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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N°13/2015 

4 août 2015 

 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence a approuvé le 4 août 2015 

l’acquisition de Humo NV, et des revues Story, Teve-blad, et Vitaya par De Persgroep Publishing 

NV (décision dans l’affaire no MEDE–C/C–15/0017) 

 

Le Collège de la concurrence a donné son approbation eu égard aux engagements repris en annexe à ce 

communiqué. 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec : 
 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 

  

L’Autorité belge de la Concurrence (composée par le Collège de la Concurrence et du Président dans sa composante 
décisionnelle et de l’auditorat sous la direction de l’Auditeur général dans sa composante instruction) a pour mission 
de promouvoir et garantir l’existence d’une concurrence effective en Belgique. Pour ce faire, elle recherche et 
sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, ententes ou abus de position dominante). Elle examine 
également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible sur le marché. Pour ce faire, elle 
applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 (M.B. du 26 avril 2013) et 
les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité 
CE). L’Autorité participe également à la mise en oeuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère 
avec les autres autorités de concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European 
Competition Authorities (ECA) et de l'International Competition Network (ICN). 
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Annexe au communiqué de presse n° 13/2015 du 4 août 2015 

Engagements concernant la reprise de Humo, Story et TeVe-Blad par De Persgroep Publishing 

 

1) De Persgroep verzekert dat Humo, Story en TeVe-Blad, voor de duur van deze verbintenis en in 

zoverre zij eigendom blijven van De Persgroep of een door haar gecontroleerde onderneming, niet 

zullen worden omgevormd tot kopblad, d.w.z. als een tijdschrift dat inhoudelijk identiek is aan een 

ander tijdschrift, maar enkel een verschillende titel en een verschillende coverpagina draagt, en 

meer specifiek:  

i. Verzekert voor TeVe-Blad, dat 

- het pocketformaat van TeVe-Blad behouden wordt;  

- de 15 pagina’s die vooraf gaan aan de TV-katern niet zullen toenemen en dat na de TV-

katern alleen puzzels, een horoscoop, een stripverhaal, de colofon en publiciteit zullen 

worden opgenomen; 

ii. Verzekert voor Story dat 20% van de Redactionele Inhoud van Story verschillend zal zijn van 

die van Dag Allemaal. Redactionele Inhoud wordt gedefinieerd als de inhoud van een magazine 

met uitzondering van tv-programmatie, reclame-advertenties en puzzels; 

 

De Persgroep verbindt er zich toe dat de aandacht in de Redactionele Inhoud in Story, de 15 eerder 

vermelde pagina’s in TeVe-Blad en de tv-programmatie in beide tijdschriften voor andere zenders 

dan deze van Medialaan niet in een onredelijke verhouding zal staan tot de aandacht voor de 

zenders van Medialaan. 

 

De Persgroep moet een titel die zij wenst stop te zetten, voorafgaandelijk aanbieden aan 

geïnteresseerde kopers aan redelijke voorwaarden.  

Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de 

goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege. 

 

2) De Persgroep verzekert dat Medialaan NV een stand still verbintenis zal uitvoeren wat betreft de 

voorwaarden, de kwaliteit en het tijdstip van terbeschikkingstelling en correctie van de 

programmagegevens (de ruwe gegevens met betrekking tot tijdstip en inhoud van de 

televisieprogramma’s die worden uitgezonden) met betrekking tot haar huidige en eventuele 

toekomstige televisiekanalen.  

 

Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de 
goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege en voor zover De Persgroep NV 
aandeelhouder blijft van Medialaan NV. 

 


