
  

 

Zaak nr. MEDE-C/C-17/0040 

 

De Persgroep NV / Medialaan NV 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de partijen 

De aanmelding betreft een concentratie in de zin van artikel IV.6, §1 van het Wetboek economisch recht, 

ingevoegd bij wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van 

economisch recht (B.S., 26 april 2013). De aanmelding heeft betrekking op de overname door De 

Persgroep NV van de 50% deelneming van Roularta Media Group NV in Medialaan NV (de “Transactie”). 

Door de Transactie komt Medialaan NV onder de alleenzeggenschap van De Persgroep te staan, terwijl 

het voordien ten gevolge van een 50/50% deelneming onder gezamenlijke zeggenschap stond van 

Roularta Media Group NV en De Persgroep NV. 

De concentratie zal geen aanleiding geven tot horizontaal betrokken markten. De concentratie kan wel 

een beperkte weerslag hebben op enkele reeds bestaande verticaal betrokken markten, met name door 

de aanwezigheid van De Persgroep NV of Medialaan NV op de volgende markten: 

- De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment 

inclusief tv-programmatie; 

- De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige (landelijke en regionale) betaalde 

dagbladen (inclusief online), met uitzondering van zakenkranten; 

- De Belgische markt voor televisieprogrammatie en –omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap; 

- De markt voor de landelijke themareclame in Belgische Nederlandstalige dagbladen (inclusief 

zakenkranten) en gratis bladen; 

- De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 

Vlaamse Gemeenschap; en 

- De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radiokanalen in de 

Vlaamse Gemeenschap. 

De concentratie zal echter geen negatieve impact op de mededinging tot gevolg hebben. 

De Transactie heeft tot doel om De Persgroep en Medialaan toe te laten zich beter te organiseren in het 

veranderende medialandschap. 


