
 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2015-C/C-31 van 30 september 2015 in toepassing 

van artikel IV.71 §1, 4° 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. Op 17 juli 2015 heeft de auditeur een ontwerpbeslissing neergelegd waarin hij het 

Mededingingscollege verzocht om, bij toepassing van artikel IV.71, §1 WER, 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. 

 

2. Op 4 augustus 2015 heeft het Mededingingscollege ter zake beslist wat volgt: 

 

“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.  

 
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.  
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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.  

 
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.” 

 
3. Op 10 september heeft Sanoma schriftelijke opmerkingen neergelegd. 

 

4. Sanoma en de auditeur werden op 24 september 2015 gehoord in aanwezigheid van de 

directeurs economische en juridische studies. 

II. Betrokken partij 

5. De betrokken partij is Sanoma Media Belgium NV (verder “Sanoma Media Belgium”) 

met vennootschapszetel te Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, België, met 

ondernemingsnummer 0404.802.477. Zij was in de aangemelde en inmiddels onder 

voorwaarden goedgekeurde concentratie de verkoper van de over te nemen 

onderneming Humo en van de activa verbonden aan Story, TeVe-Blad en de licentie op 

Vitaya. 

II.1 Vertegenwoordiger 

 
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. Vaststellingen van de auditeur tijdens het onderzoek zoals 

weergegeven in het gemotiveerd ontwerp van  beslissing 

6. 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: 

 

mailto:carmen.verdonck@altius.com
mailto:jenna.auwerx@altius.com
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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. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  
 
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 
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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 
substitueerbaar 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 
markt voor Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van gespecialiseerde 
tijdschriften, is.  
 

(ii) Met betrekking tot de studies uitgevoerd omtrent de substitueerbaarheid 

(eigen onderlijning van de auditeur) 

 
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) 

 

9. Pas op 8 juli 2015 om 23.41u, dag 20 van de onderzoekstermijn, leverde Sanoma alsnog 

bijkomende documenten aan ter antwoord op bovenvermelde vraag, en dit 

niettegenstaande het feit dat de antwoordtermijn van het formele verzoek om 

inlichtingen al op 29 juni verstreek. 

  

10. Het ging hier om belangrijke documenten, die vallen binnen het voorwerp van 

bovenvermelde vraag. Het document “Sanoma Results Module 1 Bel 08MAY12” en het 

document “Copy of Mod1 Analysis sens divergent BE 2 7” handelen over 

prijselasticiteiten en vormen zodoende substantiële informatie over belangrijke 

onderdelen van de te verrichten analyse, namelijk de vragen naar de marktafbakening 
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en potentiële theories of harm. Voor het uitwerken van de studie deed Sanoma beroep 

op een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in marktonderzoek. De studie was 

opgebouwd uit meerdere modules en bevatte een sterk uitgewerkte conjoint analysis 

(inclusief een webenquête met een reactie van bijna 9000 respondenten uit Nederland 

en meer dan 3000 respondenten uit België), waarbij mag aangenomen worden dat 

Sanoma hiertoe heel wat interne gegevens en informatie heeft aangeleverd.  

 

11. Gelet op bovenstaande valt de bewering van Sanoma1 dat “niemand zich bewust was 

van het feit dat deze documenten mogelijk dienden overgemaakt te worden” dan ook 

weinig geloofwaardig te noemen.    

 

12. De gevolgen van het bijzonder laattijdig overmaken van deze documenten zijn  groot: 

enerzijds omwille van het tijdstip van aanlevering en anderzijds omwille van de inhoud 

van de documenten. Aangezien de documenten werden aangeleverd om 23h41 van dag 

20, betekent dit dat het voor het onderzoeksteam onmogelijk was nog met deze 

documenten rekening te houden bij het opstellen van de brief met mogelijke bezwaren 

die ten laatste op dag 20 dient verstuurd te worden naar de aanmeldende partij. 

Bovendien bieden de documenten relevante informatie in het kader van het 

marktafbakeningsonderzoek, een marktafbakening die essentieel is bij concentratie-

controle.  

 

13. 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.  

 

14. 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. 

 

                                                           
1
   Mail van 8 juli 2015 van Sanoma aangaande bijkomende informatie.  
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15. 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.2  

 

16. 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.  

 

17. 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.  

IV. Voorstel van de auditeur betreffende deze vaststellingen 

18. De auditeur stelde het Mededingingscollege 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. 

V. Schriftelijke opmerkingen van Sanoma Media Belgium NV 

19. Sanoma legde de volgende schriftelijke opmerkingen neer:  

 

 

                                                           
2
  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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“1. FEITELIJKE ACHTERGROND 

 

1. Op 15 juni 2015 heeft De Persgroep Publishing NV (hierna “De Persgroep”) de concentratie 
aangemeld waarbij De Persgroep de activa verbonden aan Story en TeVe-Blad, de licentie op Vitaya 
en het aandelenkapitaal van Humo zou overnemen van Sanoma BV en Sanoma Media Belgium NV.   
 

2. Deze aanmelding werd voorafgegaan door pre-notificatiegesprekken, in het kader waarvan 
zowel De Persgroep in haar hoedanigheid van aanmeldende partij, als Sanoma in haar hoedanigheid 
van verkopende partij op 11 juni 2015 een informeel verzoek om inlichtingen ontvingen vanwege het 
Auditoraat.  Tijdens deze pre-notificatiefase verleende Sanoma tevens volledige medewerking aan de 
aanmeldende partij bij het opstellen en vervolledigen onder zeer hoge tijdsdruk van het ontwerp van 
de aanmelding. 
 

3. In antwoord op het informeel verzoek om inlichtingen, verstuurde Sanoma op 15 juni 2015 
reeds verscheidene documenten naar het Auditoraat.  Zo liet Sanoma een interne presentatie inzake 
de transactie geworden aan het Auditoraat (zie bijlage 1), alsook een inhoudstafel van de Due 
Diligence informatie die in het kader van de transactie aan de aanmeldende partij beschikbaar was 
gesteld (zie bijlage 2). 
 

Sanoma bezorgde nog voor het formeel verzoek om inlichtingen aan het Auditoraat tevens de 
gevraagde kwantitatieve gegevens met betrekking tot de inkomsten en onkosten per titel en de 
contactgegevens van de tien belangrijkste adverteerders per titel (zie bijlage 3). 
 

4. Op 17 juni 2015 ontving Sanoma vervolgens een formeel verzoek om inlichtingen.  Dit 
formeel verzoek om inlichtingen bevatte naast de vragen uit het informeel verzoek om inlichtingen 
ook nog enkele bijkomende vragen, onder meer met betrekking tot de Due Diligence informatie. 
 

Vraag 5.2 van het verzoek om inlichtingen luidde als volgt: 

 

“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.” 
 

Sanoma werd verzocht het verzoek om inlichtingen te beantwoorden ten laatste op 29 juni 2015. 

 

5. Nadat Sanoma deze vragen intern binnen haar organisatie had uitgezet en verschillende 
werknemers had geraadpleegd teneinde een zo volledig mogelijk antwoord op deze vragen te 
kunnen verschaffen, bleek dat er geen dergelijke interne of externe studies beschikbaar waren met 
betrekking tot de kwestie van substitueerbaarheid van tijdschriften.   
 

Bijgevolg werd vraag 5.2 in het antwoord van Sanoma van 29 juni 2015 beantwoord als volgt: 

 

“(ii) Met betrekking tot de studies uitgevoerd omtrent de substitueerbaarheid 
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.”   
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6. Op 2 juli 2015 werd er een “State-of-Play” vergadering gehouden tussen het Auditoraat en 
vertegenwoordigers van zowel de aanmeldende als de verkopende partij. Tijdens deze vergadering 
gaf het Auditoraat bijkomende toelichting over de mogelijke bezwaren die zij in de toenmalige stand 
van het onderzoek had met betrekking tot de aangemelde transactie. 
 

7. Teneinde de aanmeldende en verkopende partij in de gelegenheid te stellen om  eventuele 
bijkomende argumenten en informatie aan te reiken om de door het Auditoraat geformuleerde 
bezwaren alsnog weg te nemen, werd er op 6 juli 2015 opnieuw een telefonische vergadering 
gehouden. 
 

Tijdens deze vergadering benadrukte het Auditoraat dat de marktdefinitie zoals aangereikt door de 
aanmeldende partij in het aanmeldingsformulier, en meer bepaald het door de aanmeldende partij 
aangehaalde ketensubstitutie-effect, volgens haar niet op voldoende wijze werd onderbouwd. Meer 
bepaald stelde het Auditoraat in dit kader de bijkomende (informele) vraag of de partijen verder 
konden onderbouwen welk(e) tijdschrift(en) een lezer/consument zou kopen als alternatief op het 
ogenblik dat hij geconfronteerd wordt met het feit dat een bepaalde titel niet (meer) beschikbaar is.  
 

8. Naar aanleiding van het telefoongesprek van 6 juli 2015 met het Auditoraat, legde Sanoma 
op diezelfde datum intern nogmaals de vraag van het Auditoraat voor of het ketensubstitutie-effect 
verder onderbouwd kon worden en of er enige informatie beschikbaar was of opgesteld kon worden 
die in dit kader nuttig kon zijn, in het bijzonder wat kopers van tijdschriften zouden doen indien de 
titel van hun voorkeur niet beschikbaar is (zie bijlage 4).   
 

9. Over de vraag aangereikt door het Auditoraat werd vervolgens binnen Sanoma overlegd, 
zowel mondeling als in interne e-mails van 7 juli 2015, waarvan volgende passages relevant zijn (zie 
bijlage 4). 
 

[VERTROUWELIJK] 

 
[VERTROUWELIJK] 
 

[VERTROUWELIJK] 
 

Nu uit deze interne e-mails bleek dat er geen kant-en-klaar document beschikbaar was dat het 
ketensubstitutie-effect verder kon onderbouwen, maar dit mogelijk wel kon worden opgesteld na 
bijkomende berekening, vroeg Sanoma zonder verwijl haar werknemer van wie bovenstaande reactie 
kwam om onmiddellijk de nodige berekeningen uit te voeren. 
 

10. Vervolgens leverde de betrokken werknemer op 7 juli 2015 om 20u08 een powerpoint 
presentatie aan met 9 slides (zie bijlage 5).   
 

De laatste 3 slides van deze presentatie gaven weer welk percentage van het volume van een 
welbepaalde titel naar alternatieve titels zou gaan op het moment dat de basistitel substantieel 
duurder werd.  Aangezien het duidelijk was dat het eerste deel van de presentatie (slides in het 
Engels, met datum april 2012) niet was opgesteld op dezelfde datum als het laatste deel (slides in het 
Nederlands, met informatie zoals berekend op 7 juli 2015), werd diezelfde dag nog bijkomende uitleg 
gevraagd over de onderliggende documenten op basis waarvan de powerpoint presentatie was 
samengesteld.  Dit teneinde het Auditoraat een volledig beeld te kunnen geven over de beschikbare 
data en de berekeningswijze. 
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11. De dag nadien, op 8 juli 2015, verschafte de betrokken werknemer vervolgens bijkomende 
informatie over de wijze waarop de powerpoint presentatie met 9 slides was samengesteld. 
Daarnaast leverde hij ook de onderliggende documenten aan die werden gebruikt om deze 
powerpoint presentatie samen te stellen (zie bijlage 6).   
 

Deze documenten kunnen als volgt worden samengevat: 

 

(i) Powerpoint presentatie opgesteld door SKIM in april 2012 met de titel “Prijsonderzoek – 
Prijselasticiteitsmeting via conjoint” 
 
Deze powerpoint presentatie betreft de resultaten van een studie die Sanoma in 2012 
heeft laten uitvoeren door SKIM met betrekking tot de prijselasticiteit van haar eigen 
magazinetitels.  Meer bepaald was het doel van deze studie om na te gaan wat het 
effect zou zijn van een prijsverhoging op het koopgedrag van de lezers en dus op de 
verkoopscijfers van de betrokken titels.   
 
In het kader van deze studie kregen de respondenten telkens een scherm te zien met 
verschillende titels met daarbij per titel zowel de prijs voor een abonnement als de prijs 
voor een los nummer van de bewuste titels (zie slide 6).  De respondenten kregen hierbij 
telkens de keuzemogelijkheid om aan te duiden of zij de bewuste titel tegen de 
aangeduide prijs (i) zouden kopen in abonnementsvorm; (ii) zouden kopen als los 
nummer; of (iii) niet zouden kopen.  Op een volgend scherm werden de titels aangeboden 
aan een hogere of lagere prijs, opnieuw met dezelfde keuzemogelijkheid.  De resultaten 
van deze studie die relevant waren voor de prijsstrategie van de titels van Sanoma, 
werden uiteindelijk opgenomen in de powerpoint presentatie.   

 
(ii) Achterliggende excelsheet bij de powerpoint presentatie van SKIM van april 2012, zoals 

op 7 juli 2015 door Sanoma aangevuld naar aanleiding van bijkomende berekeningen 
 
De achterliggende gegevens waarop SKIM de in de powerpoint presentatie van 2012 
weergegeven resultaten heeft gebaseerd, werden opgenomen in een excelsheet die per 
titel een ge-pre-codeerde simulatie bevatte van wat het effect zou kunnen zijn op het 
verkoopcijfer indien de prijs van de bewuste titel zou worden verlaagd dan wel verhoogd 
met een bepaald percentage (zie de tabellen onderaan de verschillende tabbladen van de 
excelsheet).   
 
De verschillende kolommen getiteld “Pricepoints” geven het percentage weer waarmee 
de prijs in de simulatie werd verlaagd dan wel verhoogd (zie voor de percentages van 
verhoging of verlaging lijn 273 van de verschillende tabbladen van de excelsheet). Deze 
gegevens werden op 7 juli 2015 door de betrokken werknemer van Sanoma gebruikt om 
de percentages te berekenen van de verhoging van het verkochte volume van de andere 
titels indien de prijs van een titel zou worden verhoogd met “Pricepoint 8”.  Hierbij wordt 
opgemerkt dat deze percentages enkel berekend werden op het aantal respondenten die 
aangaven dat ze bij de voorgestelde hypothetische prijsverhoging een ander tijdschrift 
zouden kopen.  De meerderheid die aangaf dat ze geen ander tijdschrift zouden kopen 
werd niet mee in aanmerking genomen bij de berekening van deze percentages. De 
berekende percentages werden toegevoegd in kolom G, die bijgevolg geen deel 
uitmaakte van de oorspronkelijke data, maar pas werd toegevoegd aan de excelsheet op 
7 juli 2015.   
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Van zodra duidelijk was wat de precieze inhoud en herkomst was van de achterliggende excelsheet 
zoals aangepast op 7 juli 2015 en dat de informatie opgenomen in deze excelsheet relevant zou 
kunnen zijn in het kader van de beoordeling van het dossier, werden beide documenten overgemaakt 
aan het Auditoraat.  Dit gebeurde per e-mail op 8 juli 2015 om 23u41 (voor deze e-mail en de 
bijlagen zoals neergelegd bij het Auditoraat op 8 juli 2015, zie proceduredossier).  Niettemin werd de 
Auditeur eerder die avond al telefonisch ingelicht over het feit dat er nog bijkomende documenten 
zouden worden neergelegd.     
 

12. Op 8 juli 2015 deelde het Auditoraat bij toepassing van artikel IV.59 WER aan de 
aanmeldende en verkopende partij mee dat zij van mening was dat er ernstige twijfels bestonden 
omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie omdat deze mogelijk tot gevolg zou hebben dat een 
daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt op significante wijze wordt beperkt.  
 

13. Op 17 juli 2015 deelde het Auditoraat een uittreksel van haar ontwerp van beslissing mee 
aan Sanoma, waarin het volgende werd voorgesteld aan het Mededingingscollege:  
 

“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 

tot beloop van 1% van de omzet zoals bepaald volgens de criteria bedoeld in artikel IV.74 

WER.” (eigen onderlijning) 

 

14. Op 3 augustus 2015 werd er een hoorzitting georganiseerd voor het Mededingingscollege.  
Hoewel de marktafbakening tijdens deze hoorzitting uitvoerig werd besproken, heeft noch het 
Auditoraat, noch de aanmeldende partij – die toen nochtans al kennis hadden van de bewuste 
documenten sinds 8 juli 2015 – hierbij enige referentie gemaakt naar deze documenten.  
 

15. In haar beslissing n° BMA-2015-C/C-24 van 4 augustus 2015 besliste het 
Mededingingscollege enerzijds dat de concentratie toelaatbaar is onder voorwaarden en anderzijds 
dat de zaak voor wat betreft het voorstel van de Auditeur om een geldboete op te leggen aan 
Sanoma zou worden aangehouden: 
 

“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: 
 
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.  
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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.” (eigen onderlijning) 
 
In navolging van deze beslissing, kreeg Sanoma op 10 augustus 2015 toegang tot het 
onderzoeksdossier. 
 

2.  JURIDISCHE ARGUMENTEN 

2.1.Voorafgaand: het Mededingingscollege heeft beslist dat er enkel een geldboete kan worden 
opgelegd aan Sanoma op basis van artikel IV.71, §1, 4° WER 
 

16. Artikel IV.71, §1 WER3 voorziet dat het Mededingingscollege aan personen, ondernemingen 
of ondernemingsverenigingen geldboeten kan opleggen tot beloop van 1% van de omzet wanneer zij 
opzettelijk of uit onachtzaamheid: 
 

1° bij een aanmelding of een verzoek om inlichtingen onjuiste of verdraaide gegevens 
verstrekken; 

2° de inlichtingen op onvolledige wijze verstrekken; 
3° de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekken; 
4° de onderzoeken bedoeld in de artikelen IV.41 en IV.44 beletten of hinderen. 

 
17.  In haar ontwerp van beslissing vorderde het Auditoraat een geldboete op basis van artikel 
IV.71, §1, 2° WER en/of artikel IV.71, §1, 4° WER.  In de beslissing van het Mededingingscollege is 
echter enkel sprake van het opleggen van een geldboete op basis van artikel IV.71, §1, 4° WER, i.e. 
wegens het beletten of hinderen van het onderzoek.  
 
Het staat dan ook vast dat er aan Sanoma op dit moment enkel nog een geldboete zou kunnen 
worden opgelegd op basis van artikel IV.71, § 1, 4° WER en dus niet meer op basis van artikel IV.71, 
§1, 2° WER.  Met andere woorden, in haar beslissing van 4 augustus 2015 gaf het 
Mededingingscollege aan dat de hierboven uiteengezette feiten niet kunnen worden gekwalificeerd 
als het op onvolledige wijze verstrekken van inlichtingen als antwoord op een verzoek om 
inlichtingen, zodat er van onvolledigheid of een geldboete wegens het verstrekken van inlichtingen 
op onvolledige wijze in principe geen sprake meer kan zijn.   
 
Volledigheidshalve zal Sanoma hierna evenwel haar verweer uiteen zetten zowel met betrekking tot 
artikel IV.71, §1, 2° WER als met betrekking tot artikel IV.71, §1, 4° WER. 
 
2.2.  In hoofdorde: er kan geen geldboete worden opgelegd aan Sanoma wegens hindering van 
het onderzoek 
 

18. In de Belgacom-zaak4 werd eraan herinnerd dat de inbreuk die erin bestaat het onderzoek te 
hinderen, een materieel en een moreel bestanddeel heeft. Het materieel bestanddeel bestaat erin dat 

                                                           
3 Voorheen werd deze mogelijkheid tot het opleggen van een geldboete geregeld in artikel 64, §1 van de Wet tot bescherming van de 
economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 en in artikel 37, §1 van de Wet tot bescherming van de economische 
mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999.  Onder deze laatste wet, kon evenwel enkel een forfaitair bedrag tussen 20.000 en 1.000.000 
Belgische frank als geldboete worden opgelegd. 
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het feit dat als inbreuk omschreven is, namelijk hindering van het onderzoek door een onderneming, 
zich heeft voorgedaan. Het moreel bestanddeel bestaat erin dat de dader met opzet of uit 
onachtzaamheid heeft gehandeld. 
  

Hierna zal Sanoma aantonen dat er geen sprake kan zijn van enige inbreuk op artikel IV.71, §1, 4° 
WER in hoofde van Sanoma, nu zowel het materiële als het morele bestanddeel van de inbreuk 
ontbreekt.   

2.2.1. Er is geen sprake van enige hindering van het onderzoek 
 

19. Het begrip “hindering van het onderzoek” wordt niet wettelijk gedefinieerd.  In het kader van 
de omschrijving van het begrip “hindering van het onderzoek”, verwijst D. VANDERMEERSCH naar het 
vernietigen van bewijsstukken of de niet-verschijning van een opgeroepen persoon.5   
 
In onderhavig geval zijn er geenszins feiten gepleegd die vergelijkbaar zijn met de vernietiging van 
bewijsstukken of het niet-verschijnen van opgeroepen personen, zodat er absoluut geen sprake kan 
zijn van enige hindering van het onderzoek.  Doch wel integendeel.  Uit de feiten blijkt dat Sanoma 
het onderzoek op geen enkel ogenblik heeft gehinderd, doch wel gedurende de hele 
onderzoeksprocedure actief en diligent volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek.   

(i) Sanoma heeft van bij het begin van het onderzoek steeds zo spoedig mogelijk de nodige 
informatie en documenten verschaft aan het Auditoraat 

 

20. Nog vóór Sanoma op 17 juni 2015 een formeel verzoek om inlichtingen ontving vanwege het 
Auditoraat, verleende Sanoma reeds volledige medewerking aan het Auditoraat in het kader van het 
onderzoek. 
 

Zo communiceerde Sanoma meteen nadat zij deze informatie intern had verzameld, de volgende 

documenten aan het Auditoraat die nuttig konden zijn in het kader van de beoordeling van de 

transactie en dit om het Auditoraat in staat te stellen haar onderzoek al te kunnen starten en de 

marktbevraging voor te kunnen voorbereiden nog voor de datum van aanmelding: 

- De strikt vertrouwelijke interne presentatie die op 10 mei 2015 aan de Raad van Bestuur van 
Sanoma Corporation werd gegeven, en die het Auditoraat toeliet inzicht te krijgen in  de 
achterliggende economische en strategische motieven voor het aangaan van de transactie, 
de waardering van verkochte activiteiten en het onderhandelingsproces (zie e-mail van Mter. 
Verdonck aan de Auditeur d.d. 15 juni 2015 in bijlage 1 – de bijlage bij deze e-mail werd 
neergelegd als bijlage 1 bij het antwoord op het verzoek om inlichtingen d.d. 29 juni 2015, zie 
proceduredossier); 
 

- De inhoudstafel van de Due Diligence informatie die in het kader van de transactie aan de 
aanmeldende partij beschikbaar werd gesteld, waarbij tijdens telefonisch overleg 
onmiddellijk ook de relevante documenten werden bepaald die nuttig konden zijn voor de 
beoordeling door het Auditoraat (zie e-mail van Mter. Verdonck aan de Auditeur d.d. 15 juni 
2015 in bijlage 2); 
 

- De kwantitatieve gegevens per jaar, vanaf 2005, met betrekking tot (zie e-mail van Mter. 
Verdonck aan de Auditeur d.d. 17 juni in bijlage 3 – de inhoud van de relevante bijlagen bij 

                                                                                                                                                                                     
4 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2012-C/C-06 van 5 april 2012, Belgacom NV van publiek recht / Wireless Technologies 
BVBA. 
5 D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, 2007, p. 481, randnr. 12. 
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deze e-mail werden neergelegd als bijlagen 12 t.e.m. 15,  20 en 21 bij het antwoord op het 
verzoek om inlichtingen d.d. 29 juni 2015, zie proceduredossier): 
 

o de inkomsten per magazinetitel, in totaal en opgesplitst (i) naar losse verkoop en 
abonnementsvorm en (ii) per kanaal (gedrukt vs. digitaal);  

o de totale onkosten per magazinetitel die gepaard gaan met het verkopen van het 
magazine en met het verkopen van advertentieruimte;  

o de oplage van de gedrukte exemplaren, in totaal en opgesplitst naar losse verkoop 
en abonnementsvorm;  

o de feitelijke verkoopscijfers, in totaal en opgesplitst (i) naar losse verkoop en 
abonnementsvorm en (ii) per kanaal (gedrukt vs. digitaal);  

o de belangrijkste kostenposten;  
o de totale inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte, in totaal en opgesplitst 

per kanaal (gedrukt vs. digitaal);  
 

- De contactgegevens van de tien belangrijkste adverteerders per titel (zie e-mail van Mter. 
Verdonck aan de Auditeur d.d. 17 juni in bijlage 3 – de inhoud van de relevante bijlage bij 
deze e-mail werd neergelegd als bijlage 22 bij het antwoord op het verzoek om inlichtingen 
d.d. 29 juni 2015, zie proceduredossier). 

 

21. Uit de e-mails waarmee deze informatie aan het Auditoraat werd overgemaakt, blijkt 
bovendien uitdrukkelijk dat Sanoma bereid was volledige medewerking te verlenen in het kader van 
het onderzoek.  Zo stelt Sanoma bijvoorbeeld het volgende: 
 

- “zodat u [het Auditoraat] kan nagaan of deze informatie wel nuttig kan zijn in het kader van 
het mededingingsrechtelijke onderzoek en welke documenten u desgevallend graag zou 
wensen te ontvangen” (zie bijlage 2); 
 

- “[d]e gegevens inzake de prijsevolutie per titel zal worden nagestuurd vanaf wij deze 
ontvangen” (zie bijlage 3); en 

 
- “[g]elieve ons te verwittigen als we de documenten onder de nummers in de index zoals 

besproken al dienen aan te leveren voor ontvangst van het verzoek om inlichtingen” (zie 
bijlage 3).   

 
22. Hieruit blijkt dan ook dat Sanoma pro-actief heeft meegewerkt aan het onderzoek in plaats 
van het te hinderen of te beletten zoals bedoeld in artikel IV.71, §1, 4° WER en dit zelfs nog vooraleer 
er haar enig formeel verzoek om inlichtingen werd gecommuniceerd.   
 

(ii) Sanoma heeft de documenten in kwestie te goeder trouw niet neergelegd als antwoord 
op het verzoek om inlichtingen d.d. 17 juni 2015 

 

23. Op 29 juni 2015 werd de oude unilaterale studie van het SKIM  binnen Sanoma niet 
gerapporteerd als een mogelijk antwoord op de algemene vraag naar informatie omtrent de 
substitueerbaarheid van tijdschriften, zoals opgenomen in vraag 5.2 van het formeel verzoek om 
inlichtingen.  Nochtans heeft Sanoma er alles aan gedaan om op diligente wijze alle mogelijke 
relevante informatie hierover binnen haar organisatie te identificeren en in dit kader alle relevante 

werknemers te raadplegen.  Ook de [VERTROUWELIJK], die de studie in kwestie destijds had 
besteld, en die zeer nauw betrokken was bij en zeer coöperatief en actief heeft meegewerkt aan het 
verzamelen van alle nodige informatie in het kader van de voorbereiding van de aanmelding en het 
antwoord op het verzoek om inlichtingen, beschouwde dit niet als een rechtstreeks antwoord op 
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vraag 5.2 van het verzoek om inlichtingen.  Zoals duidelijk blijkt uit de powerpoint presentatie die de 
resultaten bevat van de studie van het SKIM van april 2012, was deze studie inderdaad bedoeld om 
de unilaterale prijselasticiteit van de Sanoma titels te meten om te evalueren in welke mate een 
prijsstijging van de Sanoma titels zinvol kon zijn. De studie van het SKIM van april 2012 was er dan 
ook helemaal niet op gericht om te evalueren wat de toename in verkoop zou zijn van andere titels in 
geval van een prijsstijging.   
 

Dit alles had tot gevolg dat Sanoma de documenten in kwestie op 29 juni 2015 niet heeft 
overgemaakt in het kader van haar antwoord op het verzoek om inlichtingen.   
 

24. Pas nadat het Auditoraat tijdens de telefonische vergadering van 6 juli 2015 had benadrukt 
dat het van mening was dat het ketensubstitutie-effect nog niet voldoende was onderbouwd, en in 
het bijzonder de specifieke bijkomende vraag werd gesteld “Welk(e) tijdschrift(en) zou een 
lezer/consument kopen als alternatief op het ogenblik dat hij geconfronteerd wordt met het feit dat 
een bepaalde titel niet (meer) beschikbaar is?”, werd intern opnieuw (mondeling en schriftelijk) de 
vraag uitgezet of er enige informatie voorhanden was of kon opgesteld worden om hierop een 
antwoord te verschaffen. 
 

Ingevolge deze specifieke bijkomende vraag van het Auditoraat, werd ook aan [VERTROUWELIJK]  
de volgende vraag gesteld (zie interne e-mail van 6 juli 2015 om 14u34, bijlage 4):    
 

[VERTROUWELIJK] 
 

[VERTROUWELIJK]    
 

 [VERTROUWELIJK] 

 

In enkele e-mails van 7 juli 2015, werd hierop gereageerd als volgt (zie bijlage 4): 

 

[VERTROUWELIJK] 
 

[VERTROUWELIJK] 
 

[VERTROUWELIJK] 
 

Hieruit blijkt duidelijk dat er geen kant-en-klaar document beschikbaar was dat een rechtstreeks 
antwoord vormde op de specifieke bijkomende vraag van het Auditoraat. Niettemin, gaf de 
betrokken werknemer wel aan dat hij op basis van achterliggende data van de oude unilaterale 
prijselasticiteitsstudie eventueel enkele berekeningen zou kunnen maken die zouden toelaten dat er 
ook conclusies met betrekking tot andere prijselasticiteiten uit de achterliggende data konden 
worden afgeleid. Dergelijke informatie zou mogelijk nuttig zijn om een antwoord te bieden op de 
uitdrukkelijke bijkomende vraag van het Auditoraat van 6 juli 2015.  
 
25. Bovendien, blijkt uit bovenstaande e-mails eveneens dat de achterliggende excelsheet bij de 
studie van SKIM van april 2012 zoals meegedeeld aan het Auditoraat op 8 juli 2015, pas werd 
gecreëerd op 7 juli 2015. Vóór deze datum bestond de bewuste excelsheet dus nog niet (zie de 
properties van de excelsheet waaruit blijkt dat de originele excelsheet die werd aangemaakt op 17 
februari 2012, werd gewijzigd op 7 juli 2015).   
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Meer bepaald werd op 7 juli 2015 een kolom G toegevoegd aan de tabellen onderaan de 
verschillende tabbladen van de excelsheet waarin de percentages werden berekend van de verhoging 
van het verkochte volume van de andere titels waarnaar de respondenten aangaven dat ze zouden 
uitwijken indien de hypothese dat prijs van een titel zou worden verhoogd met “Pricepoint 8”. Als 
gevolg van deze berekeningen en het toevoegen van kolom G aan de excelsheet, konden er uit de 
achterliggende data van de unilaterale prijselasticiteitsstudie ook andere prijselasticiteiten worden 
afgeleid.  
 
26. Aangezien Sanoma zich op 29 juni 2015 dus geenszins bewust was van het feit dat de 
achterliggende data bij de oude prijselasticiteitsstudie na het uitvoeren van berekeningen hierop 
mogelijk een antwoord konden vormen op vraag 5.2 van het verzoek om inlichtingen of nuttig kon 
zijn in dit kader, én de bewuste excelsheet zoals neergelegd bij het Auditoraat op 29 juni 2015 zelfs 
nog niet bestond, kan het niet meedelen van deze excelsheet in haar antwoord op het tweede 
informele verzoek om inlichtingen dan ook niet worden beschouwd als het hinderen van het 
onderzoek in de zin van artikel IV.71, §1, 4° WER.  Sanoma heeft wel degelijk alle redelijke acties 
ondernomen om volledig te kunnen antwoorden op het verzoek om inlichtingen en heeft steeds actief 
en diligent meegewerkt aan het onderzoek. 
 

(iii) Sanoma heeft de bewuste documenten alsnog zo spoedig mogelijk opgesteld en 
meegedeeld aan het Auditoraat na het bijkomende verzoek hiertoe 
 

27. Van zodra Sanoma zich naar aanleiding van de specifieke bijkomende vraag van het 
Auditoraat op 6 juli 2015 had gerealiseerd dat ze na het uitvoeren van enkele berekeningen op de 
achterliggende data bij de studie van SKIM mogelijk nog bijkomende relevante informatie zou 
kunnen verschaffen die nuttig zou kunnen zijn voor de beoordeling van de relevante markten, heeft 
Sanoma alles in het werk gesteld om deze informatie zo spoedig mogelijk en volledig mee te kunnen 
delen aan het Auditoraat.   
 

Vooreerst heeft de betrokken werknemer op 7 juli 2015 meteen de nodige berekeningen uitgevoerd 
om uit de achterliggende data tevens conclusies te kunnen afleiden met betrekking tot andere 
prijselasticiteiten (i.e. het toevoegen van kolom G in de tabellen onderaan de verschillende 
tabbladen). Deze kolom G werd vervolgens voor verschillende titels ingevoegd in de laatste 3 slides 
van de powerpoint presentatie die door de bewuste persoon binnen Sanoma werd samengesteld op 7 
juli 2015 (zie bijlage 5).   
 

Vervolgens heeft Sanoma, van zodra het haar duidelijk was dat de laatste 3 slides van deze 
powerpoint presentatie gebaseerd waren op de achterliggende excelsheet bij de SKIM studie van 
2012 zoals aangepast op 7 juli 2015, meteen bijkomende uitleg gevraagd aan de betrokken 
werknemer over de onderliggende documenten op basis waarvan deze powerpoint presentatie was 
samengesteld en deze opgevraagd om deze mee te kunnen overmaken aan het Auditoraat.   
 
Eens Sanoma op 8 juli 2015 deze bijkomende uitleg, alsook de originele powerpoint presentatie met 
de resultaten van de SKIM studie van april 2012 en de achterliggende excelsheet met de bijkomende 
berekeningen had ontvangen, heeft zij deze documenten nog diezelfde dag aan het Auditoraat 
overgemaakt. 
 
28. Het Auditoraat hekelt dat de documenten pas werden overgemaakt om 23u41 van dag 20.  
Dit late aanlevertijdstip op dag 20 heeft echter te maken met de procedure die voorzien is in artikel 
25 van de Business and Share Purchase Agreement gesloten tussen partijen op 25 mei 2015.  Artikel 
5.1.3, (iv) van deze overeenkomst voorziet immers het volgende: 
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[VERTROUWELIJK] 6 
 
Ook met betrekking tot de neerlegging van de bewuste documenten op 8 juli 2015, werd deze 
procedure door Sanoma strikt gevolgd.  Aangezien Sanoma pas om 23u05 het groen licht van De 
Persgroep ontving, kon zij de bewuste documenten dan ook niet eerder aan het Auditoraat 
meedelen.   
 
In dit kader dient evenwel opgemerkt te worden dat de aanmeldende en verkopende partijen op 8 juli 
2015 ’s avonds de Auditeur reeds telefonisch op de hoogte gebracht hebben van het feit dat er 
bijkomende nuttige documenten waren opgesteld en dat deze documenten later die dag nog zouden 
worden neergelegd.  Tijdens dit telefoongesprek werd ook al een eerste toelichting gegeven over de 
inhoud van de bewuste documenten. 
 
29. De houding van Sanoma na de telefonische vergadering van 6 juli 2015 kan dan ook 
bezwaarlijk worden gekwalificeerd als een vorm van hindering van het onderzoek in de zin van artikel 
IV.71, §1, 4° WER.  Door alsnog deze bijkomende informatie over te maken aan het Auditoraat, 
wenste Sanoma immers opnieuw volledige medewerking te verlenen in het kader van het onderzoek 
en alle haar bekende, mogelijk nuttige informatie zonder verwijl met het Auditoraat te delen, en dus 
geenszins het onderzoek te hinderen.   
 

(iv) De vermeende laattijdige neerlegging van de documenten in kwestie heeft geen enkele 
invloed gehad op het onderzoek 

 

30. In haar ontwerp van beslissing stelt het Auditoraat dat de bewuste documenten belangrijke 
documenten zouden zijn die substantiële informatie zouden bevatten over belangrijke onderdelen 
van de te verrichten analyse, namelijk met betrekking tot de vragen naar de marktafbakening en de 
potentiële theories of harm.7  Niettemin is ondertussen gebleken dat de neerlegging van de bewuste 
documenten geen enkele invloed heeft gehad op het onderzoek van het Auditoraat of op de 
beslissing genomen door het Mededingingscollege.   
 

31. In dit kader dient vooreerst te worden opgemerkt dat noch de aanmeldende partij, noch de 
verkopende partij haar visie met betrekking tot de marktafbakening heeft gewijzigd naar aanleiding 
van de neerlegging door Sanoma van de bewuste documenten.   
 
Dit hoeft niet te verbazen aangezien de studie zeker niet van doorslaggevend belang is, noch bedoeld 
is om enige kruis-prijselasticiteit tussen de verschillende titels aan te tonen binnen de ruime markt 
voor Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften.   De studie 
had enkel tot doel de unilaterale prijselasticiteit van de Sanoma-titels te onderzoeken, zowel in losse 
verkoop als in abonnementsvorm.  Ook op basis van de achterliggende data bij deze studie lijkt 
eventueel zelfs eerder geconcludeerd te kunnen worden dat vele kopers van een bepaalde titel 
zouden stoppen om de titel aan te kopen bij een al dan niet significante prijsverhoging, eerder dan uit 
te wijken naar andere titels.  Bovendien meet de studie enkel koopintenties van de ondervraagde 
lezers (zogenaamde labo-condities), doch niet het effectieve koopgedrag van de respondenten, wat 
de waarde van de conclusies die uit deze achterliggende data zouden kunnen getrokken worden, 
sterk beperkt.   

 

                                                           
6 Vrije vertaling van: [VERTROUWELIJK]  
7 Ontwerp van beslissing, § 424. 
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32. Ook het Auditoraat trekt in haar ontwerp van beslissing geen enkele conclusie uit de 
prijselasticiteitsstudie van het SKIM uit 2012.  Het Auditoraat beperkt zich ertoe te vermelden dat 
Sanoma zelf een zekere marktindeling hanteert in het kader van de prijselasticiteitsstudie, zonder dit 
document of de achterliggende data evenwel verder te onderzoeken of op basis hiervan verdere 
conclusies te trekken.8  Wat de vermelde opdeling betreft, merkt het Auditoraat bovendien op dat 
“deze oefening niet vanuit het oogpunt van een mededingingsrechtelijke marktafbakeningsanalyse 
[is] opgemaakt”.  Ook tijdens de hoorzitting voor het Mededingingscollege op 3 augustus 2015 
hebben noch het Auditoraat, noch de aanmeldende partij bijkomende opmerkingen gemaakt over de 
inhoud van de bewuste documenten – waarover ze nochtans sedert 8 juli 2015 beschikten –  hetgeen 
nogmaals aangeeft dat de bewuste documenten het onderzoek van het Auditoraat geenszins hebben 
beïnvloed en zij zeker niet van doorslaggevend belang waren voor wat de marktafbakening betreft.    
 

33. Tot slot kan in dit kader ook nog worden verwezen naar de beslissing van het 
Mededingingscollege zelf.  Hierin stelt het Mededingingscollege het volgende: 
 

“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.” 

 
Uit het feit dat het Mededingingscollege uitdrukkelijk besluit dat de precieze marktafbakening open 
gelaten kan worden bij de beoordeling van de transactie, kan opnieuw worden afgeleid dat de 
neerlegging van de bewuste documenten geen doorslaggevende invloed heeft gehad of had kunnen 
hebben op de beoordeling van de transactie.   
 

34. De hierboven beschreven houding van Sanoma tijdens het onderzoek, met inbegrip van de 
beslissing van Sanoma om de documenten in kwestie alsnog spontaan en zonder verwijl mee te delen 
aan het Auditoraat aangezien deze informatie naar het oordeel van Sanoma wel degelijk nuttig had 
kunnen zijn om het Auditoraat te helpen bij haar beoordeling van de relevante markt, kan 
bezwaarlijk worden beschouwd als een hindering van het onderzoek zoals bedoeld in artikel IV.71, 
§1, 4° WER.  Indien Sanoma niet de intentie had om volledig mee te werken of het onderzoek te 
hinderen, dan wel om informatie achter te houden, had zij de bijkomende specifieke vraag van het 
Auditoraat van 6 juli 2015 immers net zo goed onbeantwoord kunnen laten.  
 
Door het neerleggen van de documenten in kwestie op 8 juli 2015 heeft Sanoma er net voor gezorgd 
dat ze – in lijn met de volledige medewerking die zij reeds van het begin van het onderzoek heeft 
verleend – alsnog zo volledig mogelijke inlichtingen heeft verstrekt aan het Auditoraat met 
betrekking tot de beoordeling van de relevante markten en heeft zij aangetoond dat ze bereid is 
volledige medewerking te verlenen in het kader van het onderzoek door het aanleveren van alle 
relevante informatie die haar ter kennis kwam.  

Sanoma is dan ook van mening dat het materieel bestanddeel van de inbreuk niet aanwezig is, zodat 
haar onmogelijk een geldboete kan worden opgelegd overeenkomstig IV.71,§1, 4° WER voor het 
hinderen van het onderzoek.   

2.2.2. Er is geen sprake van opzet of onachtzaamheid 
 

35. Ten overvloede merkt Sanoma op dat er in onderhavig geval ook geen sprake is van enig 
opzet of onachtzaamheid, zodat ook het morele bestanddeel van een eventuele inbreuk op artikel 
IV.71, §1, 4° WER ontbreekt.   
 

                                                           
8 Ontwerp van beslissing, §§ 101 en 120.   
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Uit de feiten blijkt immers duidelijk dat er geen opzet aanwezig was in hoofde van Sanoma aangezien 
de vermeende inbreuk geenszins intentioneel is begaan.  Derhalve dient dan ook te worden 
nagegaan of er eventueel sprake zou kunnen zijn van enige onachtzaamheid in hoofde van Sanoma. 

36. Sanoma heeft van in het begin van het onderzoek al het nodige gedaan teneinde volledige 
medewerking te verlenen aan het Auditoraat in het kader van het onderzoek en de nodige informatie 
te verzamelen en aan te leveren.  Zo heeft Sanoma meteen na ontvangst van het informeel verzoek 
om inlichtingen op 11 juni 2015 de door het Auditoraat gestelde vragen uitgezet bij de werknemers 
die het beste op de vragen in kwestie zouden kunnen antwoorden teneinde zo volledig mogelijke 
informatie te kunnen verschaffen aan het Auditoraat.  Ook de betrokken werknemer was het beste 
geplaatst om een antwoord te bieden op de vraag omtrent substitueerbaarheid en om hierover 
informatie te verschaffen.   
 
Zoals hierboven uitvoerig werd geargumenteerd, werd de reeds verscheidene jaren oude unilaterale 
studie van het SKIM te goeder trouw niet beschouwd als een antwoord op de algemene vraag naar 
informatie inzake substitueerbaarheid van tijdschriften, zoals opgenomen in vraag 5.2 van het 
formeel verzoek om inlichtingen.  Daarenboven hebben zowel Sanoma, als de betrokken werknemer 
al het nodige gedaan om actief en diligent mee te werken teneinde alsnog alle relevante informatie 
aan te leveren vanaf het moment dat zij beseften dat de documenten in kwestie mogelijk nuttig 
zouden kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de relevante markt.  Er kan hen dan ook niet 
verweten worden dat zij niet al het redelijke gedaan zouden hebben om volledig mee te werken aan 
het onderzoek, zodat er ook van onachtzaamheid dus geen sprake kan zijn.  

 
2.2.3. Geen enkel precedent waarin in vergelijkbare omstandigheden een geldboete werd 

opgelegd voor hindering van het onderzoek 
 

37. Zowel op Belgisch als op Europees niveau werd er nog nooit eerder een geldboete opgelegd 
aan een niet-aanmeldende partij voor hindering van het onderzoek in vergelijkbare omstandigheden.   
 

(i) Beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit 
 

38. Uit de beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit waarin op basis van artikel 
IV.71, §1, 4° WER of diens voorgangers een geldboete werd opgelegd, blijkt dat er fundamentele 
verschillen bestaan tussen de zaken die aanleiding gaven tot deze beslissingen en de onderhavige 
zaak.  
 

39. Zo legde de Raad voor de Mededinging in het verleden een geldboete op van 100.000 BEF 
(ongeveer 2.500 EUR) aan een aanmeldende partij voor gebrek aan medewerking wegens het niet 
verstrekken van de nodige stavingstukken aan de Belgische Mededingingsautoriteit om haar 
omzetcijfer in België aan te tonen, niettegenstaande het feit dat het verslag reeds aan haar betekend 
was en zij deze stavingstukken wel al had bekendgemaakt aan de Europese Commissie.9  Het 
omzetcijfer is zeer essentieel in het kader van de beoordeling door de Belgische 
Mededingingsautoriteit van haar eigen bevoegdheid.  Het spreekt dan ook voor zich dat het weigeren 
om dergelijke evidente en beschikbare gegevens mee te delen, aanleiding geeft tot een geldboete.  In 
onderhavig geval zijn de feiten totaal anders.  Sanoma had geen rechtstreeks relevante kant-en-klare 
informatie beschikbaar, maar heeft alsnog spontaan nuttige informatie samengesteld en 
meegedeeld nadat het Auditoraat om bijkomende informatie had verzocht.  
 

                                                           
9 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2000-C/C-02 van 16 februari 2000, Morgan Grenfeld Private Equity Ltd / Bambino 
Holdings Ltd. 
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In diezelfde zin legde de Raad voor de Mededinging in het verleden aan de aanmeldende partijen een 
geldboete op van 250.000 BEF (ongeveer 6.250 EUR) voor het verstrekken van inlichtingen op 
onvolledige wijze en het hinderen van het onderzoek, nadat deze partijen hadden nagelaten 
essentiële bijlagen neer te leggen bij de aangemelde overeenkomst, ook al maakten deze bijlagen 
integraal deel uit van de overeenkomst en was de aanhechting van deze bijlagen zelfs gekwalificeerd 
in de overeenkomst als “uitdrukkelijk opschortende, desgevallend ontbindende voorwaarden”.10  
Deze stukken werden niet bijgebracht ondanks herhaaldelijk verzoek hiertoe en de partijen bleven 
zelfs ter zitting volharden in hun weigering om deze stukken neer te leggen. Dergelijke uitdrukkelijke 
weigering om essentiële en beschikbare documenten in het kader van een aanmelding neer te leggen 
is van een totaal andere orde dan het volledig te goeder trouw neerleggen van documenten die 
mogelijk nuttig konden zijn om het Auditoraat te helpen bij haar beoordeling van het dossier.   
 
Tot slot werd de problematiek van het hinderen van het onderzoek en het verstrekken van 
inlichtingen op onvolledige wijze behandeld door de Raad van de Mededinging in de Belgacom-
zaak.11  Wat het hinderen van het onderzoek betrof, stelde het Auditoraat dat Belgacom het 
onderzoek zou hebben gehinderd aangezien in de eerste fase slechts een beperkt aantal 
aangeschreven distributeurs op het verzoek om inlichtingen had geantwoord en Belgacom 
telefonisch aan distributeurs zou hebben meegedeeld dat zij niet hoefden te antwoorden op het 
verzoek om inlichtingen.  Uiteindelijk achtte de Raad voor de Mededinging deze inbreuk niet bewezen 
en werd Belgacom enkel veroordeeld voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze 
wegens het te laag inschatten van haar omzetcijfers in de verkooppunten van The Phone House.  
Niettemin kan ook hier worden geconcludeerd dat de door het Auditoraat vermeend gepleegde 
inbreuk, die erin bestond distributeurs aan te sporen niet te antwoorden op een verzoek om 
inlichtingen, van een compleet andere orde is dan het te goeder trouw aanleveren van mogelijks 
nuttige documenten in het kader om het Auditoraat te helpen in het kader van haar beoordeling van 
de transactie.   
 
40. Uit deze beslissingen volgt dan ook dat de Belgische Mededingingsautoriteit nog nooit een 
geldboete heeft opgelegd aan een niet-aanmeldende partij in concentratiezaken voor het hinderen 
van het onderzoek in vergelijkbare omstandigheden.  Het is dan ook niet geloofwaardig om Sanoma 
in onderhavige zaak een geldboete op te leggen voor hindering van het onderzoek nu duidelijk is dat 
Sanoma niets anders heeft gedaan dan volledige medewerking verlenen door bijkomend nog 
mogelijk nuttige documenten neer te leggen, naar aanleiding van een specifieke bijkomende vraag 
van het Auditoraat van 6 juli 2015, om het Auditoraat te helpen bij de beoordeling van de transactie.  
Inmiddels is ook nog eens gebleken dat deze bijkomende documenten de beoordeling van de 
transactie niet hebben beïnvloed en niet hadden kunnen beïnvloeden. 

 

(ii) Beslissingen van de Europese Commissie en/of Europese hoven en rechtbanken 
 

41. Ook de zaken waarin door de Europese Commissie geldboetes werden opgelegd wegens 
hindering van het onderzoek zijn fundamenteel verschillend van onderhavige zaak. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om gevallen van verbreking van verzegeling12, het niet verlenen van toegang tot 
lokalen13, het blokkeren en afleiden van e-mails14 of het weigeren om vragen te beantwoorden en 
versnipperen van bezwarende documenten.15    

                                                           
10 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2001-C/C-63 van 4 december 2001, NV Lyfra-Partago / BVBA Huis Verloo. 
11 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2012-C/C-06 van 5 april 2012, Belgacom NV van publiek recht / Wireless Technologies 
BVBA. 
12 Beslissing van de Europese Commissie in zaak COMP/B-1/39.326 van 30 januari 2008, E.ON Energie AG, zoals bevestigd door het Gerecht 
bij beslissing van 15 december 2010 in zaak T-141/08; beslissing van de Europese Commissie in zaak COMP/39.796 van 24 mei 2011, Suez 
Environnement. 
13 Beslissing van de Europese Commissie in zaken IV/32.448 en IV/32450 van 6 april 1992, UKWAL. 
14 Beslissing van de Europese Commissie in zaak COMP/39.793 van 28 maart 2012, EPH. 
15 Beslissing van de Europese Commissie in zaak COMP/38.432 van 20 november 2007, Professional Videotape. 
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Deze zaken staan eveneens lijnrecht tegenover het spontaan en te goeder trouw verstrekken van 

nuttige informatie door Sanoma om het Auditoraat te helpen bij de beoordeling van het dossier. 

2.2.4.   Conclusie met betrekking tot de vermeende hindering van het onderzoek 

 

42. Sanoma is van mening dat haar geen geldboete kan worden opgelegd wegens hindering van 
het onderzoek bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER.   
 
In de eerste plaats heeft Sanoma hierboven duidelijk aangetoond dat het materieel bestanddeel van 
de inbreuk, nl. de hindering van het onderzoek, compleet ontbreekt.  Vanaf het prille begin van het 
onderzoek heeft Sanoma immers volledige medewerking verleend aan het Auditoraat door reeds 
vóór ontvangst van het formeel verzoek om inlichtingen verscheidene documenten aan te leveren 
aan het Auditoraat.  Overigens heeft Sanoma volledig te goeder trouw de documenten in kwestie niet 
neergelegd als antwoord op het formeel verzoek om inlichtingen.  Nadat het Auditoraat op 6 juli 
2015 een specifieke bijkomende vraag had gesteld en Sanoma zich op basis van deze vraag 
realiseerde dat zij mogelijks in het bezit was van informatie die na het uitvoeren van enkele 
berekeningen mogelijk nog relevant zou kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de relevante 
markt, heeft Sanoma alles in het werk gesteld om deze documenten zo spoedig mogelijk aan het 
Auditoraat mee te delen.  Dergelijk gedrag kan bezwaarlijk als hindering van het onderzoek worden 
beschouwd, doch net wel als een vorm van volledige medewerking.  Bovendien is duidelijk gebleken 
dat de neerlegging van de documenten geen enkele invloed heeft gehad op het onderzoek of de 
uiteindelijke beslissing, zodat er nogmaals geen sprake kan zijn van enige hindering van het 
onderzoek. 
 
In de tweede plaats is Sanoma van mening dat er haar geen enkel opzet of onachtzaamheid kan 
worden verweten, zodat ook het moreel bestanddeel van de inbreuk ontbreekt.  Sanoma en de 
betrokken werknemer hebben steeds te goeder trouw gehandeld en actief en diligent meegewerkt 
aan het onderzoek.   
 
In de derde plaats staan de feiten in deze zaak zeer ver af van de feiten in andere zaken waarin door 
de Belgische of Europese mededingingsautoriteiten reeds eerder een geldboete werd opgelegd voor 
hindering van het onderzoek.  In onderhavige zaak is er immers helemaal geen sprake van het 
vernietigen van bewijsstukken of het herhaaldelijk weigeren om belangrijke informatie te 
verstrekken, doch wel net het omgekeerde.  Sanoma heeft er immers alles aan gedaan om toch nog 
alle mogelijk nuttige informatie in het kader van de transactie te verstrekken aan het Auditoraat.     

2.3. Er kan geen geldboete worden opgelegd aan Sanoma wegens het verstrekken van 
inlichtingen op onvolledige wijze 

 

43. Voor zover het Mededingingscollege van mening zou zijn dat er niettegenstaande de 
uitdrukkelijke bewoordingen van haar beslissing van 4 augustus 2015 toch nog sprake zou kunnen 
zijn van het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze bij toepassing van artikel IV.71, §1, 2° 
WER, quod non, dan is Sanoma van mening dat haar tevens ook geen geldboete op basis van dit 
artikel kan worden opgelegd.   

 
 
2.3.1. Geen onvolledigheid in het kader van een eenvoudig verzoek om inlichtingen  
 

44. Artikel IV.41, §2 WER bepaalt dat de auditeurs, ter vervulling van de hun opgedragen taken 
alle noodzakelijke inlichtingen kunnen inwinnen bij de ondernemingen en 
ondernemingsverenigingen.  De auditeurs bepalen de termijn waarbinnen de inlichtingen moeten 
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worden meegedeeld.  Artikel IV.41, §2 WER bepaalt eveneens dat, indien de gevraagde inlichtingen 
niet binnen de door de auditeur gestelde termijn worden verstrekt of indien de verstrekte inlichtingen 
onvolledig, onjuist of verdraaid zijn, de auditeur de inlichtingen bij een met reden omklede beslissing 
kan eisen.   
 

Hieruit volgt dat er, conform hetgeen het geval is onder Europees recht, een onderscheid dient te 
worden gemaakt tussen enerzijds een eenvoudig verzoek om inlichtingen en anderzijds een met 
redenen omklede beslissing om inlichtingen te verstrekken.  
 

45. Gelijkaardige bepalingen zijn terug te vinden in artikel 14, §1, (b) en (c) van Verordening 
139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen16 en in artikel 23, §1, (a) en 
(b) van Verordening 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag.17  Meer bepaald kan de Europese Commissie onder deze artikelen geldboeten 
opleggen van ten hoogste 1 % van de totale omzet indien een onderneming opzettelijk of uit 
onachtzaamheid in antwoord op een gewoon verzoek om inlichtingen onjuiste of misleidende 
inlichtingen verstrekt, dan wel in antwoord op een verzoek om inlichtingen bij besluit onjuiste, 
onvolledige of misleidende inlichtingen verstrekt of de inlichtingen niet verstrekt binnen de 
vastgestelde termijn. 
 

Het Hof van Justitie heeft in dit kader uitdrukkelijk geoordeeld dat “een besluit zich hierin 
[onderscheidt] van een eenvoudig verzoek om inlichtingen dat de Commissie krachtens artikel 23, 
lid 1, sub b, en artikel 24, lid 1, sub d, van verordening nr. 1/2003 een geldboete of dwangsommen 
kan opleggen wanneer onjuiste inlichtingen worden verstrekt of wanneer de inlichtingen niet tijdig 
worden verstrekt”.18 
 
46. Uit bovenstaande bepalingen volgt dus dat er een onderscheid bestaat tussen enerzijds een 
eenvoudig verzoek om inlichtingen en anderzijds een verzoek om inlichtingen bij een met redenen 
omklede beslissing of beschikking. Uit de bepalingen van Verordening 139/2004 en Verordening 
1/2003 volgt tevens dat er van onvolledigheid in principe enkel sprake kan zijn indien er een verzoek 
om inlichtingen bij beschikking is genomen.  Enkel in dat laatste geval zal er dan ook een geldboete 
wegens onvolledigheid kunnen worden opgelegd. 
 

Dit onderscheid is logisch. Er bestaat immers geen verplichting voor een onderneming / niet-
aanmeldende partij om te antwoorden op een eenvoudig verzoek om inlichtingen19, zodat een 
onderneming dan ook moeilijk kan worden gesanctioneerd indien ze laattijdige of onvolledige 
informatie zou verstrekken als antwoord op een gewoon verzoek om inlichtingen. Dit kan enkel 
indien de op vrijwillige basis verstrekte informatie onjuist of misleidend is. Pas wanneer specifieke 
informatie via een verzoek om inlichtingen bij besluit is opgevraagd, kan de Europese Commissie, dan 
wel de Belgische Mededingingsautoriteit oordelen dat er een onvolledigheid voorligt, namelijk 
wanneer niet alle specifiek opgevraagde informatie beschikbaar is gemaakt.  
 
Overigens zou het onderscheid tussen enerzijds een gewoon verzoek om inlichtingen en anderzijds 
een met redenen omklede beslissing of beschikking om inlichtingen te verstrekken volstrekt nutteloos 
zijn indien het onbeantwoord laten van een eenvoudig verzoek om inlichtingen reeds tot een boete 
zou kunnen leiden. 

                                                           
16 Verordening n° 139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, Publicatieblad 2004, L 
24/1.  Artikel 14, §1, (a) van deze verordening houdt tevens een gelijkaardige bepaling in voor het verstrekken van onjuiste of misleidende 
inlichtingen in een kennisgeving, verklaring, aanmelding of aanvulling op een aanmelding. 
17 Verordening n° 1/2003 van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 
Verdrag, Publicatieblad 2003, L 1/1. 
18 Beslissing van het Hof van Justitie van 14 maart 2014 in zaak T-306/11, Schwenk  Zement, § 52. 

19 J. YSEWYN en M. VAN SCHOORISSE, “Overzicht van rechtspraak van de Raad voor Mededinging 2012”, TBM 2013, p. 235. 
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47. Dit onderscheid wordt tevens uitdrukkelijk vermeld in het verzoek om inlichtingen van 17 juni 
2015 zelf.   
 

“In geval de gevraagde inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt worden of 
indien de verstrekte inlichtingen onvolledig, onjuist of verdraaid zijn, is de auditeur op grond 
van artikel IV.41 §2 WER gemachtigd om de gevraagde inlichtingen bij een met redenen 
omklede beslissing te eisen.  Het mededingingscollege kan overeenkomstig artikel IV.73 WER, 
dwangsommen opleggen teneinde deze beslissing te doen naleven. 

 
Bovendien kan het Mededingingscollege indien de aldus gevraagde inlichtingen opzettelijk of 
uit onachtzaamheid niet binnen de gestelde termijn verstrekt zijn of indien de verstrekte 
inlichtingen onvolledig, onjuist of verdraaid zijn, op basis van artikel IV.71 §1 WER een boete 
opleggen tot beloop van 1% van de omzet zoals bepaald volgens de criteria bedoeld in artikel 
IV.74 WER.” (gedeeltelijk eigen onderlijning) 

Uit de structuur van deze paragrafen en het gebruik van het woord “aldus” blijkt duidelijk dat enkel 
indien inlichtingen met een redenen omklede beslissing werden geëist een geldboete kan worden 
opgelegd bij toepassing van artikel IV.71, §1 WER.   
 

48. Derhalve is Sanoma dan ook van mening dat er in het onderhavige geval geen sprake kan zijn 
van het opleggen van een geldboete wegens het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze, 
aangezien het verzoek om inlichtingen d.d. 17 juni 2015 slechts een eenvoudig verzoek om 
inlichtingen betrof en een eventuele niet (tijdige) naleving van een eenvoudig verzoek om inlichtingen 
logischerwijze niet gesanctioneerd kan worden.  Ook in deze zaak werden overigens tientallen 
verzoeken om inlichtingen volledig onbeantwoord zonder dat hieraan enige sanctie werd verbonden. 
 
2.3.2. Geen precedenten in de Belgische en/of Europese rechtspraak waarbij in dergelijke 

omstandigheden een geldboete werd opgelegd 
 

49. Indien men de rechtspraak in verband met het opleggen van boetes voor het verstrekken van 
inlichtingen op onvolledige wijze erop naslaat, dan volgt hieruit eveneens dat er geen aanleiding 
bestaat om Sanoma in onderhavige zaak een geldboete op te leggen.   
 

 

(i) Beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit 
 

50. Uit de beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit waarin op basis van artikel 
IV.71, §1, 2° WER een geldboete werd opgelegd, blijkt dat er fundamentele verschillen bestaan 
tussen de zaken die aanleiding gaven tot deze beslissingen en de onderhavige zaak. 
 

51. De Raad voor de Mededinging legde in het verleden aan de aanmeldende partijen een 
geldboete op van 250.000 BEF (ongeveer 6.250 EUR) voor het verstrekken van inlichtingen op 
onvolledige wijze en het hinderen van het onderzoek, nadat deze partijen hadden nagelaten 
essentiële bijlagen neer te leggen bij de aangemelde overeenkomst, ook al maakten deze bijlagen 
integraal deel uit van de overeenkomst en was de aanhechting van deze bijlagen zelfs gekwalificeerd 
in de overeenkomst als “uitdrukkelijk opschortende, desgevallend ontbindende voorwaarden”.20  
Deze stukken werden niet bijgebracht ondanks herhaaldelijk verzoek hiertoe en de partijen bleven 
zelfs ter zitting volharden in hun weigering om deze stukken neer te leggen. Dergelijke uitdrukkelijke 

                                                           
20 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2001-C/C-63 van 4 december 2001, NV Lyfra-Partago / BVBA Huis Verloo. 
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weigering om essentiële en beschikbare zeer specifiek genoemde documenten in het kader van een 
aanmelding neer te leggen is van een totaal andere orde dan het volledig te goeder trouw 
neerleggen van bijkomende documenten om het Auditoraat te helpen bij haar beoordeling van het 
dossier.   
 

In een andere zaak legde de Raad voor de Mededinging aan de aanmeldende partijen een 
symbolische geldboete op van 750 EUR voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze 
wegens het niet neerleggen van “het document waaruit het voornemen blijkt om de transactie tot 
stand te brengen”.21  Ook hier ging het derhalve om een beschikbaar essentieel document dat in het 
kader van een aanmelding moet worden verstrekt, in tegenstelling tot in de onderhavige zaak.  
Bovendien nam de Raad in aanmerking dat de partijen deze nalatigheid niet ernstig konden 
verantwoorden.  Dit is in de onderhavige zaak duidelijk wel het geval nu hierboven uitvoerig werd 
aangetoond wat de redenen en achtergrond van de laattijdige mededeling waren. 
 
Ook in de Cortal-zaak22 werd aan de aanmeldende partijen een geldboete opgelegd van 6.000 EUR 
voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze.  Hier hadden de partijen nagelaten om 
een volledige kopie over te maken van de aangemelde overeenkomst, hoewel ze hiertoe herhaaldelijk 
waren verzocht door de verslaggever.  Opnieuw is dergelijke weigering van cruciale verplicht neer te 
leggen documenten totaal niet te vergelijken met het spontaan en volledig te goeder trouw 
neerleggen van bijkomende, mogelijk nuttige documenten zoals dat in onderhavige zaak aan de orde 
is.     
 
Vervolgens legde de Raad van de Mededinging ook een geldboete van 12.500 EUR op aan de 
aanmeldende partijen voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze wegens het niet 
invullen van afdelingen 4, 5 en 6 van het aanmeldingsformulier voor één van de bij de concentratie 
betrokken markten.23  Het spreekt voor zich dat het onvolledig invullen van het aanmeldingsformulier 
op een strengere wijze beoordeeld dient te worden dan het overmaken van bijkomende nuttige 
documenten om het Auditoraat te helpen bij de beoordeling van het dossier. 
 
De Raad voor de Mededinging besliste tevens om een symbolische geldboete van 500 EUR op te 
leggen voor het niet verstrekken van een document waaruit blijkt dat de ondernemingsraad werd 
ingelicht over de voorgenomen transactie.24  Ook dit betreft evenwel een verplicht mee te delen 
document, neer te leggen samen met het aanmeldingsformulier, zodat ook hier geen vergelijking kan 
worden getrokken met de feiten in onderhavige zaak. 
 
Wat het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze betreft, merkte het Auditoraat tot slot in 
de Belgacom-zaak25 op dat Belgacom in haar antwoord op een verzoek om inlichtingen haar 
omzetcijfers in de verkooppunten van The Phone House te laag had ingeschat door geen rekening te 
houden met een deel van de voor de vraag relevante gegevens.  Nadat het Auditoraat de aandacht 
van Belgacom op deze onvolledigheid had gevestigd, verstrekte Belgacom alsnog de gevraagde 
gegevens.  De Raad oordeelde dat Belgacom de vraag wel degelijk niet volledig had beantwoord 
(materieel bestanddeel) en dat dit door opzet of onachtzaamheid verklaard kon worden (moreel 
bestanddeel).  Bij het vaststellen van het bedrag van de geldboete was de Raad evenwel van mening 
dat de gevolgen van de inbreuk beperkt waren, zodat de geldboete matig moest zijn.  De Raad 

                                                           
21 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-14 van 8 februari 2002, Brink’s Security International Inc. / Lagerhaus Dornach 
AG, Nauta Holding AG, Balspeed Re AG, Balspeed AG / SA Brink’s-Ziegler, SA Brink’s Ziegler Luxemburg. 
22 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-53 van 9 juli 2002, Banque Cortal en Cortal Belgique. 
23 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002, NV Electrabel Customer Solutions / CV 
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening. 
24 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-69 van 22 augustus 2003, NV Imprimerie des Editeurs, NV Regionale 
Uitgeversgroep en NV Mass Transit Media. 
25 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2012-C/C-06 van 5 april 2012, Belgacom NV van publiek recht / Wireless Technologies 
BVBA. 
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verwees hiervoor onder meer naar het feit dat er geen concentratie toelaatbaar werd verklaard die 
met het verstrekken van inlichtingen op volledige wijze niet toelaatbaar zou zijn verklaard, alsook 
naar het feit dat de onvolledigheid mogelijk door Belgacom zelf ter sprake werd gebracht en zij 
zonder verwijl de onvolledige gegevens heeft aangevuld.   
 
In tegenstelling tot hetgeen het geval is in de Belgacom-zaak, had de laattijdige aanlevering van 
documenten in de onderhavige zaak niet tot het gevolg dat de situatie in het antwoord op het 
verzoek om inlichtingen beter werd voorgesteld dan wanneer volledige informatie zou zijn 
aangeleverd.  Wel integendeel: deze documenten hadden immers hooguit nuttig kunnen zijn om de 
door de partijen tot de transactie zelf voorgestelde marktdefinitie te onderbouwen, zodat Sanoma er 
alle belang bij had om deze documenten zo vroeg mogelijk in het onderzoek mee te delen.  Derhalve 
is Sanoma dan ook van mening dat het verschil tussen de feiten die ten grondslag lagen aan de 
Belgacom-zaak en de feiten die ten grondslag liggen aan de onderhavige zaak, rechtvaardigen dat er 
geen boete wordt opgelegd aan Sanoma. 
 
52. Uit deze beslissingen volgt dat de Belgische Mededingingsautoriteit nog nooit een geldboete 
heeft opgelegd aan een niet-aanmeldende partij in concentratiezaken voor het verstrekken van 
inlichtingen op onvolledige wijze.  Anderzijds bleven bij de onderzoeken in de meeste 
concentratiezaken talrijke verzoeken om inlichtingen aan niet-aanmeldende partijen, zoals overigens 
ook in deze zaak, geheel onbeantwoord zonder dat hiervoor enige sanctie werd opgelegd.   
 
Op basis van de precedenten van de Belgische Mededingingsautoriteit is Sanoma dan ook van 
mening dat haar geen geldboete kan worden opgelegd in onderhavige zaak. 
 

(ii) Beslissingen van de Europese Commissie en/of Europese hoven en rechtbanken 
 
53. Ook de beslissingen van de Europese Commissie die handelen over het verstrekken van 
inlichtingen op onvolledige wijze kunnen duidelijk worden onderscheiden van onderhavige zaak. 
 
54. De meeste boetes opgelegd door Europese Commissie onder de bepalingen van Verordening 
139/2004 (of diens voorgangers), betreffen het verstrekken van onjuiste of misleidende inlichtingen 
in het aanmeldingsformulier zelf.   
 
Zo werd door de Europese Commissie reeds op herhaaldelijke basis een geldboete opgelegd aan 
aanmeldende partijen voor het niet vermelden in het aanmeldingsformulier van activiteiten op 
bepaalde markten, van de significante marktpositie van de partijen of van enige overlap of verticale 
link tussen de activiteiten van de partijen op die markten.26  Deze inbreuken werden als ernstig of 
zelfs zeer ernstig beschouwd.  Hierbij werd onder meer rekening gehouden met het feit dat de 
onjuistheden niet door de aanmeldende partijen zelf spontaan werden rechtgezet, maar pas nadat 
de Commissie op de hoogte werd gebracht van deze onjuistheden via derde partijen of naar 
aanleiding van haar eigen onderzoek.   
 
Specifiek in het kader van het verstrekken van inlichtingen naar aanleiding van een verzoek om 
inlichtingen, oordeelde de Commissie dat het herhaaldelijk en zelfs na verzoek verstrekken van 
incorrecte en onvolledige informatie met betrekking tot het feit of de aangemelde transactie al dan 
niet zou leiden tot een wijziging in zeggenschap, een inbreuk uitmaakte.27  In dit kader beschouwde 
de Europese Commissie het als een verzwarende omstandigheid dat er duidelijk een intentie bestond 

                                                           
26 Beslissing van de Europese Commissie in zaak M.1543 van 28 juli 1999, Sanofi / Synthélabo; beslissing van de Europese Commissie in 
zaak M.1608 van 14 december 1999, KLM / Martinair III en beslissing van de Europese Commissie in zaak M.2624 van 19 juni 2002, BP / 
Erdölchemie. 
27 Beslissing van de Europese Commissie in zaak M.1610 van 14 december 1999, Deutsche Post / trans-o-flex. 
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om te misleiden, alsook dat de bewuste informatie essentieel was voor de Commissie om haar eigen 
bevoegdheid te beoordelen.    
 
In de Tetra Laval-zaak28, legde de Europese Commissie een dubbele boete op voor het niet 
verstrekken van relevante informatie met betrekking tot nieuwe technologieën ontwikkeld door de 
aanmeldende partij in de aanmelding en nadien ook niet in het kader van een verzoek om 
inlichtingen.  De onjuiste informatie kwam bovendien pas aan het licht nadat de monitoring trustee 
de onjuistheden had ontdekt.   
 
Het niet-verstrekken door een derde partij van relevante informatie in het kader van een verzoek om 
inlichtingen werd – voor zover wij weten slechts éénmalig – beboet en dit enkel na herhaaldelijk 
verzoek tot neerlegging van deze informatie, toekenning van uitstel van de deadline voor indiening 
van de informatie en zelfs pas nadat een formele beschikking van de Europese Commissie tot 
neerlegging van de informatie was genomen.29   
 
55. Uit deze beslissingen blijkt eveneens duidelijk dat de feiten die aan de grondslag liggen van 
de onderhavige zaak fundamenteel verschillen van de feiten die aan de grondslag liggen van 
beslissingen van de Europese Commissie.  In onderhavige zaak is er immers helemaal geen sprake 
van een herhaaldelijk verzoek tot neerlegging vanwege het Auditoraat van specifieke aangegeven 
documenten waarvan het bestaan vaststond, noch van enig intentioneel verzwijgen van informatie.  
Bovendien betreft de informatie in kwestie ook geen informatie die moest opgenomen worden in het 
aanmeldingsformulier zelf of geen verplichte bijlage bij het aanmeldingsformulier, of die essentieel 
was om de bevoegdheid van de Belgische Mededingingsautoriteit te bepalen.  Tot slot, dient ook hier 
nogmaals te worden benadrukt dat de documenten na het ontdekken ervan meteen werden 
overgemaakt.   
 
2.3.3. Conclusie met betrekking tot de vermeende onvolledigheid 

 
56. Sanoma is van mening dat haar geen geldboete kan worden opgelegd bij toepassing van 
artikel IV.71, §1, 2° WER wegens het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze.   
 
In de eerste plaats verwijst Sanoma hiervoor naar de tekst van de beslissing van het 
Mededingingscollege van 4 augustus 2015 waaruit duidelijk blijkt dat “[d]e zaak verder [wordt] 
aangehouden voor zover zij het voorstel van de auditeur betreft om bij toepassing van artikel IV.71, 
§1, 4° WER een geldboete op te leggen” (eigen onderlijning).  Aangezien de beslissing geen melding 
meer maakt van artikel IV.71, §1, 2° WER meent Sanoma dan ook dat vaststaat dat er van 
onvolledigheid, laat staan van het opleggen van een geldboete wegens onvolledigheid, geen sprake 
meer kan zijn.   
 
Daarnaast is Sanoma ook van mening dat haar in ieder geval geen geldboete kan worden opgelegd 
wegens het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze daar de bewuste inlichtingen niet bij 
een met redenen omklede beslissing werden geëist door het Auditoraat, maar louter werden 
neergelegd door Sanoma in het kader van een eenvoudige bijkomende vraag van het Auditoraat.   
 
Tot slot volgt uit het hierboven vermelde overzicht van beslissingen van de Belgische en Europese 
mededingingsautoriteiten dat er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de ernst van 
de feitelijke omstandigheden die ten grondslag lagen aan deze beslissingen en de ernst van de 
vermeende onvolledigheid in de onderhavige zaak.  Gelet op de volgende omstandigheden, meent 

                                                           
28 Beslissing van de Europese Commissie in zaak M.3255 van 7 juli 2004, Tetra Laval / Sidel. 
29 Beslissing van de Europese Commissie in zaak M.1634 van 12 juli 2000, Mitsubishi Heavy Industries. 
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Sanoma dan ook dat haar geen boete kan worden opgelegd voor het verstrekken van inlichtingen op 
onvolledige wijze: 
 

 De documenten die werden neergelegd op 8 juli 2015 betreffen geen documenten die 
moeten worden neergelegd als bijlage bij de aanmelding (zoals bv. de aangemelde 
overeenkomst), maar louter bijkomende nuttige informatie ter beoordeling van de 
transactie; 

 

 Sanoma heeft de situatie in haar antwoord op het verzoek om inlichtingen geenszins 
rooskleuriger voorgesteld dan deze was door de documenten – waarvan zij zich niet bewust 
was dat deze mogelijk moesten worden meegedeeld in het kader van het verzoek om 
inlichtingen – nog niet mee te delen; 
 

 Sanoma heeft op geen enkel ogenblik onjuiste of misleidende informatie meegedeeld als 
antwoord op haar verzoek om inlichtingen; 

 

 Sanoma heeft de neerlegging van de documenten nooit intentioneel vertraagd of geweigerd 
en heeft steeds te goeder trouw gehandeld; 

 

 Sanoma heeft de documenten bewerkt en vervolgens spontaan aan het Auditoraat 
overgemaakt, van zodra ze ontdekt werden naar aanleiding van de bijkomende vraag van 
het Auditoraat; 

 

 De neerlegging van de bewuste documenten heeft geen invloed gehad op de analyse m.b.t. 
tot de marktdefinitie zoals vooropgesteld in het aanmeldingsformulier en de antwoorden op 
de verzoeken om inlichtingen van De Persgroep en Sanoma, noch op de marktafbakening in 
de beslissing van het Mededingingscollege.  

 

57. In dit verband kan tevens een parallel worden getrokken met een beslissing van de Raad voor 
de Mededinging van 17 april 2003 met betrekking tot dezelfde problematiek.30  In deze zaak 
oordeelde de Raad immers dat er geen boete moest worden opgelegd wegens het verstrekken van 
onvolledige inlichtingen in het kader van een aanmelding.  Hiervoor hield de Raad rekening met het 
volgende: 
 

“Uit het verslag van de verslaggever blijkt dat de aanmeldende partijen te goeder trouw 
hebben gehandeld en dat zij van oordeel waren dat de ontbrekende gegevens niet moesten 
worden meegedeeld.   Bovendien hebben de aanmeldende partijen op vraag van de 
verslaggever de ontbrekende gegevens binnen de door hem gestelde termijn overgemaakt.  
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat in deze omstandigheden geen boete moet 
worden opgelegd”.  (eigen onderlijning) 
 

Aangezien hierboven werd aangetoond dat Sanoma te goeder trouw van oordeel was dat de 
bewuste documenten – die overigens op dat moment nog niet bestonden in hun huidige vorm – niet 
moesten worden neergelegd als antwoord op het verzoek om inlichtingen van 17 juni 2015 en dat 
Sanoma te goeder trouw heeft gehandeld bij het alsnog meedelen van de bewuste documenten aan 
het Auditoraat, meent Sanoma dan ook dat het opleggen van een boete hier niet aan de orde kan 
zijn. 

                                                           
30 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-38 van 17 april 2003, Johnson Controls NV / Johnson Controls Automotive LTD 
/ ECA NV.   
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2.4. In ondergeschikte orde: er kan aan Sanoma hoogstens een minimale symbolische 
geldboete worden opgelegd 

 

58. Indien het Mededingingscollege van oordeel zou zijn dat er toch een geldboete dient te 
worden opgelegd aan Sanoma wegens het hinderen van het onderzoek quod non en/of het 
verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze, quod certe non, dan meent Sanoma dat haar 
hoogstens een minimale symbolische geldboete kan worden opgelegd.   
 

Het Auditoraat stelt in haar ontwerp van beslissing een geldboete voor “tot beloop van 1% van de 

omzet zoals bepaald volgens de criteria bedoeld in artikel IV.74 WER”, zonder evenwel de oplegging 

van een welbepaald bedrag voor te stellen of te motiveren, in strijd met de motiveringsplicht.     

59. De in artikel IV.71, §1 WER vermelde 1% van de omzet dient te worden begrepen als het 
wettelijk maximum van de geldboete die kan worden opgelegd voor inbreuken op dit artikel.31  Het 
uiteindelijke bedrag van de geldboete dient evenwel te worden gerechtvaardigd op basis van de 
concrete omstandigheden van de zaak.   
 

60. Overeenkomstig artikel 14, §3 van Verordening 139/200432 dient bij de vaststelling van het 
bedrag van de geldboete rekening te worden geworden met de aard, de zwaarte en de duur van de 
inbreuk.  In dit kader wordt er door de Europese Commissie rekening gehouden met de verzwarende 
en verzachtende omstandigheden die eigen zijn aan de zaak.   
 

Zo oordeelde de Commissie in het verleden dat de volgende elementen als verzachtende 
omstandigheid gelden: gebrek aan bewijs voor een intentioneel handelen; constructieve en open 
medewerking in het kader van het onderzoek; de uiteindelijke vrijwillige verstrekking van de 
ontbrekende informatie; en de beperkte periode gedurende dewelke de Commissie de juiste 
informatie heeft moeten missen.33 
 
Ook de Raad voor de Mededinging stelde in de Belgacom-zaak34 dat “de volgende omstandigheden 
van die aard [zijn] dat de gevolgen van de inbreuk beperkt zijn, zodat de geldboete matig moet zijn in 
die zin dat zij ver beneden het wettelijk maximum moet blijven”.  Vervolgens verwees de Raad naar 
het feit dat er geen concentratie toelaatbaar verklaard is die met het verstrekken van inlichtingen op 
volledige wijze niet toelaatbaar zou zijn verklaard; dat Belgacom de onvolledigheid mogelijks zelf ter 
sprake heeft gebracht; en dat zij zonder verwijl de onvolledige gegevens heeft aangevuld. 
 
61. Aangezien hierboven reeds uitvoerig werd geargumenteerd dat de feitelijke omstandigheden 
die ten grondslag liggen aan de onderhavige zaak totaal anders en veel minder ernstig zijn dan de 
feitelijke omstandigheden die ten grondslag liggen aan zaken waarin in het verleden reeds een boete 
werd opgelegd, meent Sanoma dan ook dat er in het kader van de boeteberekening in onderhavig 
geval minstens rekening moet worden gehouden met de volgende verzachtende omstandigheden:   
 

 Het gaat niet om essentiële documenten in het kader van de aanmelding, noch om specifiek 
aanwijsbare documenten waarnaar het Auditoraat uitdrukkelijk had gevraagd; 
 

                                                           
31 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2012-C/C-06 van 5 april 2012, Belgacom NV van publiek recht / Wireless Technologies 
BVBA, para. 74. 
32 Zie ook artikel 23, §3 van Verordening 1/2003. 
33 Beslissing van de Europese Commissie in zaak IV/34.237 van 14 december 1999, Anheuser-Busch Incorporated – Scottisch & Newcastle. 
34 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2012-C/C-06 van 5 april 2012, Belgacom NV van publiek recht / Wireless Technologies 
BVBA, para. 76. 
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 Sanoma heeft de documenten spontaan aan het Auditoraat overgemaakt en daardoor zelf 
de kwestie van eventuele onvolledigheid van haar antwoord op het verzoek om inlichtingen 
opgeworpen; 

 

 Sanoma heeft de documenten alsnog meteen overgemaakt aan het Auditoraat vanaf het 
moment dat zij besefte dat deze documenten, mits het kiezen van een andere insteek dan de 
oorspronkelijke en het herwerken van de inhoud, nuttige informatie konden bevatten in het 
kader van de beoordeling van de transactie; 
 

 Er is geen concentratie toelaatbaar verklaard die met het verstrekken van inlichtingen op 
volledige wijze niet toelaatbaar zou zijn verklaard; 

 

 De neerlegging van de bewuste documenten heeft geen invloed gehad op de analyse m.b.t. 
tot de marktdefinitie zoals vooropgesteld in het aanmeldingsformulier en de antwoorden op 
de verzoeken om inlichtingen van De Persgroep en Sanoma, noch op de marktafbakening in 
de beslissing van het Mededingingscollege. 
 

62. Derhalve is Sanoma ondergeschikt dan ook van mening dat, voor zover haar al een geldboete 
zou moeten worden opgelegd, quod certe non, deze geldboete, gelet op de concrete omstandigheden 
eigen aan onderhavige zaak en gelet op het gebrek aan enig precedent waarin een geldboete werd 
opgelegd in vergelijkbare omstandigheden, hoogstens een minimale symbolische geldboete kan zijn.   
 

3. CONCLUSIE 
 

63. Voorafgaand is Sanoma van mening dat er op basis van de duidelijke bewoordingen van de 
beslissing van het Mededingingscollege van 4 augustus 2015 vaststaat dat er aan haar geen 
geldboete kan worden opgelegd voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige wijze bij 
toepassing van artikel IV.71, § 1, 2° WER. 
 

64. In hoofdorde is Sanoma van mening dat er aan haar geen geldboete kan worden opgelegd 
voor het hinderen van het onderzoek, dan wel voor het verstrekken van inlichtingen op onvolledige 
wijze, bij toepassing van artikel IV.71, §1, 2° en/of 4° WER.  Er is immers volledig geen sprake van 
enige hindering van het onderzoek, noch van enige onvolledigheid in het verstrekken van 
inlichtingen.  Overigens zijn er noch op Belgisch niveau, noch op Europees niveau precedenten op 
basis waarvan een onderneming / niet-aanmeldende partij in gelijkaardige omstandigheden werd 
veroordeeld tot een geldboete.   
 

65. In ondergeschikte orde, en voor zover haar al een geldboete zou moeten worden opgelegd, 
quod non, is Sanoma van mening dat er bij de berekening van de geldboete rekening moet worden 
gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak, waaronder het feit dat Sanoma steeds 
volledig te goeder trouw heeft gehandeld, de betrokken documenten geen enkele invloed hebben 
gehad op de beslissing over de transactie en met de afwezigheid van enig precedent waarin een 
geldboete werd opgelegd in vergelijkbare omstandigheden.  Derhalve kan een eventuele geldboete 
volgens Sanoma dan ook hoogstens een minimaal symbolisch bedrag uitmaken.” 
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VI. Beoordeling door het College 

VI.1 Betreffende artikel IV.71, § 1 WER 

 

VI.1.1 De in artikel IV.71, § 1 WER bedoelde inbreuken 

20. Artikel IV.71, § 1 WER stelt dat het Mededingingscollege geldboeten kan opleggen ten 

belope van 1% van de omzet wanneer personen, ondernemingen of 

ondernemingsverenigingen opzettelijk of uit onachtzaamheid: 

1) Bij een aanmelding of een verzoek om inlichtingen onjuiste of verdraaide gegevens 

verstrekken, 

2) De inlichtingen op onvolledige wijze verstrekken, 

3) De inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekken, 

4) De onderzoeken bedoeld in de artikelen IV.41 en IV.44 beletten of hinderen. 

 

21. De omschrijving van deze inbreuken kwam al voor in artikel 37, § 1 WBEM 1991 dat een 

geldboete voorzag van 20.000 tot 1.000.000 BF. De bovengrens voor een geldboete 

werd een eerste maal bepaald als 1% van de omzet in artikel 64, § 1 WBEM 2006. Dit 

artikel 64, § 1 WBEM werd geïnspireerd door artikel 23 (1) van Verordening 1/2003 van 

de Raad van 16 december 2002 dat zelf de 1% regel invoerde opdat deze sancties 

rekening zouden houden met de grootte van een onderneming en een voldoende 

afschrikkingseffect zouden hebben.  

 

22. Concentraties zijn in principe geoorloofde transacties tenzij de mededingingsautoriteit 

kan aantonen dat zij bij toepassing van artikel IV.9, § 4 WER ontoelaatbaar moeten 

worden verklaard, of bij toepassing van de artikelen IV.61, § 2, 1° of IV.62, § 6 WER 

slechts onder voorwaarden kunnen worden toegelaten. De bewijslast ligt in eerste 

orde bij de autoriteit. Op de ondernemingen rust een medewerkingsplicht zoals onder 

andere bepaald in artikel IV.41, § 2 WER, waarop inbreuken kunnen worden 

gesanctioneerd bij toepassing van artikel IV.71, § 1 WER.  

 

23. Het Mededingingscollege oordeelt dat een sanctie niet alleen kan worden opgelegd 

indien de inlichtingen bij een met redenen omklede beslissing zijn opgeëist zoals 

bedoeld in artikel IV.41, § 2, 3° lid. Het Auditoraat kan immers bij het aanleveren van 

inlichtingen niet altijd vaststellen dat inlichtingen onvolledig zijn. 

 

24. In concentratiezaken moet de medewerkingsplicht bovendien worden beoordeeld in 

het licht van de strikte termijnen die voor concentratietoezicht essentieel zijn. Zeker 

van betrokken partijen moet worden verwacht dat zij zonder verwijl en in de mate van 

het mogelijke aanleveren wat redelijkerwijze van hen kan worden gevraagd.  
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25. Gelet op de grote tijdsdruk in concentratiedossiers, en met de bekommernis van het 

College om tweede fase onderzoeken zoveel mogelijk te vermijden en een uitdeinen 

van een pre-notificatie procedure niet in de hand te werken, oordeelt het College dat 

de partijen bij een concentratie een bijzondere zorgvuldigheidsplicht hebben. Uit de 

relatief hoge drempels voor het concentratietoezicht onder boek IV WER volgt ook dat, 

zoals trouwens in deze zaak, het toezicht ondernemingen betreft waarvan een 

dergelijke zorgvuldigheid mag worden verwacht.  

 

26. Het Mededingingscollege oordeelt dat in artikel IV.71, § 1 WER omschreven inbreuken 

in stijgende orde van ernst als volgt kunnen worden gerangschikt:  

 

1) niet tijdig antwoorden of onvolledig antwoorden: Het mededingingscollege oordeelt 

dat inzake het niet tijdig of onvolledig antwoorden een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen enerzijds gevallen waarin een in artikel IV.41, § 2 WER bedoelde 

termijn niet werd gerespecteerd of (ook binnen die termijn) onvolledige gegevens 

werd verstrekt, maar deze gegevens zijn verstrekt of vervolledigd voor het 

verstrijken van een termijn waarin de auditeur een standpunt dient te bepalen, en 

anderzijds gevallen waarin de gegevens niet werden verstrekt op een ogenblik 

waarop de auditeur er nog rekening mee kon houden bij het bepalen van zijn 

standpunt. Alleen in de eerste groep gevallen is slechts sprake van een niet tijdig of 

onvolledig verstrekken van gegevens. In de tweede groep gevallen is er sprake van 

een hinderen van het onderzoek. 

2) Hinderen van het onderzoek: Een onderzoek kan onder andere worden gehinderd 

door het niet binnen een nuttige termijn in de mate van het mogelijke aanleveren 

van gegevens waarom redelijkerwijze kon worden verzocht. Betreffende het 

vaststellen van de grieven in een concentratiedossier betekent dit dat het onderzoek 

gehinderd wordt indien gegevens aangeleverd worden op een ogenblik dat de 

auditeur er geen rekening meer mee kan houden bij de redactie van de brief die hij 

ten laatste op dag 20 moet sturen naar de aanmeldende partij(en). 

3) Het verstrekken van onjuiste of verdraaide gegevens: In deze gevallen wordt het 

onderzoek niet alleen gehinderd door het ontbreken van gegevens, maar wordt het 

onderzoek op een verkeerd spoor gezet. 

4) Het beletten van het onderzoek. 

 

Het is in deze optiek dat de beslissing van 4 augustus 2015 verwees naar een mogelijke 

inbreuk op artikel IV.71, § 1, 4° WER.  

 

27. Uit de beslissing van 4 augustus 2015 kan dus geenszins worden afgeleid dat het College 

oordeelde dat er geen sprake kan zijn van een op onvolledige wijze of laattijdig 

verstrekken van inlichtingen.  
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28. Naar het oordeel van het College moet vanuit dit perspectief worden nagegaan of een 

laattijdig of onvolledig verstrekken van gegevens waar redelijkerwijze om kon worden 

gevraagd, het onderzoek heeft gehinderd.  

 

29. Het is bij het beantwoorden van die vraag niet beslissend of de uiteindelijk verstrekte 

gegevens bepalend waren voor de conclusie van de auditeur. Het niet tijdig beschikken 

over een gezaghebbend ondersteunend stuk hindert een onderzoek ook indien het een 

oordeel bevestigt. Het auditoraat moet er op kunnen betrouwen de vereiste en 

beschikbaar gebleken strategische informatie tijdig te ontvangen. 

 

VI.1.2 De regels betreffende de berekening van boetes 

30. Het Mededingingscollege oordeelt dat bij het berekenen van een boete voor een 

inbreuk op artikel IV.71, § 1 WER op de eerste plaats rekening moet worden gehouden 

met de verhouding tussen de boetes die kunnen worden opgelegd bij toepassing van 

artikel IV.70, § 1 en van artikel IV.71, § 1 WER. Uit de bepaling van de maximum grens 

op respectievelijk 10% en 1% van de omzet, blijkt dat de Belgische Wetgever in lijn met 

Verordening (EG) 1/2003 van de Raad van 16 december 2002, uitgegaan is van een 

verhouding van 1 tot 10.  

 

31. Bij ontbreken van specifieke richtsnoeren voor het bepalen van boetes bij toepassing 

van artikel IV.71, § 1 WER, laat het College zich, met in achtneming van het voorgaande, 

leiden door de Richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten die het 

Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit aan nam op 26 augustus 2014 

(hierna de Richtsnoeren). Het College gaat vervolgens na of het zo bepaalde bedrag in 

een billijke verhouding staat tot het in artikel IV.71, § 1 WER bepaalde maximum. 

 

32. Uit het samenlezen van beide teksten volgt naar het oordeel van het 

Mededingingscollege dat bij de berekening van de boete bij toepassing van artikel 

IV.71, § 1 uitgegaan moet worden van 10% van de betrokken omzet behaald door de 

onderneming in België (tenzij rekening wordt gehouden met punt 6 van de 

Richtsnoeren) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inbreuk. 

 

33. Inzake het bepalen van de ernst van de inbreuk in de zin van par. 20 van de 

Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van de Europese Commissie35 

waarnaar de Richtsnoeren verwijzen, laat het College zich leiden door de in paragraaf 

26 van deze beslissing gegeven rangschikking. Indien deze inbreuken met opzet worden 

gepleegd, is dat een belangrijke verzwarende omstandigheid. 
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 Pb 2006, C 210/2. 
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VI.2 De beoordeling van de feiten in deze zaak 

34. Het Mededingingscollege stelt vast dat niet betwist wordt dat:  

 op 17 juni 2015 aan Sanoma een formeel verzoek om inlichtingen werd gestuurd 

met als uiterste antwoorddatum 29 juni 2015 waarin gevraagd werd “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”, 

nadat eerder al op 11 juni informeel om informatie werd verzocht; 

 Sanoma op 29 juni 2015 antwoordde wat volgt: “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”; 

 Sanoma ten laatste op 7 juli 2015 om 9u01 door de mail die opgenomen is als 

bijlage 4 bij de schriftelijke opmerkingen van Sanoma vernam dat: 

 [VERTROUWELIJK] 

Daaraan werd toegevoegd:  

[VERTROUWELIJK].  

Maar het College oordeelt dat ten minste de als bijlage 6a bij de schriftelijke 

opmerkingen van Sanoma gevoegde presentatie van de SKIM studie op zich wel als 

een door te sturen stuk kon worden beschouwd. 

 Sanoma diende te weten dat de auditeur op 8 juli 2015, en normalerwijze tijdens de 

kantooruren, de brief diende te verzenden met mogelijke bezwaren die ten laatste 

op dag 20 verstuurd moet worden naar de aanmeldende partij. 

 Sanoma ten laatste op 8 juli 2015 om 10u04 beschikte over de presentatie van de 

SKIM studie en de documenten “Sanoma Results Module 1 Bel 08MAY12” en “Copy 

of Mod1 Analysis sens divergent BE 2 7” . 

 Sanoma pas op 8 juli 2015 om 23u41 deze documenten aanbood in antwoord op 

bovenvermelde vraag.  

35. Het College oordeelt dat beschikbare marktonderzoeken en interne analyses informatie 

vormen waar de auditeur in het kader van het onderzoek van een concentratie in alle 

redelijkheid naar kon vragen. 

 

36. Het Mededingingscollege deelt het oordeel van de auditeur dat de documenten 

“Sanoma Results Module 1 Bel 08MAY12” en “Copy of Mod1 Analysis sens divergent BE 

2 7” – vermits zij handelen over prijselasticiteiten – substantiële informatie betroffen 

over belangrijke onderdelen van de te verrichten analyse, namelijk de vragen naar de 

marktafbakening en potentiële theories of harm. Het College oordeelt dat ook de SKIM 

studie een aan te leveren stuk was. 
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37. Vermits de documenten werden aangeleverd om 23u41 van dag 20, was het voor het 

onderzoeksteam onmogelijk om nog met deze documenten rekening te houden bij het 

opstellen van de brief met mogelijke bezwaren die ten laatste op dag 20 dient verstuurd 

te worden naar de aanmeldende partij.  

 

38. Uit het feit dat de informatie niet meer kon worden gebruikt voor het opstellen van de 

brief van het Auditoraat betreffende ernstige twijfel over de toelaatbaarheid van de 

concentratie en de aard van de niet tijdig aangeleverde informatie volgt voor het 

College dat de auditeur manifest gehinderd werd in zijn onderzoek. Het feit dat andere 

gegevens wel werden bezorgd en de vraag dus niet geheel onbeantwoord bleef, doet 

hieraan geen afbreuk, maar betekent dat het onderzoek niet werd belet. 

 

39. Het College vindt het net als de auditeur bevreemdend dat, zoals Sanoma aanvoert36, 

“niemand zich bewust was van het feit dat deze documenten mogelijk dienden 

overgemaakt te worden”, terwijl Sanoma een omvangrijke studie waarvoor 11.400 

personen bevraagd werden, besteld had die pas dateerde uit 2012. Sanoma verklaarde 

dit tijdens de zitting door er op te wijzen dat de presentatie in zijn titel niet verwijst 

naar substitueerbaarheid (zoals vraag 5.2) maar alleen naar prijselasticiteit, en ook in de 

tekst de prijselasticiteit van afzonderlijke titels en niet de gekruiste elasticiteit 

behandelt. Het College oordeelt evenwel dat van een onderneming en zijn 

medewerkers die het strategisch beleid ondersteunen verwacht mag worden dat zij 

weten dat marktstudies over prijselasticiteit relevant zijn voor het beoordelen van 

concentraties in het algemeen, en van aard zijn bij te dragen tot de studie van de 

substitueerbaarheid van titels. 

 

40. Bovendien blijkt uit de in de SKIM studie gestelde vragen (slide 6 in bijlagen 5 en 6 bij de 

schriftelijke opmerkingen van Sanoma) duidelijk dat aan de deelnemers aan de enquête 

het "onderzochte tijdschrift" voorgesteld wordt met zijn "dichtste concurrenten" en dat 

gemeten wordt wat er zou gebeuren met de verkoop van het "onderzochte tijdschrift" 

en met de verkoop van de "concurrenten" indien de prijs van het onderzochte 

tijdschrift zou stijgen. Er kon dus geen twijfel zijn dat gepolst is naar de 

substitueerbaarheid van het tijdschrift door andere tijdschriften, en dus naar het meten 

van de ketendistributie-effecten. Een misverstand lijkt bijgevolg onwaarschijnlijk. 

 

41. Tijdens de zitting verklaarde Sanoma het feit dat stukken waarover zij ten laatste op 8 

juli rond 10u beschikte pas om 23u41 werden overgemaakt door te verwijzen naar een 

contractuele verplichting in de relaties tussen Sanoma en de Persgroep (aanmeldende 

partij). Het Mededingingscollege oordeelt evenwel dat een dergelijke contractuele 

verplichting in aanmerking kan worden genomen bij het beoordelen van de goede 

trouw van Sanoma, maar nooit het hinderen van een onderzoek kan verantwoorden. 
                                                           
36

   Mail van 8 juli 2015 van Sanoma aangaande bijkomende informatie.  
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Het College wijst er overigens op dat het voorafgaandelijk voorleggen van een 

antwoord op een vraag van de auditeur aan een derde partij vragen kan oproepen, en 

verwijst daarbij naar een vorm van hinderen van een onderzoek die lijkt op wat het 

auditoraat aan Belgacom verweet (maar door de Raad niet bewezen werd geacht) in de 

zaak die aanleiding gaf tot de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 5 april 

201237.     

 

42. Het College betwist de goede trouw van Sanoma niet. Artikel IV.71, § 1 WER betreft 

evenwel niet alleen het opzettelijk maar expliciet ook het uit onachtzaamheid hinderen 

van een onderzoek. Het College oordeelt dat ook indien niemand zich bewust was van 

het feit dat de vermelde documenten overgemaakt dienden te worden, dit getuigde van 

onachtzaamheid. Bovendien getuigde het van onachtzaamheid dat ook toen Sanoma 

wist dat er nog stukken waren, het nog twee werkdagen duurde eer zij werden 

overgemaakt, terwijl zij in extremis misschien toch nog door de auditeur konden 

worden bekeken voor hij zijn brief betreffende de ernstige twijfel over de 

toelaatbaarheid van de concentratie op 8 juli diende te verzenden.  

 

43. Het Mededingingscollege oordeelt in het licht van het voorgaande dat Sanoma door pas 

op 8 juli 2015 om 23u41 de Powerpoint presentatie van de SKIM studie en de 

documenten “Sanoma Results Module 1 Bel 08MAY12” en “Copy of Mod1 Analysis sens 

divergent BE 2 7” aan te leveren, het onderzoek uit onachtzaamheid heeft gehinderd.  

VI.3 De berekening van de boete 

44. Het Mededingingscollege stelt vast dat de op 24 juni 2015 neergelegde jaarrekening 

2014 van Sanoma Media Belgium NV een omzet vermeldt van 151.880.746 euro. De 

bovengrens voor het opleggen van een geldboete van 1% van de omzet is dus 

1.518.807 euro. 

 

VI.3.1 De berekening van het basisbedrag 

45. Het Mededingingscollege oordeelt dat de boete in het licht van wat gesteld werd in 

paragraaf 32 van deze beslissing moet worden berekend uitgaande van de omzet in 

België in 2014 van de door de Persgroep overgenomen titels. Die bedroeg volgens de 

gegevens die werden weerhouden in de beslissing van 4 augustus 2015 

[VERTROUWELIJK]  euro. Het College weerhoudt als basis voor zijn berekening een 

tiende van deze omzet dus een bedrag van [VERTROUWELIJK]  euro. 

 

46. Paragraaf 21 van de Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van de Europese 

Commissie waarnaar de Richtsnoeren verwijzen, voorziet om rekening te houden met 

de ernst van een inbreuk een coëfficiënt van 1 tot 30%. Gelet op de in paragraaf 26 van 
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deze beslissing gegeven rangschikking oordeelt het College het billijk om bij hinderen 

van een onderzoek uit onachtzaamheid zonder verzwarende omstandigheden op deze 

schaal een coëfficiënt toe te passen tussen 5 en 15%. Dit leidt tot een richtbedrag van 

[200.000] tot [800.000] euro. 

 

VI.3.2 Verzwarende en verzachtende omstandigheden 

47. Het College weerhoudt geen verzwarende omstandigheden. 

 

48. Het College houdt rekening met het feit dat de stukken, weliswaar niet meer in nuttige 

termijn voor de op 8 juli te versturen brief van de auditeur, uiteindelijk wel spontaan 

zijn aangeboden voor het neerleggen van het ontwerp van beslissing, evenals met de 

verder niet betwiste samenwerking met de auditeur. Dit verantwoordt naar het 

oordeel van het College de toepassing van een coëfficiënt van 5% of een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] euro. 

 

49. Het College erkent echter dat gelijkaardige feiten niet eerder door de Belgische 

Mededingingsautoriteit of de Europese Commissie werden gekwalificeerd als een 

hinderen van het onderzoek uit onachtzaamheid, en dat Sanoma (i) niet op de hoogte 

kon zijn van de in paragraaf 26 van deze beslissing gegeven rangorde, en (ii) misschien 

niet diende te verwachten dat de Richtsnoeren bij ontbreken van specifieke 

richtsnoeren ook bij inbreuken op artikel IV.71, § 1 WER een leidraad kunnen zijn. Maar 

Sanoma diende te weten dat het onvolledig of laattijdig aanleveren van gegevens 

gesanctioneerd kon worden bij toepassing van artikel IV.71, § 2 WER, en dat de 

Belgische Mededingingsautoriteit voor het berekenen van boetes geen andere leidraad 

heeft dan de op 26 augustus 2014 vastgestelde richtsnoeren.  

 

50. Sanoma wist ook dat de Raad voor de Mededinging in zijn beslissing van 5 april 201238 

aan Belgacom een boete oplegde van 75.000 euro voor het onvolledig verstrekken van 

gegevens. In deze zaak werd er echter door de Raad in hoofdorde van uitgegaan of 

alleszins niet uitgesloten dat de inbreuk opzettelijk werd begaan. De Raad liet zich, 

anders dan het Mededingingscollege, niet inspireren door de toen geldende 

richtsnoeren en besliste ook geen rekening te houden met de financiële draagkracht 

van verweerder. 

 

51. Het College aanvaardt het ontbreken van een precedent in dit geval als een 

verzachtende omstandigheid. Het oordeelt dat het indien het de zaak alleen als een uit 

onachtzaamheid laattijdig of onvolledig aanleveren van gegevens zou beoordelen, het 

voor het bepalen van het basisbedrag een coëfficiënt van 1 tot 5% zou weerhouden.  
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52. Het College beslist in dit geval een coëfficiënt van [<5%] toe te passen. Dit leidt tot een 

bedrag van [40.000-60.000] euro. Dat bedrag vertegenwoordigt [<5%] van het door de 

Wetgever bepaalde maximum, en dus [<0,05%] van de omzet van de onderneming. Dit 

is weliswaar relatief meer dan de eerder door de Raad in 2012 aan Belgacom opgelegde 

boete39. Maar het College oordeelt dat rekening houdende met het feit dat een boete 

voldoende afschrikkend dient te zijn, [<5%] op een schaal van 1 tot 100 ook bij 

ontbreken van directe precedenten redelijk is ten aanzien van het in de wet bepaalde 

maximum40. 

 

53. In het licht van het voorgaande, beslist het College de weerhouden inbreuk in 

voorliggend geval te sanctioneren met een boete van 50.000 euro. 

 

54. Het College stelt vast dat de verwerende partij kennis heeft genomen van het  ontwerp 

van beslissing van de auditeur. 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.71, §1, 4° WER: 

 dat Sanoma Media Belgium NV het onderzoek uit onachtzaamheid heeft gehinderd.  

 veroordeelt Sanoma Media wegens deze inbreuk tot betaling van een geldboete van 

vijftig duizend (50 000) euro, 

 zegt dat deze som betaald dient te worden zoals bepaald in het Koninklijk besluit  

betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en 

dwangsommen bepaald in Boek IV in het Wetboek van economisch recht. 

 

Aldus beslist op 30 september 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 

                                                           
39

  De boete bedroeg  in de on de zaak vermeld in de vorige voetnoot 0,0011% van de geconsolideerde 
omzet van  van Belgacom N.V. in 2010 (gegevens over de omzet in België werden niet vermeld in de beslissing 
van de Raad over de goedkeuring van de concentratie waarin alleen werd vastgesteld dat het meer dan 40 
miljoen euro was).  
40

  75.000 euro vertegenwoordigde slechts 0,081% van de in aanmerking te nemen omzet van Wireless 
Technologies in 2010. 


