katern inhoud zou worden opgenomen 
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 Zie bij voorbeeld slide 34 van de door de aanmeldende partij tijdens de zitting gegeven presentatie. 
181

 Het College merkt op dat een differentiatie ten belope van een aandeel van het tijdschrift van 20% dat 
meer mag bevatten dan de door de auditeur voorgestelde definitie van ‘Redactionele Inhoud’ geen zwaardere 
verbintenis is dan een aandeel van 40% met de door de auditeur voorgestelde definitie. Het College oordeelt 
dat aldus geen niet eerder besproken voorwaarde wordt opgelegd in de zin van artikel IV.61, § 2, 1°. De 
voorzitter heeft niettemin namens het College en ingaande op haar aanbod tijdens de zitting, na de zitting kort 
overleg gehad met de auditeur en de aanmeldende partij die zich niet tegen deze herformulering verzette.  
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die geen band heeft met de tv-programmatie. Het College meent evenwel dat de door 

de aanmeldende partij aangeboden verbintenis dat de huidige Redactionele Inhoud (15 

pagina’s) niet zal toenemen impliceert dat ook de pagina’s na de TV-katern alleen de 

soort kopij bevatten die nu na de katern worden gepubliceerd. Het College oordeelt 

daarom dat de 15 pagina’s die aan de TV-katern voorafgaan niet mogen toenemen, en 

dat na de TV-katern alleen puzzels, de horoscoop, het stripverhaal, de colofon en 

publiciteit mogen worden opgenomen. 

 

465. Betreffende het vierde punt betwist het College niet dat de transactie de prikkels 

voor de aanmeldende partij of de mogelijkheid om Medialaan disproportioneel te 

promoten niet fundamenteel wijzigt. Maar door de onmiskenbare versterking van de 

marktpositie van de aanmeldende partij worden de gevolgen van een gebrek aan 

proportionaliteit wel veel groter. Het College stelt echter ook vast dat marktaandelen 

van zenders, uitgedrukt in kijkcijfers, fluctueren, en dat programma overzichten deze 

marktaandelen niet zichtbaar proportioneel reflecteren, ook al krijgen de op de 

relevante geografische markt veel bekeken zenders meestal meer paginaruimte dan 

andere zenders. Het College beslist daarom dat de aandacht die andere zenders dan 

deze van Medialaan krijgen niet in een kennelijk onredelijke verhouding mag staan tot 

de aandacht voor de zenders van Medialaan. Het College oordeelt evenwel dat gelet 

op de specificiteit van Humo en de eigen redactie het niet vereist is deze verbintenis en 

het daarmee samenhangende toezicht van de trustee uit te breiden tot dit tijdschrift. 

 

betreffende de tweede aangeboden verbintenis 

466. De Persgroep biedt aan te verzekeren dat Medialaan NV eerlijke, redelijke en niet-

discriminerende voorwaarden zal toepassen wat betreft de voorwaarden, de kwaliteit 

en het tijdstip van terbeschikkingstelling en correctie van de programmagegevens (de 

ruwe gegevens met betrekking tot tijdstip en inhoud van de televisieprogramma’s die 

worden uitgezonden) met betrekking tot haar huidige en eventuele toekomstige 

televisiekanalen, met name in vergelijking met de voorwaarden die van kracht zijn 

tussen Medialaan NV en haar eigen aandeelhouders.  

Deze verbintenis is aangeboden voor een periode van vijf jaar vanaf de kennisgeving 

van de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege - voor zover De Persgroep 

NV aandeelhouder blijft van Medialaan NV.  

 

467. De auditeur meent dat de verbintenis zoals zij nu voorligt, zou toelaten dat er in de 

toekomst een prijs zou worden gevraagd voor deze programmagegevens aangezien er 

sprake is van “eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden” en “met name 

in vergelijking met de voorwaarden die van kracht zijn tussen Medialaan NV en haar 

eigen aandeelhouders” in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij na onderzoek 

blijkt dat de programmagegevens gratis worden aangeleverd. De auditeur meent 
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daarom dat best dient te worden voorzien in een stand still situatie voor wat betreft de 

voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de gegevens aangaande tv-

programmatie. 

 

468. Het College vreest vooral dat een op zich redelijke verbintenis tot het aanbieden van 

eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden ook indien zij correct wordt 

nageleefd toch een wezenlijk andere impact kan hebben tussen Medialaan en haar 

aandeelhouders, dan tussen Medialaan en derden, vermits betalingen door publicaties 

uit de groep van De Persgroep voor 50% terug naar de groep vloeien. Het College volgt 

daarom de auditeur waar hij een stand still verbintenis verkiest. Maar het College 

oordeelt tezelfdertijd dat het in een snel wijzigende markt disproportioneel zou zijn om 

de aanmeldende partij vijf jaar lang het recht te ontzeggen om ook zonder een vorm 

van discriminatie een ander business plan aan te nemen. De wijzigingsprocedure kan 

dit probleem niet efficiënt vermijden. De ervaring leert dat het heel moeilijk is om een 

verbintenis te wijzigen op een ogenblik dat een partij een duidelijk belang heeft bij het 

behoud er van. Ongeacht wat de Mededingingsautoriteit in het algemeen belang acht, 

kan een beslissing immers gemakkelijk door procedures worden geblokkeerd. 

Onverminderd de mogelijkheid om op de wijzigingsprocedure beroep te doen, 

oordeelt het College daarom dat de verbintenis slechts dient te gelden voor een 

periode van drie jaar. 

2) de monitoring trustee 

469. Gelet op de aard van de aangeboden verbintenissen, is het College met de auditeur van 

oordeel dat een monitoring trustee dient te worden aangeduid om toe te zien op de 

correcte naleving van de verbintenissen door de aanmeldende partij.  

 

470. Het College meent evenwel dat het de trustee niet toekomt te beslissen over de al dan niet 

correcte naleving van de concentratiebeslissing. Indien de trustee, desgevallend na een 

bemiddelingspoging, vast stelt dat naar zijn oordeel een verbintenis niet correct is 

nageleefd, dient hij hierover verslag uit te brengen bij de auditeur-generaal die kan 

beslissen het Mededingingscollege te vatten. 

 

471. De Persgroep Publishing NV dient voor 15 september 2015 een monitoring trustee en 

een mandaat van monitoring trustee voor te stellen aan de auditeur en de voorzitter 

van het Mededingingscollege die zijn taak zal vervullen ten laste van de aanmeldende 

partij. De voorzitter zal over de aanvaardbaarheid van de trustee en het mandaat 

oordelen, na het horen van de auditeur, binnen een termijn van twee weken na 15 

september 2015. Indien geen overeenstemming is bereikt voor 15 oktober 2015 kan 

geoordeeld worden dat de verbintenis op dit punt niet correct is nageleefd. 
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XI.3 Betreffende het voorstel van de auditeur om bij toepassing van artikel IV.71, 

§1, 4° WER een boete op te leggen aan Sanoma Media Belgium NV 

472. De Raad voor de Mededinging heeft in de beslissing van 5 april 2012182 een boete 

opgelegd aan de aanmeldende partij wegens het op onvolledige wijze verstrekken van 

inlichtingen bij toepassing van artikel 64, § 1, 2° WBEM, nadat de auditeur dit had 

voorgesteld in zijn aanvullend verslag (het betrof een tweede verslag in een tweede 

fase onderzoek). In de beslissing nr. 2011-C/C-55 van 23 december 2011 waarin de 

concentratie onder voorwaarden werd goedgekeurd, heeft de Raad in het beschikkende 

gedeelte (vertrouwelijke versie) gezegd bij afzonderlijke beslissing uitspraak te zullen 

doen over de verzoeken of voorstellen van de auditeur betreffende het vaststellen van 

een inbreuk en opleggen van een boete. De Raad heeft in een (niet gepubliceerde) 

beslissing van 29 februari 2012 een ad hoc procedure over dit voorstel georganiseerd 

waarin de verweerder toegang is verleend tot bepaalde gegevens en de verweerder en 

de auditeur opgeroepen werden om te worden gehoord op een zitting op 16 maart 

2012 (dit was twee weken na de beslissing).  

 

473. Artikel IV.71, § 1 WER herneemt met uitzondering van het vervangen van ‘de kamer van 

de Raad’ door het Mededingingscollege de tekst van artikel 64, § 1 WBEM.  

 

474. Zoals de Raad voor de Mededinging oordeelt het College dat de procedure van 

concentratietoezicht zich niet goed leent om een beslissing te nemen over een voorstel 

tot opleggen van een boete. Enerzijds heeft de verweerder, zeker wanneer een 

beslissing in de eerste fase genomen wordt en het niet de aanmeldende partij betreft, 

bijzonder weinig tijd om zijn verweer voor te bereiden. En anderzijds is het voor het 

College en de aanmeldende partij (de Persgroep Publishing) belangrijk dat het debat 

gefocust kan blijven op de aangemelde concentratie. 

 

475. Het Mededingingscollege oordeelt daarom dat de beslissing over de voorgestelde boete 

aangehouden dient te worden.  

 

476. Naar analogie met de procedure inzake restrictieve praktijken oordeelt het College dat 

Sanoma Media Belgium NV toegang dient te worden gegeven tot de stukken die 

betrekking hebben op de aan haar door hat Auditoraat gevraagde en door haar aan het 

Auditoraat verstrekte gegevens, en dat zij de gelegenheid dient te krijgen om schriftelijk 

en ter zitting haar verweer te ontwikkelen.  

 

  

                                                           
182

 Beslissing 2012-C/C-06. 
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OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, artikel 61, §2, eerste lid, 1° 

en artikel IV.71, §1, 4° WER: 

 

1. Dat de concentratie  betreffende de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en 

Vitaya door De Persgroep Publishing NV, aangemeld bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE – C/C – 15/0017, binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

 

2. Dat  deze concentratie toelaatbaar is, 

 

3. Dat aan deze beslissing van toelaatbaarheid de voorwaarde verbonden is van het 

verbindend maken van de verbintenissen  die luiden als volgt: 

1) De Persgroep verzekert dat Humo, Story en TeVe-Blad, voor de duur van deze 

verbintenis en in zoverre zij eigendom blijven van De Persgroep of een door haar 

gecontroleerde onderneming, niet zullen worden omgevormd tot kopblad, 

d.w.z. als een tijdschrift dat inhoudelijk identiek is aan een ander tijdschrift, 

maar enkel een verschillende titel en een verschillende coverpagina draagt, en 

meer specifiek:  

i. Verzekert voor TeVe-Blad, dat 

- het pocketformaat van TeVe-Blad behouden wordt;  

- de 15 pagina’s die vooraf gaan aan de TV-katern niet zullen toenemen en 

dat na de TV-katern alleen puzzels, een horoscoop, een stripverhaal, de 

colofon en publiciteit zullen worden opgenomen; 

ii. Verzekert voor Story dat 20% van de Redactionele Inhoud van Story 

verschillend zal zijn van die van Dag Allemaal. Redactionele Inhoud wordt 

gedefinieerd als  de inhoud van een magazine met uitzondering van tv-

programmatie, reclame-advertenties en puzzels; 

 

De Persgroep verbindt er zich toe dat de aandacht in de Redactionele Inhoud in 

Story, de 15 eerder vermelde pagina’s in TeVe-Blad en de tv-programmatie in 

beide tijdschriften voor andere zenders dan deze van Medialaan niet in een 

onredelijke verhouding zal staan tot de aandacht voor de zenders van 

Medialaan. 

 

De Persgroep moet een titel die zij wenst stop te zetten, voorafgaandelijk 

aanbieden aan geïnteresseerde kopers aan redelijke voorwaarden.  
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Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van 

de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege. 

 

2) De Persgroep verzekert dat Medialaan NV een stand still verbintenis zal 

uitvoeren wat betreft de voorwaarden, de kwaliteit en het tijdstip van 

terbeschikkingstelling en correctie van de programmagegevens (de ruwe 

gegevens met betrekking tot tijdstip en inhoud van de televisieprogramma’s die 

worden uitgezonden) met betrekking tot haar huidige en eventuele toekomstige 

televisiekanalen.  

Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van 

de goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege en voor zover De 

Persgroep NV aandeelhouder blijft van Medialaan NV.  

 

4. De Persgroep Publishing NV dient voor 15 september 2015 een monitoring trustee 

en een mandaat van monitoring trustee voor te stellen aan de auditeur en de 

voorzitter van het Mededingingscollege. De voorzitter zal over de aanvaardbaarheid 

van de trustee en het mandaat oordelen, na het horen van de auditeur, binnen een 

termijn van twee weken na 15 september 2015.  

 

5. De Aanmeldende Partij en de auditeur-generaal kunnen te allen tijde een verzoek 

richten tot het Mededingingscollege tot opheffing of wijziging van deze 

verbintenissen. Het indienen, onderzoeken en beoordelen van deze verzoeken zal 

gebeuren conform de procedure en de termijnen zoals bepaald in het Wetboek van 

economisch recht (en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten) met betrekking tot de 

controle van concentraties van ondernemingen, zoals zij thans van kracht is. Op 

vraag van de Aanmeldende Partij of de auditeur-generaal kan de voorzitter op advies 

van de auditeur-generaal instemmen met een dan te concretiseren versnelde 

procedure.  

 

6. De auditeur-generaal kan zich ook tot het College richten wanneer hij oordeelt dat 

een verbintenis niet is nagekomen, en het College voorstellen de gepaste 

maatregelen te nemen. Het voorstel van de auditeur generaal wordt behandeld 

volgens eenzelfde procedure als hierna onder (7) tot (8) beschreven wordt 

betreffende het opleggen van een boete bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER. 

 

Betreffende het voorstel van de auditeur om bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER 

een boete op te leggen aan Sanoma Media Belgium NV beslist het Mededingingscollege 

verder wat volgt: 
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7. Het Auditoraat dient een onderzoeksdossier samen te stellen betreffende de aan 

Sanoma Media Belgium NV in deze zaak gevraagde en van deze onderneming 

verkregen inlichtingen, alsmede een procedure dossier bestaande uit par. 7 van het 

gemotiveerd ontwerp van beslissing in deze zaak en de stukken waarnaar de 

auditeur daarin verwijst.  

 

8. Sanoma Media Belgium NV beschikt over een termijn van een maand vanaf de 

datum waarop haar toegang is gegeven tot het onderzoeksdossier om schriftelijke 

opmerkingen en stukken neer te leggen betreffende het voorstel van de auditeur om 

bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER een boete op te leggen.  

 

9. De voorzitter zal een zitting organiseren van dit Mededingingscollege binnen een 

termijn van één maand na het verstrijken van de termijn voor het neerleggen van 

schriftelijke opmerkingen. Op deze zitting zal het College Sanoma Media Belgium NV 

en het Auditoraat horen.  

 

10. De zaak wordt verder aangehouden voor zover zij het voorstel van de auditeur 

betreft om bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER een boete op te leggen. 

 

 

Aldus beslist op 4 augustus 2015 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het 

Mededingingscollege, Peggy Valcke en Freddy Van den Spiegel, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 
 


