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Zaak nr. MEDE–C/C–18/0002 
 

De verwerving van gezamenlijke zeggenschap door Roularta Media Group NV en 

Rossel & Cie NV over Mediafin NV 

I. Procedure 

1. Op 1 december 2017 werd een eerste ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

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

inschatten, werden met instemming van de aanmeldende partijen tijdens de prenotificatie-fase 

verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de belangrijkste concurrenten van partijen en een 

aantal adverteerders.  

3. Op  8 januari 2018 werd een nieuw ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

4. In overleg met het Auditoraat werd de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 11 januari 2018. 

5. Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van 

het onderzoek. Ruben Vanhove en Katrijn De Vliegher, attachés bij de BMA, werden door de 

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

directeur economische studies, heeft bijstand verleend aan het onderzoek.  

6. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is 

Devi Wyns aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld 

voor elke aangemelde concentratie.  

7. Op 23 januari 2018 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld. 

8. Op  15 februari 2018 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege 

alsook aan de aanmeldende partijen overgemaakt.   

9. Op 5 maart 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur en de 

directeur van economische studies gehoord. 
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II. Betrokken partijen 

II.1 De aanmeldende partijen1 

10. Roularta Media Group NV (verder “Roularta”), met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 

8800 Roeselare en als ondernemingsnummer: 0434.278.896. 

11. Roularta (opgericht in 1954) is een multimediale beursgenoteerde onderneming die hoofdzakelijk 

in België, en in beperkte mate in Nederland en Duitsland actief is. Roularta en haar 

dochterondernemingen zijn voornamelijk actief in het aanbieden van magazines, gratis bladen en 

huis-aan-huis bladen, radio, (nationale en regionale) televisie, drukwerk en online services. 

12. Wat magazines betreft, geeft Roularta de papieren en digitale versies uit van Knack, Le 

Vif/L’Express, Trends en Trends Tendances, en brengt zij tevens een waaier aan niche- en 

professionele magazines uit. Onder haar cluster “Roularta Local Media” is zij uitgever van onder 

meer het regionale weekblad “De Krant Van West-Vlaanderen”, het gratis huis-aan-huis blad 

Deze Week, het gratis bij de warme bakkers verdeelde de Zondag en het gratis lifestyle 

maandblad “Step”. 

13. Naast de aan haar week- en maandbladen gelinkte websites (knack.be, kw.be, dezondag.be, etc.) 

ontwikkelt Roularta verschillende websites, zoals de zoekertjessite vlan.be (samen met Rossel & 

Cie) en de site voor jobadvertenties streekpersoneel.be. Tenslotte biedt Roularta via Digilocal een 

compleet pakket aan voor marketing via het internet voor de lokale adverteerders. 

14. Roularta Printing heeft een (heatset/hybride) offsetdrukkerij in Roeselare, die kranten, magazines 

en catalogi drukt voor in België en in het buitenland gevestigde klanten. 

15. Roularta heeft ook beperkte activiteiten in de Vlaamse televisiemarkt. Met name heeft zij een 

50% participatie in de Regionale Media Maatschappij, die de regionale televisieomroepen Focus 

TV en WTV en het productiehuis Picstory in portfolio heeft. Daarnaast participeert Roularta voor 

50% in RTVM, de nationale reclameregie voor de regionale televisiezenders. Voorts heeft 

Roularta de nationale televisiekanalen Kanaal Z en Canal Z in haar portfolio via haar 100% 

dochteronderneming Belgian Business Television. 

16. Roularta is momenteel eigenaar van 50% van de aandelen in Medialaan, een Vlaams mediabedrijf 

dat hoofdzakelijk actief is in audiovisuele media (televisie en radio). Medialaan is in 2016 ook 

toegetreden tot de retailmarkt voor mobiele communicatiediensten aan eindgebruikers. 

Aangezien de verkoop van de participatie van Roularta in Medialaan aan De Persgroep 

onlosmakelijk verbonden is met de aangemelde concentratie, worden de activiteiten van 

Medialaan buiten beschouwing gelaten voor de impactanalyse van de concentratie.2  

17. Rossel & Cie (verder “Rossel”) is als vennootschap zowel de uitgever van onder meer de krant Le 

Soir en het tijdschrift Soir, als de holding moedermaatschappij van een reeks 

dochtermaatschappijen, die samen met Rossel & Cie de “Groupe Rossel” vormen. Groupe Rossel 

is een Belgische Franstalige mediagroep met activiteiten in België, Noord-Frankrijk, Luxemburg en 

Bulgarije en met als gehele of gedeeltelijke dochterondernemingen Sud Presse S.A., Mediafin NV, 

                                                           
1
  Aanmelding, p. 5-6. 

2
  Beslissing nr. BMA-2017-C/C-40-AUD van 22 december 2017, De Persgroep NV / Medialaan NV. 
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Groupe Vlan S.A., Mass Transit Media (MTM) NV, Grenz-Echo S.A., Rossel Printing Company S.A. 

en Remy Roto S.A. in België; La Voix du Nord S.A., Voix Du Nord Investissement S.A., Société du 

journal L’Union S.A., Le Courrier Picard S.A. en Le Messager S.A. in Frankrijk; Lux Weekend en Lux 

Diffusion S.A. in Luxemburg en Rossel Media Bulgaria S.A. in Bulgarije. 

18. In België is Groupe Rossel voornamelijk actief in het aanbieden van Franstalige nationale 

dagbladen (Le Soir), 5 regionale dagbladen (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord 

Eclair en La Capitale), gratis bladen (Vlan, 7Dimanche en Metro met Mediahuis NV), 

nichemagazines, (regionale) radio (Bel-RTL en Contact), televisie (RTL-TVi) en online services voor 

bijna elke media. Groupe Rossel heeft ook vier drukkerijen. 

II.2 Andere partijen bij de concentratie3 

19. Als “Andere partijen bij de concentratie” worden hier bedoeld de partijen die de zeggenschap 

afstaan en de partijen die het voorwerp uitmaken van die verwerving. Het gaat hier meer bepaald 

om de volgende ondernemingen/participaties: 

i. Mediafin NV (verder “Mediafin”) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht 

met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C, bus 309, 1000 Brussel.  Mediafin is een 

Belgische onderneming actief in de mediasector. Mediafin publiceert de zakenkranten 

De Tijd en L’Echo (met bijhorende magazines Sabato en Mon Argent, en bijhorende 

websites) en de gespecialiseerde tijdschriften De Belegger en L’Investisseur. 

ii. De Persgroep NV (verder "De Persgroep") is een naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse (Kobbegem). 

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

Denemarken en met als voornaamste dochterondernemingen De Persgroep Publishing, 

De Persgroep Nederland, Qmusic Nederland, Medialaan, Mediafin en Berlingske Media. 

De groep is voornamelijk actief in het aanbieden van dagbladen, magazines, radio, 

televisie, mobiele telecommunicatie en online services. De Persgroep stelt over de drie 

landen heen meer dan 6.000 medewerkers tewerk. 

II.3  Vertegenwoordigers4 

20. Vertegenwoordigers voor de aanmeldende partijen zijn:  

Meester Karel Bourgeois 

Meester Amélie Legein 

Allen & Overy (Belgium) LLP 

Tervurenlaan 268 A 

1150 Brussel 

 

 

 

                                                           
3
  Aanmelding, p. 7-8. 

4
  Aanmelding, p. 7. 
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III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing 

21. De auditeur legde het volgende Ontwerp van beslissing neer : “ 

III. Aangemelde operatie 

III.1 Beschrijving van de operatie5 

21. De voorgenomen concentratie zal tot stand komen via een tweezijdige transactie waarbij 

Roularta haar aandelen in Medialaan (50%) verkoopt aan De Persgroep6 en De Persgroep haar 

aandelen in Mediafin (50%) verkoopt aan Roularta.  

22. Als resultaat van de tweezijdige, onderling afhankelijke transactie zal Roularta gezamenlijk 

zeggenschap verwerven (50%) over Mediafin, samen met Rossel, wiens participatie in Mediafin 

niet wijzigt ten gevolge van de transactie. 

23. De verwerving van de (gezamenlijke) zeggenschappen wordt hierna de "Transactie" genoemd. 

III.2 Doel van de concentratie7 

24. De concentratie kadert in de strategie van Roularta om zich, in het snel veranderende 

medialandschap, verder te positioneren als aanbieder van kwaliteitsvolle Franstalige en 

Nederlandstalige nationale mediamerken en haar digitale activiteiten verder uit te bouwen. De 

verwerving van gezamenlijke zeggenschap over de zakenkranten De Tijd en L’Echo vormt een 

mooie aanvulling op, en verbreding van de portefeuille van de kwaliteitsvolle mediamerken die 

Roularta in de afgelopen decennia heeft uitgebouwd. Met name sluiten deze zakenkranten, wat 

doelpubliek, reputatie en kwaliteit betreft, mooi aan op de door Roularta uitgegeven magazines 

Knack/Le Vif/L’Express, Trends/Trends Tendances en de via haar dochtermaatschappij Belgian 

Business Television gecontroleerde televisiekanalen Kanaal Z/Canal Z. 

III.3 Type overeenkomst8 

25. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap door Roularta 

en Rossel & Cie over Mediafin (50%-50%). 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Aanmelding, p. 9. 

6
   De verwerving van uitsluitende zeggenschap (100%) door De Persgroep over Medialaan ten gevolge van de gecombineerde 

transactie maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke aanmelding. Beslissing nr. BMA-2017-C/C-40-AUD van 22 december 
2017, De Persgroep NV / Medialaan NV. 

7
   Aanmelding, p. 2-3. 

8
   Aanmelding, p. 9. 
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III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 11 januari 2018 

Aanvang termijn 12 januari 2018 

20 werkdagen 8 februari 2018 

25 werkdagen 15 februari 2018 

40e werkdag 8 maart 2018 

III.5 Drempels9 

26. De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:  

2016 Roularta10 Mediafin Rossel&Cie 

Wereldwijde omzet 476.405.562 55.587.272,08 283.286.000 

EU-wijde omzet [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Omzet in België [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

27. Op grond van deze omzetcijfers dient de Transactie te worden aangemeld bij de BMA. 

IV. Activiteiten van partijen 

IV.1 Geschreven pers11 

28. Roularta is op de markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften actief via de 

publicatie van Knack en Trends. Op de Franstalige markt publiceert zij Le Vif/L’Express, Trends 

Tendances en Télépro. Mediafin is niet actief op deze markten. 

29. Roularta is verder actief op de markt voor de publicatie van Nederlandstalige gespecialiseerde 

tijdschriften via de publicatie van een waaier aan niche- en professionele tijdschriften. Het gaat 

meer bepaald om de titels Sterck, Data News, Grafisch News, M&C, Verpakkings & 

Labelmagazine, Fiscoloog, Artsenkrant, Belgian Oncology News, De Apother, Roularta Healthcare, 

Nest, PlusMagazine, Knack Bodytalk, Ik ga Bouwen en Renoveren, Style Trends, Steps en 

Sport/Voetbal. 

30. Aan Franstalige kant publiceert zij onder meer de titels Sterck, Data News, Nouvelles Graphiques, 

M&C, Emballages & Etiquettes magazine, le Fiscologue, le Journal du Médecin, Belgian Oncology 

                                                           
9
   Aanmelding, p.11. 

10
   [VERTROUWELIJK] 

11
  Aanmelding, p. 23 e.v. 
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News, le Pharmacien, Roularta Healthcare, Nest, PlusMagazine, LeVif Bodytalk, Je vais Construire 

& Rénover, Style Trends, Steps en Sport/Foot magazine. 

31. Rossel is voornamelijk actief als uitgever van Franstalige nationale dagbladen (Le Soir) en  

regionale dagbladen (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La province, Nord Eclair en La Capitale). 

Verder is zij ook actief in het publiceren van gratis bladen (Vlan, 7Dimanche, en Metro met 

Mediahuis NV) en een aantal nichemagazines. 

32. Mediafin publiceert de zakenkranten De Tijd en L’Echo (met bijhorende magazines Sabato en Mon 

Argent). 

33. Mediafin is tevens (beperkt) actief op de markten voor de publicatie van gespecialiseerde 

tijdschriften met de tijdschriften De Belegger en L’Investisseur. Deze markt wordt gekenmerkt 

door de aanwezigheid van een veelheid aan gespecialiseerde magazines die vaak op een heel 

specifiek topic en doelpubliek gericht zijn. De Belegger en L’Investisseur zijn gericht op een in 

financiële beleggingen geïnteresseerd publiek en bevatten gespecialiseerde beleggersinformatie- 

en advies. De gespecialiseerde tijdschriften die Roularta in portfolio heeft, omvatten geen 

beleggersmagazine. 

34. Wat betreft de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften, is Roularta op deze markt actief 

door middel van de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in haar Nederlandstalige 

algemene en gespecialiseerde tijdschriften zoals Trends, Knack, Nest, Plus Magazine, Roularta 

Healthcare, de Apotheker, etc. Aan Franstalige kant verkoopt Roularta advertentieruimte voor 

themareclame in haar Franstalige algemene en gespecialiseerde tijdschriften zoals Le 

Vif/L’Express, Trends Tendances, Nest, Plus Magazine, Roularta Healthcare, le Pharmacien, etc. 

35. Mediafin is niet op deze markten actief. In De Belegger en L’Investisseur staan immers geen 

advertenties. 

IV.2 Televisie12 

36. Roularta is actief op het vlak van de televisieprogrammatie en -omroepdiensten via Belgian 

Business Television-Kanaal Z aan Vlaamse kant en Canal Z aan Franstalige kant. 

37. Roularta participeert bovendien voor 50% in de Regionale Media Maatschappij waarin de twee 

West-Vlaamse tv-zenders, Focus TV en WTV zijn ondergebracht. Via deze participatie is Roularta 

ook actief op het vlak van de productie van televisieprogramma’s met het productiehuis Picstory. 

Picstory produceert hoofdzakelijk televisieprogramma’s voor WTV, Focus TV en Kanaal Z (Canal Z) 

maar produceert ook beperkt televisieprogramma’s voor derden. 

38. Rossel controleert geen televisieactiviteiten maar heeft wel een participatie in RTL-TVi. 

39. Mediafin ontwikkelt geen activiteiten binnen deze markt. 

40. Wat betreft de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen is Roularta zowel 

actief op het Nederlandstalige als op het Franstalige luik van deze markten via Kanaal Z, 

respectievelijk Canal Z. Voorts participeert zij ook in RTVM, de regie voor de verkoop van nationale 

themareclame op de regionale televisiezenders in Vlaanderen. 

                                                           
12

  Aanmelding p. 50. e.v. 
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41. Via haar participatie in de Regionale Media Maatschappij en bijgevolg haar exploitatie van 

televisiekanalen Focus TV en WTV, waarop geadverteerd wordt, is Roularta actief op het vlak van 

de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen. 

IV.3 Drukkerij-activiteiten13 

42. Roularta is actief op de (1) heatset-offsetdrukmarkt en de (2) hybride-offsetdrukmarkt met haar in 

Roeselare gevestigde drukkerij, Roularta Printing. Deze drukkerij verzorgt de druk van haar eigen 

tijdschriften, evenals van een aantal Franse tijdschriften die Roularta in 2015 verkocht aan Altice 

Media Group. Roularta Printing drukt ook voor derden. De Tijd wordt door de drukkerij van De 

Persgroep in Lokeren en L’Echo door de drukkerij van Rossel & Cie in Nijvel gedrukt.  

43. [VERTROUWELIJK]. 

44. Group Rossel heeft ook vier drukkerijen, waaronder twee persdrukkerijen en twee commerciële 

drukkerijen in België en Frankrijk. Het drukkerijcontract met Rossel & Cie wordt onverlet gelaten 

door de transactie, waarbij Rossel & Cie geen betrokken partij is.  

45. Gezien er geen enkele bestaande, noch potentiële verticale relatie bestaat tussen de partijen wat 

betreft drukkerij-activiteiten, wordt deze activiteit verder niet meer besproken.  

V. Marktafbakening consumentenmarkten 

V.1 Uitgifte van tijdschriften (lezerszijde) 

V.1.1 Productmarkt 

V.1.1.a Beslissingspraktijk 

46. In voorafgaande beschikkingen definieerde de Europese Commissie de markt voor de geschreven 

pers als een aparte relevante markt, verschillend van andere media. 14 De markt voor de uitgifte 

van tijdschriften wordt verder onderscheiden van andere gedrukte publicaties zoals dagbladen. 

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

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

informatie/thema’s die worden gebracht, stijl, presentatie, periodiciteit, commerciële politiek, 

prijs en doelgroep (lezersprofiel).15 

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

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

actualiteit/informatietijdschriften (politiek en algemeen), televisiebladen, vrouwenbladen, 

economische en financiële tijdschriften.16 

                                                           
13

  Aanmelding p. 6, p. 20 en p. 52. 
14

  Beschikking van de Europese Commissie van 16 juni 2004 in GIMD/Socpresse, COMP/M.3420, 10. 
15

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

  van de onderneming Le Monde SA door de heren Pierre Bergé, Xavier Niel en Matthieur Pisgasse via 
  de onderneming Le Monde Libre, p. 23 ; Beslissing n°14-DCC-76 van 5 juni 2014 aangaande de  
  verwerving van controle van de onderneming Le Nouvelle Observateur du Monde door de  
  onderneming Le Monde Libre, p. 10. 
16

  Beschikking van de Europese Commissie van 16 juni 2004 in GIMD/Socpresse, COMP/M.3420, 12-16; 
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49. In de beslissing van “De Vijver Media” werd een aparte markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften geïdentificeerd; deze markt werd onderscheiden 

van de markt voor publicatie van Nederlandstalige tijdschriften, behalve gespecialiseerde 

tijdschriften.17 

50. Tijdens het onderzoek aangaande de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De 

Persgroep Publishing18 werden door het Auditoraat volgende markten weerhouden: 

i. De markt voor tv-bladen, showbizznieuws en entertainment; 

ii. De markt voor vrouwenbladen; 

iii. De markt voor mannenbladen; 

iv. De markt voor nieuws, actualiteit en economie/business; 

v. De markt voor jongerenbladen. 

51. Het Mededingingscollege heeft zich in deze zaak niet uitgesproken over de precieze definitie van 

productmarkten. Het liet met name in het midden of productgroepen als een productmarkt, 

marktsegment of sub-segment dienden te worden beschouwd.19 

V.1.1.b Standpunt aanmeldende partijen20 

52. De markt voor de geschreven pers wordt onderscheiden van de andere mediavormen, aangezien 

de geschreven pers een bredere en diepgaandere analyse van informatie aanbiedt. Volgens de 

beslissingspraktijk van de Europese Commissie dient men vervolgens de markt voor de geschreven 

pers op te splitsen tussen de tijdschriftenmarkt enerzijds, en de dagbladenmarkt anderzijds, op 

grond van de verschillende wijze waarop deze media de actualiteit weergeven, en de voelbaar 

hogere prijs voor magazines. 

53. Gespecialiseerde- en niet-gespecialiseerde tijdschriften. In de De Vijver Media Beslissing werd de 

Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften, met uitzondering van 

gespecialiseerde tijdschriften geïdentificeerd; evenals de Belgische markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften. Hoewel de BMA het onderscheid tussen 

gespecialiseerde tijdschriften enerzijds en niet-gespecialiseerde tijdschriften anderzijds niet 

gedefinieerd heeft, kan men ervan uitgaan dat de “algemene tijdschriftenmarkt” gebaseerd is op 

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

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

onderwerpen. Ledenbladen behoren niet tot deze markt, net als gespecialiseerde professionele en 

wetenschappelijke tijdschriften. De gespecialiseerde tijdschriften zijn dan, a contrario, tijdschriften 

gericht tot een beperkt, hoger opgeleid publiek die zich toespitsen op bepaalde specifieke 

onderwerpen (zoals ledenbladen en professionele en wetenschappelijke tijdschriften). 

                                                           
17

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging van 7 september 2011 in zaak 2011-C/C-24, De Vijver  

  Media/Waterman & Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, 30 en Beslissing nr.  
BMA-2015-C/C-24 van het Mededingingscollege van 4 augustus 2015, De overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya  
door De Persgroep Publishing NV (verder “Beslissing BMA-2015-C/C-24”). 

 

19
  Beslissing BMA-2015-C/C-24, 453. 

20
  Aanmelding, p. 22-23. 
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54. Niet-gespecialiseerde tijdschriften. Binnen de markt van de (niet-gespecialiseerde) tijdschriften 

kan volgens  de Autorité nog een opdeling gebeuren op basis van onder meer volgende criteria: de 

informatie/thema’s die worden aangebracht, stijl, presentatie, periodiciteit, commerciële politiek, 

prijs en doelgroep (lezersprofiel). Op basis van deze criteria oordeelden de Europese Commissie en 

de Autorité de la Concurrence dat mogelijkerwijze een onderscheid kon gemaakt worden tussen 

tijdschriften met focus op maatschappelijke actualiteit/informatiebladen (politiek en algemeen, 

televisiebladen, vrouwenbladen, economische en financiële tijdschriften). 

55. In de Overname van Humo NV, Story, Teve-Blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV 

oordeelde het Auditoraat in diezelfde lijn dat, overeenkomstig het marktonderzoek, volgende 

markten onderscheiden kunnen worden: (i) de markt voor tv en infotainment inclusief tv-

programmatie; (ii) de markt voor vrouwenbladen; (iii) de markt voor mannenbladen; (iv) de markt 

voor nieuws, actualiteit en economie/business en (v) de markt voor jongerenbladen. In die zaak 

waren de markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment 

inclusief tv-programmatie en de markt voor de publicatie van Nederlandstalige week- en 

maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek de mogelijke relevante markten. Uiteindelijk sprak 

het Mededingingscollege zich niet uit over de precieze definitie van de productmarkten.  

56. De precieze afbakening van de markt voor de publicatie van tijdschriften kan worden opengelaten 

in deze aanmelding.  

V.1.1.c Marktonderzoek 

57. In deze sectie worden de resultaten besproken van de marktbevraging gericht aan concurrenten 

en adverteerders aangaande de marktafbakening van de uitgifte van tijdschriften (de 

lezerszijde)21. 

i) Franstalige en Nederlandstalige  tijdschriften 

58. Concurrenten stemmen in met het bestaan van een aparte markt voor Nederlandstalige 

tijdschriften enerzijds en Franstalige tijdschriften anderzijds.22 

59. Bij de adverteerders wordt eveneens eenduidig ingestemd met deze opdeling.23 

ii) gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde tijdschriften 

60. Het marktonderzoek bevestigt de beslissingspraktijk van de BMA wat betreft de opdeling tussen 

gespecialiseerde tijdschriften enerzijds en niet-gespecialiseerde tijdschriften anderzijds. 

61. Zowel bij de concurrenten24 als bij de adverteerders25 gaan alle respondenten uit van een aparte 

markt voor gespecialiseerde tijdschriften los van de markt voor de niet-gespecialiseerde 

tijdschriften. Vanuit lezersperspectief zijn deze tijdschriften immers niet substitueerbaar.26 

                                                           
21

  Tijdens het marktonderzoek werden via verzoeken om inlichtingen 12 concurrenten bevraagd, er was  

  een antwoordpercentage van 33%. Er werden 11 adverteerders bevraagd, hierbij was er een  
  antwoordpercentage van 54%. 
22

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.2; antwoord van Sanoma van 18 december 2017,  

  p.1; antwoord van Editions Ventures SA van 11 december 2017, p.1. 
23

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mediaplanet van 8 januari 2018, p.1;  

  antwoord van Mercedes van 12 december 2017, p.1; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017,  
  p.4; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.1; antwoord van Guerlain Benelux van  
   24 januari 2018, p.1; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.1. Het antwoord van  
  Ford van 20 december 2017 had betrekking op de advertentiezijde. 
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iii) Verdere opdeling op basis van thema 

62. De meerderheid van de respondenten bij de concurrenten27 is bovendien van oordeel dat er nog 

een bijkomende opdeling kan gemaakt worden naar de informatie of de thema’s die worden 

behandeld. 

63. Mediahuis merkt op dat een verdere opdeling aangewezen lijkt gezien een aantal essentiële 

productkenmerken sterk verschillend zijn naargelang de informatie en de thema’s die door de 

tijdschriften worden behandeld en de prijszetting. Het lijkt moeilijk verdedigbaar om weekbladen 

met een focus op financieel-economisch nieuws als een substituut voor te stellen van tijdschriften 

met een focus op interieur of televisie en/of celebrity.28 

64. Bij de adverteerders zijn de meningen over een verdere opdeling naar thema verdeeld. De helft 

van de respondenten die deze vraag beantwoord hebben, is van oordeel dat er geen verdere 

opdeling op basis van thema noodzakelijk is29, de andere helft wel.30 

V.1.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

65. De resultaten van het marktonderzoek geven geen aanleiding om af te wijken van de bestaande 

beslissingspraktijk, waarbij minstens onderscheid wordt gemaakt tussen Franstalige en 

Nederlandstalige tijdschriften en gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde tijdschriften. 

66. Wat het verdere onderscheid betreft naar thema, verwijst de auditeur naar de zaak de overname 

van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya  door De Persgroep Publishing NV waarbij  de algemene 

markt voor publicatie van Nederlandstalige tijdschriften (uitgezonderd gespecialiseerde 

tijdschriften) werd opgesplitst op basis van inhoud en waar onder meer volgende relevante 

markten door het Auditoraat werden weerhouden: (i) de markt voor de publicatie van 

Nederlandstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie en (ii) de markt 

voor de publicatie van Nederlandstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk 

publiek.31 Het Mededingingscollege sprak zich niet uit over de precieze marktdefinitie.32 

67. Tenslotte sluit de auditeur zich aan bij de bestaande rechtspraak wat betreft de digitale versie van 

een tijdschrift: de digitale versie van een tijdschrift behoort tot dezelfde markt als de gedrukte 

versie van het betreffende tijdschrift.  

                                                                                                                                                                                     
24

  Antwoord van Editions Ventures SA van 11 december 2017, p.2; antwoord van Mediahuis van 15  

  december 2017, p.2; antwoord van Sanoma van18 december 2017, p.1. 
25

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,  

  p.1; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.4; antwoord van Media Planet van 8 januari  
  2018, p.1; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.2; antwoord van Guerlain  
  Benelux van 24 januari 2018, p.1; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.1. Het  
  antwoord van Ford van 20 december 2017 had betrekking op de advertentiezijde. 
26

  Antwoord van Sanoma van18 december 2017, p.1. 
27

  Antwoord van Editions Ventures SA van 11 december 2017, p.2; antwoord van Mediahuis van 15 

  december 2017, p.2; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.2. 
28

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.2. 
29

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,     

  p.1; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.4;  antwoord van Ford van 20 december 2017,  
  p.1. 
30

  Antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.1; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18   

  december 2017, p.1; antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.1; antwoord van Parfums  
  Christian Dior van 24 januari 2018, p.1. 
31

  Beslissing BMA-2015-C/C-24, 189. 
32

  Beslissing BMA-2015-C/C-24, 453. 
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68. De auditeur meent dat, in het kader van voorliggende zaak, een verdere opsplitsing van 

bovenstaande markt voor de publicatie van Nederlandstalige niet-gespecialiseerde tijdschriften 

op  basis van thema open gelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze 

markt, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante 

wijze wordt belemmerd. 

69. Voor de beoordeling van voorliggende transactie hanteert de auditeur de engst mogelijke 

marktafbakening en weerhoudt de volgende productmarkten: 

- de markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en 

actualiteit; 

- de markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit; 

- de markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-

programmatie; 

- de markt voor de publicatie van Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften; 

- de markt voor de publicatie van Franstalige gespecialiseerde tijdschriften. 

V.1.2 Geografische markt 

V.1.2.a Beslissingspraktijk 

70. In de Overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing33 
oordeelde de auditeur dat al de relevante productmarkten betreffende de uitgifte van 

tijdschriften, als nationaal dienen te worden beschouwd.  

71. Het Mededingingscollege heeft zich niet uitgesproken over de geografische marktafbakening van 

deze productmarkten.34  

V.1.2.b Standpunt aanmeldende partijen35 

72. In de Overname van Humo NV, Story, Teve-Blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV 

oordeelde de auditeur dat op basis van het gevoerde onderzoek niet diende te worden afgeweken 

van het voorstel van de aanmeldende partijen dat de productmarkten als nationaal dienden 

beschouwd te worden. Het Mededingingscollege zelf sprak zich niet uit over de geografische 

markt. 

V.1.2.c Marktonderzoek 

73. De resultaten van het marktonderzoek bevestigen een nationale afbakening van de relevante 

productmarkten.  

74. Bij de concurrenten36 stemmen alle respondenten met deze marktafbakening in. Bij de 

adverteerders37 is slechts een minderheid van oordeel dat de relevante productmarkten niet 

                                                           
33

   Beslissing BMA-2015-C/C-24, 206. 
34

  Beslissing BMA-2015-C/C-24. 
35

  Aanmelding, p. 23. 
36

  Antwoord van Editions Ventures SA van 11 december 2017, p.2; antwoord van Mediahuis van 15 

  december 2017, p.2; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.2. 
37

  Akkoord met nationale afbakening: Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van  

  Mercedes van 12 december 2017, p.1; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.4; antwoord  
  van Media Planet van 8 januari 2018, p.1; antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2. 
  Niet akkoord met nationale afbakening: antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.2;  
  antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.1. 
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nationaal, maar eerder regionaal zijn, waarbij de opsplitsing wordt gemaakt tussen Wallonië en 

Brussel voor wat betreft de Franse taal enerzijds, en Vlaanderen en Brussel voor wat betreft het 

Nederlands anderzijds.  

V.1.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

75. De auditeur gaat in navolging van de aanmeldende partijen en op basis van het gevoerde 

onderzoek uit  van een nationale marktafbakening. 

V.2 Uitgifte van dagbladen (lezerszijde) 

V.2.1 Productmarkt 

V.2.1.a Beslissingspraktijk 

i) De Europese Commissie 

76. In voorafgaande beschikkingen definieerde de Europese Commissie de markt voor de geschreven 

pers als een aparte relevante markt, verschillend van andere media. 38 De markt voor de uitgifte 

van dagbladen wordt verder onderscheiden van andere gedrukte publicaties zoals tijdschriften.  

77. De Europese Commissie heeft besloten dat hoewel gratis kranten de penetratiegraad van 

betaalde kranten beïnvloeden en er een concurrentiedruk op uitoefenen, zij niet tot dezelfde 

markt behoren. Uit onderzoek was immers gebleken dat, vanuit het oogpunt van de lezer gratis 

kranten geen deel uitmaken van dezelfde productmarkt als betaalde kranten, onder meer omwille 

van de verschillende inhoud, het jonge publiek en het format.39 

78. Voor wat betreft online nieuws heeft De Europese Commissie in het verleden de exacte 

marktafbakening open gelaten.40 In haar NewsCorp/BSkyB-beschikking heeft de Europese 

Commissie echter onderzocht of print en online nieuwsdiensten deel uitmaakten van dezelfde 

markt en besloot dienaangaande dat het marktonderzoek op dit punt geen uitsluitsel bood.  

ii) De Belgische Mededingingsautoriteit 

79. De beslissingspraktijk van de BMA geeft aan dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen 

zakenkranten en andere kranten. Verder wordt de markt voor de uitgifte van dagbladen verder 

gesegmenteerd in een markt voor Nederlandstalige en Franstalige kranten.41 

                                                           
38

  Beschikking van de Europese Commissie van 14 maart 1994 in Newspaper Publising, IV/M.423; 

  Beschikking van de Commissie van 1 februari 1999 in Recoletos/Unedisa, IV/M.1401; Beschikking van  
  de Europese Commissie van 16 juni 2004 in GIMD/Socpresse, COMP/M.3420, 10; Beschikking van de  
  Europese Commissie van 21 december 2010 in News Corp/BskyB, COMP/M.5932, 211. 
39

  Beschikking van de Europese Commissie van 7 juli 2005 Wegener/PCM/JV, COMP/M 5932;  

  Beschikking van de Europese Commissie van 21 december 2010 in News Corp/BskyB, COMP/M.5932,  
  215. 
40

  Beschikking van de Europese Commissie COMP/M.5932 van 21 december 2010, NewsCorp/BSkyB,  

  voetnoot 115.   
41

   Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.99-C/C-06 van 23 augustus 1999, SBE-Mediabel; 

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2005-c/c-47 van 26 september 2005, NV De Persgroep  
  en Rossel;  & Cie –NV uitgeversbedrijf Tijd; Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2005-C/C- 
  56 in zaak CONC-C/C-03/050 en MEDE-C/C-05-0068 van 20 december 2005 NV Rossel&Cie–NVDe  
  Persgroep-NV Editeco en NV uitgeversbedrijf Tijd-NV Editeco, 36; Beslissing van het  
  Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C-13/0030 van 26 maart 2016,  
  Tecteo/EDA-Avenir Advertising. Beslissing van het Mededingingscollege BMA-2017-C/C-14 van 26  
  april 2017 in zaak MEDE–C/C–17/0006 De uitbreiding van de activiteiten van de gemeenschappelijke  
  onderneming Mediahuis NV, via de overdracht van verschillende participaties die thans worden  
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80. Een onderscheid tussen landelijke en regionale dagbladen wordt in de beslissingspraktijk van de 

BMA niet erkend.42 

81. In NV Imprimerie des Editeurs en NV Regionale uitgeversgroep en NV Mass Transit Media 

oordeelde de Raad voor de Mededinging dat gratis dagbladen zoals Metro niet tot de lezersmarkt 

behoren aangezien er bij gratis kranten geen rechtstreekse relatie is tussen de uitgever en de lezer 

als consument.43 In de Mediahuis beslissing heeft de auditeur dit punt herhaald, maar hieraan 

toegevoegd dat de gratis dagbladen in zeker zin wel invloed op de lezersmarkt kunnen hebben. Dit 

standpunt werd recentelijk opnieuw aangehouden in de beslissing betreffende Mediahuis 3.0.44 

Het Mededingingscollege heeft in de Mediahuis beslissing eveneens vastgesteld dat gratis kranten 

niet tot de lezersmarkt behoren. In latere beslissingen liet het Mededingingscollege de 

marktdefinitie ongewijzigd.45 

82. In de Mediahuis beslissing maakte het Mededingingscollege geen onderscheid tussen de digitale 

en de gedrukte versie van kranten, dit werd bevestigd in Mediahuis 3.0.46  

83. De Raad voor de Mededinging heeft in haar De Vijver Media beslissing gesteld dat de Belgische 

markt voor het aanbieden van nieuws op Nederlandstalige websites (een lezersmarkt) een 

potentieel relevante markt is. 47 

84. Het Mededingingscollege heeft in daaropvolgende beslissingen geen afzonderlijke markt voor het 

aanbieden van algemeen nieuws op Nederlandstalige websites weerhouden.48 

V.2.1.b Standpunt aanmeldende partijen49 

85. Nederlandstalige en Franstalige kranten. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad 

voor de Mededinging wordt de lezersmarkt voor dagbladen opgesplitst in een onderscheiden 

relevante markt voor Nederlandstalige en Franstalige kranten. 

86. Landelijke en regionale kranten. Een verder onderscheid tussen landelijke en regionale 

dagbladen wordt in de beslissingspraktijk van de BMA echter niet erkend. In diens Beslissing 

                                                                                                                                                                                     
  aangehouden door Corelio NV en/of Concentra NV. (verder “Beslissing van het Mededingingscollege  
  BMA-2017-C/C-14”) 
42

   Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober  

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
  Mededingingscollege nr BMA-2017-C/C-14. 
43

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-69 in zaak MEDE-C/C-03/0035 van 22 augustus 2003, NV Imprimerie 

des Editeurs en NV Regionale Uitgeversgroep en NV Mass Transit Media, par. 6.A.1. 
Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 
 2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
 Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C-13/0030 van 26 maart 2016, Tecteo/EDA-Avenir Advertising; 
Beslissing van het Mededingingscollege BMA-2017-C/C-14. 

45
   Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
  Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C-13/0030 van 26 maart  
  2016,Tecteo/EDA-Avenir Advertising; Beslissing van het Mededingingscollege nr BMA-2017-C/C-14. 

Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 2013, De oprichting van het 
Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
Mededingingscollege nr BMA-2017-C/C-14. 

47
  Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media/Waterman & Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, 30. 
48

  Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober  

2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, 679 en beslissing BMA-2017-C/C-14 van 26 april 2017 
(zaak-Mediahuis 3.0.). 

49
   Aanmelding, p. 28-30. 
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inzake de oprichting van Mediahuis door Corelio en Concentra volgde het Mededingingscollege de 

auditeur immers in zijn conclusie dat nationale en regionale dagbladen tot dezelfde markt 

behoren. Regionale kranten hebben namelijk, evenzeer als nationale kranten, een duidingsfunctie 

(zij het dan met andere accenten). Aangezien zij diverse regionale edities hebben, kunnen 

nationale kranten bovendien door lezers als een substituut voor regionale kranten worden 

beschouwd. Tot slot wordt opgemerkt dat ‘de prijszetting van de populaire landelijke titels dichter 

aanleunt bij die van de regionale kranten dan bij die van de kwaliteitskranten.’ Ook in Tecteo/Eda 

– Avenir Advertising leerde het marktonderzoek dat landelijke en regionale kranten, omwille van 

hun onderlinge substitueerbaarheid, tot dezelfde markt behoren. Het feit dat diverse titels een 

belangrijke lokale verankering hebben, ondermijnt deze conclusie niet.  

87. Zakenkranten. In zijn Beslissing N.V. De Persgroep en N.V. Rossel & Cie – N.V. Uitgeversbedrijf Tijd 

heeft de Raad voor de Mededinging voorts erkend dat een opdeling van de dagbladenmarkt 

mogelijk is, meer bepaald door het bestaan van een aparte productmarkt voor zakenkranten 

(financieel-economische dagbladen) te identificeren. Zakenkranten werden onderscheiden van 

andere kranten op basis van de verschillende inhoud (80% financieel nieuws), het prijsverschil, de 

lagere oplagecijfers, een groter aantal dubbellezers en een specifiek lezersprofiel (vooral 

bedrijfsabonnementen). In zijn beslissing inzake de oprichting van Mediahuis liet het 

Mededigingscollege wel opmerken dat niet kan worden uitgesloten dat “er een concurrentiedruk 

inzake de kwaliteit van berichtgeving uitgaat van zakenkranten op de zogeheten 

kwaliteitskranten en dat deze druk relevant is bij het inschatten van het risico van een verschralen 

van het aanbod op de lezersmarkt”. 

88. Gratis kranten. In NV Imprimerie des Editeurs en NV Regionale Uitgeversgroep en NV Mass 

Transit Media oordeelde de Raad voor Mededinging dat voor wat betreft gratis dagbladen zoals 

Metro, de lezersmarkt niet als een betrokken markt kan worden beschouwd: “Metro wordt 

immers gratis ter beschikking gesteld aan het publiek en er bestaat dus geen directe 

handelsrelatie tussen de uitgevers en de lezers van Metro”. Bijgevolg behoort Metro niet tot een 

lezersmarkt in de economische zin; de lezersmarkt kan evenmin als een betrokken markt worden 

beschouwd. In de Beslissing inzake de oprichting van Mediahuis herhaalde de auditeur dit punt. 

Op grond van de bestaande rechtspraak en het gevoerde marktonderzoek werd namelijk 

vastgesteld dat gratis kranten geen deel van de lezersmarkt vormen, hoewel sommige gratis 

kranten, zoals Metro, wat betreft vorm, inhoud en presentatie op traditioneel betaalde kranten 

lijken. Gratis kranten kunnen, aldus nog de auditeur, in zekere zin wel invloed uitoefenen op de 

lezersmarkt. In Tecteo/Eda – Avenir Advertising, tenslotte, liet het Mededingingscollege de 

precieze marktafbakening ongewijzigd. 

89. Kranten en online nieuwsdiensten. Wat betreft kranten, werd in Newscorp/BskyB 

geargumenteerd dat gedrukte kranten en online nieuwsdiensten tot eenzelfde relevante markt 

behoren gezien de rechtstreekse concurrentiële relatie tussen gedrukte kranten en online 

nieuwsdiensten en het groeiende aantal consumenten dat overschakelt van gedrukte naar online 

kranten. Het marktonderzoek dat door de Europese Commissie in deze zaak werd uitgevoerd nam 

geen standpunt in over de substitueerbaarheid van gedrukte kranten en online nieuwsdiensten, 

hoewel verschillende ondervraagden stelden dat zij deel waren of steeds meer deel werden van 

dezelfde relevante markt. 
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90. Het Mededingingscollege stelde in zijn beslissing inzake Mediahuis dat er (nog) geen overtuigende 

gegevens beschikbaar waren om te beslissen dat er een aparte markt is voor het aanbieden van 

algemeen nieuws op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites. In De overname van 

Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV werd de vraag gesteld 

maar open gelaten.  

91. In deze aanmelding kan de precieze afbakening van de markt worden opengelaten aangezien er 

geen mededingingsrechtelijke problemen rijzen, zelfs indien een afzonderlijke algemene markt 

voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites 

wordt geïdentificeerd. In deze aanmelding worden eveneens afzonderlijke marktcijfers voor zulke 

online markt verschaft. In ieder geval kan niet worden ontkend dat het aanbod van online nieuws 

een grote zijdelingse concurrentiedruk op print media uitoefent, en dit zowel wat kranten als 

magazines betreft. 

V.2.1.c Marktonderzoek 

i) Franstalige kranten  vs Nederlandstalige kranten 

92.  Mediahuis sluit zich aan bij de beslissingspraktijk van de BMA waarbij er een aparte markt wordt 

weerhouden voor Nederlandstalige kranten enerzijds en Franstalige kranten anderzijds.50 

93. Ook de meerderheid van de respondenten bij de ondervraagde adverteerders is van oordeel dat 

de  lezersmarkt voor dagbladen opgesplitst kan worden in een onderscheiden relevante markt 

voor Nederlandstalige en Franstalige kranten.51 

ii) Zakenkranten 

94. Met betrekking tot zakenkranten merkt Mediahuis op dat er een aparte lezersmarkt voor 

zakenkranten kan worden onderscheiden met een focus op financieel-economisch nieuws, al kan 

niet ontkend worden dat er minstens zijdeling concurrentiedruk uitgaat van de zogenaamde 

kwaliteitskranten zoals De Standaard en De Morgen en vice-versa. Zakenkranten worden 

onderscheiden van andere kranten op basis van verschillende inhoud, prijsverschil, lagere oplage 

cijfers, veel bedrijfsabonnementen en andere frequentie van verschijnen (geen gedrukte krant op 

maandag).52 

95. De resultaten van het marktonderzoek bij adverteerders aangaande het bestaan van een aparte 

relevante markt voor zakenkranten zijn niet eenduidig.53 Vier respondenten gaan akkoord met het 

                                                           
50

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4. 
51

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,  

  p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.5; antwoord van Media Planet van 8 januari  
  2018, p.2; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.2; antwoord van Guerlain  
  Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. Het  
  antwoord van Ford van 20 december 2017 had betrekking op de advertentiezijde van de markt. 
52

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4. 

Uit de reactie van twee respondenten kon geen duidelijk standpunt worden afgeleid: antwoord van  
Media Planet van 8 januari 2018, p.2; het antwoord van Ford van 20 december 2017 had betrekking  op de advertentiezijde van 
de markt. 
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bestaan van een aparte markt54, terwijl twee respondenten van mening zijn dat er geen 

onderscheid moet gemaakt worden.55  

iii) Landelijke en regionale kranten 

96. Mediahuis merkt op dat er mede op basis van de beslissingspraktijk van buitenlandse 

mededingingsautoriteiten argumenten zijn om een onderscheid te maken tussen regionale en 

landelijke dagbladen.56 

97. De meerderheid van de respondenten bij de ondervraagde adverteerders is van oordeel dat 

regionale en nationale kranten tot dezelfde markt behoren.57 Twee respondenten gaan niet 

akkoord.58 

iv) Gratis kranten 

98. Mediahuis is van oordeel dat er actueel geen nieuwe elementen zijn om af te wijken van de 

bestaande beslissingspraktijk van de BMA waarbij gratis kranten tot een afzonderlijke lezersmarkt 

behoren, onderscheiden van de betalende kranten. 

99. Gratis kranten worden gratis ter beschikking gesteld aan het publiek en er bestaat geen 

handelsrelatie tussen de uitgevers en de lezers van gratis kranten. Vanuit het oogpunt van de 

lezer is er een duidelijk verschil qua inhoud en format en er wordt voornamelijk gefocust op een 

jong en actief/werkend lezerspubliek. Dit staat los van het feit dat gratis kranten de 

penetratiegraad van betaalde kranten kunnen beïnvloeden en er een zijdelingse concurrentiedruk 

kunnen op uitoefenen.59 

100. Bij de adverteerders zijn alle respondenten van oordeel dat gratis kranten tot dezelfde markt 

behoren als betalende kranten.60 Hierbij wordt echter wel opgemerkt dat gratis kranten werken 

volgens een ander business model en een ander doelpubliek aanspreken.61 

v) Online nieuws 

101. De antwoorden van de concurrenten zijn uiteenlopend wat betreft het bestaan van een 

afzonderlijke markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige en Franstalige 

websites.  

                                                           
54

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017,  

  p.5; antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior  
  van 24 januari 2018, p.2. 
55

  Antwoord van Mercedes van 12 december 2017, p.2; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18  

  december 2017, p.2. 
56

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4. 
57

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,  

  p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.5; antwoord van Media Planet van 8 januari  
  2018, p.2; antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2. 
58

  Antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24  

  januari 2018, p.2. 
59

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4. 
60

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,  

  p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.5; antwoord van Media Planet van 8 januari  
  2018, p.2; antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2, antwoord van BNP Paribas Fortis van 18  
  december 2017, p.2; antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums  
  Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
61

  Antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.2. 



 
17 

102. Mediahuis merkt op dat het onderscheid tussen het nieuwsaanbod van dagbladen, 

tijdschriften enerzijds, en van online nieuwsdiensten (die niet gelinkt zijn aan een geprint 

nieuwsmerk) anderzijds, door het veranderende gedrag van de nieuwsconsument in ijltempo 

verdampt. Om die reden en omwille van de verregaande convergentie die het medialandschap 

kenmerkt, is het zeker verdedigbaar om te spreken van een globale markt voor het aanbieden van 

online nieuws. Gezien iedere consument over een digitale toegang beschikt, creëert het aanbieden 

van online nieuws bovendien een rechtstreekse, minstens zijdelingse concurrentiedruk op de 

lezersmarkt voor Nederlandstalige resp. Franstalige kranten.62 

103. Sanoma ziet het aanbieden van online nieuws eerder als onderdeel van een ruimere markt 

voor het aanbieden van nieuwsberichten. Binnen de ruimere markt voor het aanbieden van 

nieuwsberichten ziet Sanoma wel een onderscheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige 

markt.63 

104. Edition Ventures daarentegen is van oordeel dat er wel een aparte markt kan worden 

weerhouden aangezien de lezers duidelijk verschillen.64 

105. Ook de antwoorden van de adverteerders leveren geen eenduidig resultaat op wat betreft 

het bestaan van een aparte markt voor het aanbieden van online nieuws op websites. Van de vijf 

adverteerders die deze vraag beantwoord hebben, menen er drie dat er een aparte markt moet 

worden weerhouden.65 De twee andere respondenten zijn van oordeel dat er geen aparte markt 

moet worden onderscheiden.66  

V.2.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

106. De auditeur wenst vooreerst te verduidelijken dat net als bij tijdschriften, de digitale versie 

van een krant tot dezelfde markt behoort als de gedrukte versie van de betreffende krant. Het 

gaat hier om hetzelfde product dat louter op een andere drager wordt geconsumeerd. Bovendien 

hebben abonnees van de gedrukte kranten gratis toegang tot de digitale versie van de krant.  

107. Voorts stemt de auditeur in met de bestaande beslissingspraktijk wat betreft: i) het 

onderscheid tussen Nederlandstalige en Franstalige kranten, ii) een aparte markt voor 

zakenkranten en iii) een aparte markt voor gratis kranten.  

108. Wat het al dan niet opnemen van online nieuws in de markt betreft, is de auditeur van 

oordeel dat in casu, op basis van de beschikbare informatie, de precieze afbakening van de markt 

kan worden open gelaten aangezien de concentratie niet tot gevolg heeft dat de mededinging op 

significante wijze wordt belemmerd, noch wanneer online nieuws tot de markt wordt gerekend, 

noch wanneer een afzonderlijke markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige, 

resp. Franstalige websites wordt geïdentificeerd.  

109. De auditeur gaat, in navolging van de aanmeldende partijen, bij de beoordeling van de 

voorgenomen concentratie uit van de engst mogelijke marktdefinitie. 

                                                           
62

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4. 
63

  Antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.2-3. 
64

  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.4. 
65

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.1; antwoord van Media Planet van 8 januari 2018,  

  p.2; antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2. 
66

  Antwoord van Mercedes van 12 december 2017, p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017,  

  p.6. 
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110. Samengevat, op basis van de bestaande beslissingspraktijk, de gegevens uit de aanmelding 

en het gevoerde marktonderzoek gaat de auditeur voor de beoordeling van deze concentratie uit 

van volgende relevante markten: 

i. de markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

zakenkranten (financieel-economische dagbladen); 

ii.  de markt voor Nederlandstalige (landelijke en regionale) dagbladen met uitzondering 

van zakenkranten; 

iii. De mogelijke markt voor het aanbieden voor algemeen nieuws op Nederlandstalige, 

respectievelijk Franstalige websites. 

V.2.2 Geografische markt 

V.2.2.a Beslissingspraktijk 

111. De BMA heeft de markt voor Belgische Nederlandstalige (landelijke en  regionale) betaalde 

dagbladen (inclusief online), met uitzondering van zakenkranten steeds als nationaal 

omschreven.67 

112. Ook de markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

zakenkranten werd in het verleden door de Raad voor de Mededinging als nationaal 

omschreven.68 

113. De Europese Commissie heeft nooit uitspraak gedaan over de precieze geografische 

marktafbakening wat betreft de markt voor het aanbieden van online nieuws. Er is evenmin 

beslissingspraktijk van de BMA die ingaat op de geografische marktafbakening van de markt voor 

het aanbieden van algemeen nieuws op Nederlandstalige, resp. Franstalige websites. 

V.2.2.b Standpunt aanmeldende partijen69 

114. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de BMA zijn de aanmeldende partijen van mening 

dat de geografische omvang van de voormelde relevante productmarkten nationaal is. 

V.2.2.c Marktonderzoek 

115. De resultaten van het marktonderzoek bevestigen dat de weerhouden productmarkten als 

nationaal moeten beschouwd worden. Zowel Mediahuis als het merendeel van de respondenten 

                                                           
67

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2005-c/c-47 van 26 september 2005, NV De Persgroep 

  en Rossel & Cie –NV uitgeversbedrijf Tijd; Beslissing van het Mededingingscollege nr 13-C/C-BMA in  
  zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en 
  Concentra NV; Beslissing van het Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C- 
  13/0030 van 26 maart 2016, Tecteo/EDA-Avenir Advertising; Beslissing van het 
  MededingingscollegeBMA-2017-C/C-14. 
68

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2005-C/C-56 van 20 december 2005,  zaak CONC-C/C- 

  03/050: NV Rossel & Cie – NV De Persgroep – NV Editeco en zaak MEDE-C/C-05/0068: NV  
Uitgeversbedrijf Tijd – NV Editeco, 16. 

69
  Aanmelding, p.29. 
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bij de adverteerders beschouwen de relevante lezersmarkten als nationaal.70 Guerlain Benelux en 

Parfums Christian Dior beschouwen de relevante markt echter als regionaal.71 

116. Tijdens de marktbevraging werd niet ingegaan op het geografische aspect van een mogelijk 

markt van het aanbieden van algemeen nieuws op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

websites. 

V.2.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

117. De auditeur oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de bestaande 

beslissingspraktijk en gaat voor de markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige zakenkranten en de markt voor Nederlandstalige (landelijke en regionale) dagbladen 

met uitzondering van zakenkranten uit van een nationale marktafbakening. 

118. De auditeur meent dat voor wat betreft de mogelijke markt van het aanbieden van algemeen 

nieuws op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites, de precieze geografische 

marktafbakening in casu open gelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte 

marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op 

significante wijze wordt belemmerd. De auditeur zal in navolging van de aanmeldende partij de 

gevolgen van deze concentratie beoordelen op een mogelijke nationale markt. 

V.3 Televisieomroepdiensten 

V.3.1 Productmarkt 

V.3.1.a Beslissingspraktijk 

119. In hun eerdere beslissingspraktijk kwalificeerden de BMA en de Europese Commissie de 

markten voor radio- en televisieomroep als onderscheiden markten.72  

120. In haar beschikkingspraktijk heeft de Europese Commissie vastgesteld dat de markt voor 

televisieprogrammering en -omroepdiensten aan eindgebruikers wordt onderverdeeld  in de 

relevante markten voor: (i) betaaltelevisie en (ii) vrij toegankelijke kanalen.73 

121. Bovendien maakt de BMA een onderscheid tussen televisiekanalen met een nationaal 

(Vlaams) bereik en die met enkel een regionaal bereik.74 

                                                           
70

  Antwoord van Mediahuis van 15 december 2017, p.4; Antwoord van Chanel van 18 december 2017,  

  p.2; antwoord van Mercedes van 12 december 2017, p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december  
  2017, p.5; antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.2; antwoord van Ford van 20 december  
  2017, p.2. 
71

  Antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24  

  januari 2018, p.2. 
72

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-V/M-20 van 20 maart 2003, N.V. Vlaamse  

  Uitgeversmaatschappij / N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, N.V. De Persgroep, N.V. Aurex en N.V.  
  Uitgeverij De Morgen; Beschikking van de Europese Commissie van 08 september 2009 in  
  Bertelsmann/KKR/JV, COMP/M.5533. 
73

  Beschikking van de Europese Commissie van 27 mei 1998 in Bertelsmann/Kirch/Premiere, M.993;  

  Beschikking van de Europese Commissie van 26 augustus 2008 in News Corp/Premiere,   
  COMP/M.5121; Beschikking van de Europese Commissie van 2 april 2003 in News Corp/Telepiù,  
  M.2876.  
  Europese Commissie van 18 juli 2007 in SFR/Télé 2, M.4504. 
74

  Beslissing van de Raad nr. 1996-C/C-25 van 5 november 1996, Concentra, B.S. 3 december 1996;  

  Beslissing van de Raad nr. 2003-V/M-20 van 20 maart 2003, N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij /  
  N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, de N.V. De Persgroep, de N.V. Aurex en de N.V. Uitgeverij De  
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122. In De Vijver Media beslissing werd de markt voor televisieprogrammering en -

omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse 

Gemeenschap (een kijkersmarkt) omschreven.75 

123. Tijdens het onderzoek in Mediahuis 3.0 heeft het Auditoraat de markt voor de 

televisieprogrammering en -omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan 

eindgebruikers in de Vlaamse gemeenschap en de markt voor de exploitatie van regionale 

televisieprogrammering en omroepdiensten weerhouden.76 Het Mededingingscollege is in haar 

beslissing niet ingegaan op de precieze afbakening van deze markten. 

V.3.1.b Standpunt aanmeldende partijen77 

124. Radio- en televisieomroepdiensten. In hun eerdere beslissingspraktijk kwalificeerden de 

BMA en de Europese Commissie de markten voor radio- en televisieomroep als onderscheiden 

markten. 

125. Televisie. Een onderneming die een televisiezender exploiteert is in beginsel actief op 

verscheidene markten. Zij verwerft de licenties voor het uitzenden van onder meer een film, 

sportwedstrijd, praatshow of produceert een programma om met al deze onderdelen haar 

programmarooster te stofferen. Voor de productie van een programma kan zij beroep doen op 

haar eigen productieteam of een derde onderneming. Vervolgens verkopen televisiezenders hun 

uitzendrechten (“signaal”) aan de distribiteurs van televisiezenders (zoals onder meer Telenet en 

Proximus) die een boeket van televisiezenders aan hun klanten aanbieden. Tot slot verkopen de 

commerciële televisiemaatschappijen, en in mindere mate ook de publieke televisieomroep, 

advertentieruimte. 

126. Volgens vaste rechtspraak van de BMA en de Commissie, kan de markt voor 

televisieprogrammering en -omroepdiensten aan eindgebruikers onderverdeeld worden in de 

relevante markten voor (i) betaaltelevisie en (ii) vrij toegankelijke kanalen. Er bestaat geen 

rechtstreekse commerciële relatie tussen de exploitant van het commerciële televisiekanaal en de 

kijker (de exploitant krijgt voor het merendeel van de kijkers toegang via de aankoop van het 

abonnement dat de distributeur aanbiedt). Bovendien maakt de BMA een onderscheid tussen 

televisiekanalen met een nationaal (Vlaams) bereik en die met enkel een regionaal bereik. 

127. Productie van televisieprogramma’s. In Liberty Global/Corelio/W & W/De Vijver Media, 

bevestigde de Europese Commissie dat de markt voor de productie van televisieprogramma’s een 

afzonderlijke productmarkt is (die moet worden onderscheiden van de markt voor het toekennen 

van licenties op uitzendrechten van een televisieprogramma).  In beginsel omvat de markt enkel 

de tv-productie voor derden, en niet de productie voor intern gebruik (deze programma’s worden 

in beginsel immers niet op de markt aan derden aangeboden). 

128. Mogelijks kan de markt voor de productie van televisieprogramma’s verder worden 

gesegmenteerd naargelang het type inhoud (films, sport of andere tv-inhoud), of het 

                                                                                                                                                                                     
  Morgen, Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak van de Raad voor de Mededinging – 2003/01,  
  100. 
75

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media/Waterman & Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, 30, 38,55, 57. 
76

  Beslissing van het Mededingingscollege BMA-2017-C/C-14. 
77

  Aanmelding, p. 32 en 34-35. 
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vertoningsvenster (eerste betaal tv-venster, tweede betaal-tv-venster en vrij toegankelijke 

televisie VOD, PPV). De Belgische Raad voor de Mededinging heeft in de De Vijver Media-

beslissing een markt voor de productie van Nederlandstalige tv-programma's voor derden alsook 

een markt voor de productie van films geïdentificeerd. De exacte omschrijving van de product- en 

geografische markt kan open gelaten worden aangezien de transactie geen aanleiding geeft tot 

enige bezwaren vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt, ongeacht de productmarkt waarmee 

rekening gehouden wordt. 

V.3.1.c Marktonderzoek 

129. Bij de marktbevraging werd niet ingegaan op de verschillende markten met betrekking tot 

televisie. 

V.3.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

130. De auditeur is van oordeel dat in het kader van voorliggende transactie de precieze 

marktafbakening kan worden opengelaten. Immers, ongeacht de exacte marktafbakening heeft 

de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt 

belemmerd. 

131. De auditeur zal in navolging van de aanmeldende partijen de gevolgen van de concentratie 

beoordelen op de volgende relevante markten: 

i. de markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers; 

ii.  de markt voor de exploitatie van regionale televisieprogrammering en -

omroepdiensten; 

iii. de markt voor de productie van televisieprogramma’s. 

V.3.2 Geografische markt 

V.3.2.a Beslissingspraktijk 

132. De Europese Commissie liet in Liberty global/Corelio/W&W/De Vijver Media voor wat betreft 

de productie van televisieprogramma’s, de exacte definitie van de geografische markt open maar 

overwoog dat de geografische omvang nationaal of regionaal kon zijn (meer bepaald het Vlaams 

Gewest, of de combinatie van het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).78 

133. Voor wat betreft de geografische omvang van de markt voor televisieprogrammatie en -

omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan eindgebruikers, werd er door de 

BMA reeds een onderscheid vermeld tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige 

Gemeenschap.79 

                                                           
78

  Beschikking van de Europese Commissie van 24 februari 2015 in Liberty Global/Corelio/W&W/De  

  Vijver Media, M.7194, para. 76. 
79

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media/Waterman & Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation,30;  Beslissing van het  
  Mededingingscollege BMA-2017-C/C-14. 
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134. In de beslissing van de Raad voor de Mededinging in de zaak Concentra/De Vlijt wordt de 

kijkersmarkt van de regionale televisies in de provincies Antwerpen en Limburg weerhouden.80  

V.3.2.b Standpunt aanmeldende partijen81 

135. Wat betreft de geografische omvang van de markt voor televisieprogrammatie en -

omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan eindgebruikers, beschouwt de BMA 

de Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige Gemeenschap als twee van elkaar onderscheiden 

relevante markten.  

136. De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de geografische reikwijdte van de markt voor 

de televisieprogrammering en omroepdiensten van regionale televisiezenders in lijn met de 

rechtspraak, overeenstemt met het zendgebied van de betrokken zender. 

137. Wat de markt voor de productie van televisieprogramma’s betreft, kan de exacte 

omschrijving van de geografische markt open gelaten worden aangezien de transactie geen 

aanleiding geeft tot enige bezwaren vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt, ongeacht de 

product- en geografische markt waarmee rekening gehouden wordt. 

V.3.2.c Marktonderzoek 

138. Bij de marktbevraging werd niet ingegaan op de verschillende markten met betrekking tot 

televisie. 

V.3.2.d Conclusie 

139. De auditeur is van oordeel dat in het kader van voorliggende transactie de precieze 

marktafbakening kan worden open gelaten. Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft 

de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt 

belemmerd  

140. De auditeur zal in navolging van de aanmeldende partijen de gevolgen van de concentratie 

beoordelen op de volgende relevante markten: 

i. de markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse, respectievelijk Franstalige 

Gemeenschap; 

ii.  de markt voor de exploitatie van regionale televisieprogrammering en -

omroepdiensten, binnen hun respectievelijke zendgebied; 

iii. De Belgische markt voor de productie van televisieprogramma’s. 
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  Beslissing van de Raad voor de Mededinging van 5 november 1996, 96-C/C-25. 
81

   Aanmelding, p. 33-35. 
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VI. Marktafbakening advertentiemarkten 

VI.1 Verkoop van advertentieruimte in tijdschriften 

VI.1.1 Productmarkt 

VI.1.1.a Beslissingspraktijk 

141. In voorgaande beschikkingen definieerde de Europese Commissie de markt voor de verkoop 

van advertentieruimte in tijdschriften als een aparte relevante markt die te onderscheiden is van 

de markt voor de verkoop van advertentieruimte in andere geschreven pers. Tijdschriften en 

kranten zijn vanuit het perspectief van de adverteerder niet substitueerbaar, gezien de 

verschillende periodiciteit, het verschillende lezerspubliek en de significante verschillen tussen de 

prijzen voor advertentieruimte.82 

142. Tijdens het onderzoek aangaande de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya 

door De Persgroep Publishing83
 werd door het Auditoraat vastgesteld dat dagbladen niet als een 

substituut voor tijdschriften kunnen worden beschouwd vanuit het standpunt van de 

adverteerders. Het Auditoraat heeft toen gesteld dat de exacte definitie van de markt voor de 

verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige tijdschriften kan worden open gelaten. Het 

Mededingingscollege is in haar beslissing niet ingegaan op de precieze marktdefinitie. 

143. Eerder werd in de De Vijver Media beslissing reeds de Belgische markt voor de verkoop van 

themareclame in Nederlandstalige tijdschriften geïdentificeerd.84 

VI.1.1.b Standpunt aanmeldende partijen85 

144. Tijdschriften en andere geschreven pers. In voorgaande beslissingen heeft de Europese 

Commissie de markt voor de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften geïdentificeerd als een 

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

geschreven pers (kranten & algemeen). Vanuit het perspectief van de adverteerder zijn 

tijdschriften en kranten immers niet substitueerbaar, gezien de verschillende periodiciteit, het 

verschillende lezerspubliek en de significante verschillen tussen de prijzen voor 

advertentieruimte.86 

145. (Andere) geschreven pers en soorten reclame. Overeenkomstig vaste rechtspraak van de 

BMA wordt de markt voor het aanbieden van advertentieruimte verder onderverdeeld volgens de 

aard van de reclame. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen themareclame, financiële en 

wettelijk verplichte advertenties, rubriekadvertenties en jobadvertenties. 

146. In de De Vijver Media Beslissing werd de markt voor de verkoop (van advertentieruimte) voor 

themareclame in Nederlandstalige tijdschriften geïdentificeerd. In parallel met de markt voor de 
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  Beschikking COMP/M.3420 - GIMD/SOCPRESSE (4064), 17. 
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   Beslissing BMA-2015-C/C-24, 192. 
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    Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media NV/Waterman & Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, 30. 
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  Aanmelding, p. 36. 
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  Beschikking van de Europese Commissie van 16 juni 2004 in GIMD/SOCPRESSE (4064), COMP/M.3420,  

  17. 
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verkoop (van advertentieruimte) voor themareclame in Nederlandstalige tijdschriften, analyseren 

de aanmeldende partijen tevens het Franstalige equivalent van deze markt. 

VI.1.1.c Marktonderzoek 

147. Het marktonderzoek bevestigt het bestaan van een aparte markt voor de verkoop van 

landelijke themareclame in tijdschriften, en dit zowel volgens de concurrenten87 als volgens de 

adverteerders 88. 

148. Bij de adverteerders geeft een minderheid van de respondenten een afwijkend antwoord.89 

Parfums Christian Dior en Guerlain Benelux merken daarbij op dat zij van mening zijn dat er één 

enkele markt voor reclame bestaat waarin adverteerders de mogelijkheid hebben om meerdere 

dragers te kiezen in functie van hun mediaplan of advertentiestrategie.90  

149. In het antwoord van D’Ieteren wordt bovendien gespecifieerd dat “binnen de 

advertentieregies de themareclame vaak (is) ondergebracht in verschillende entiteiten, of soms 

zelfs uitbesteed, vermits erg gespecialiseerde context”.91  

150. Ook wat betreft een verdere opsplitsing in functie van de taal is de markt nagenoeg 

eenduidig in haar antwoord (wederom zowel bij concurrenten als bij adverteerders) en wordt het 

bestaan van afzonderlijke Nederlandstalige en Franstalige markten bevestigd.92 

VI.1.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

151. De resultaten van het marktonderzoek geven geen aanleiding om af te wijken van de 

bestaande beslissingspraktijk waarbij de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften weerhouden wordt als aparte markten.  

VI.1.2 Geografische markt 

VI.1.2.a Beslissingspraktijk 

152. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie een nationale markt voor de verkoop 

van advertentieruimte in tijdschriften overwogen, maar uiteindelijk de exacte marktdefinitie 

opengelaten.93 

153. Tijdens het onderzoek aangaande de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya 

door De Persgroep Publishing94 werd door het Auditoraat  een nationale markt weerhouden. Het 
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  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.2; antwoord van Mediahuis van 15 

  december 2017, p.5; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.3. 
88

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.2; antwoord van Mediaplanet van 8 januari 2018, p.3;  

  antwoord van Mercedes van 12 december 2017, p.3; het antwoord van BNP Paribas Fortis van 18  
  december 2017 is niet helemaal duidelijk wat dit punt betreft. 
89

  Antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2; antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018,     

  p.4; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.3. 
90

  Antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.3 : «Nous considérons qu’il existe un seul  

  marché de la publicité sur lequel les annonceurs ont la possibilité de sélectionner plusieurs supports  
  en fonction de leur plan médias ou stratégie publicitaire.» 
91

             Antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.6. 
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  Bij de concurrenten geeft enkel Edition Ventures aan niet akkoord te gaan met deze opsplitsing, zie: 

  antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.3; bij de adverteerders antwoordt enkel  
  BNP Paribas Fortis niet bevestigend op de vraag of zij met die opdeling akkoord gaat, zie antwoord    
  van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.3 (“Non, nous souhaitons pouvoir continuer à  
   travailler de manière identique dans les deux régions.”). 
93

   Zaak COMP/M.3420 -GIMD / SOCPRESSE, 27-30. 
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Mededingingscollege is toen niet ingegaan op de geografische afbakening van de markt voor de 

verkoop van advertentieruimte in tijdschriften. 

VI.1.2.b  Standpunt aanmeldende partijen95 

154. Aanmeldende partijen gaan wat betreft de markt voor de verkoop (van advertentieruimte) 

voor themareclame in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften uit van nationale 

markten.  

VI.1.2.c Marktonderzoek 

155. Bij de marktbevraging gingen de respondenten overwegend akkoord met een nationale 

afbakening.96  

VI.1.2.d Beoordeling auditeur 

156. Op basis van het gevoerde onderzoek gaat de auditeur, in navolging van de aanmeldende 

partijen, uit van een nationale marktafbakening.  

VI.2 Verkoop van advertentieruimte in dagbladen 

VI.2.1 Productmarkt 

VI.2.1.a Beslissingspraktijk 

157. Wat themareclame betreft heeft de BMA in het verleden reeds een onderscheid gemaakt 

tussen landelijke themareclame en regionale themareclame.97 Tot deze reclamemarkten behoren 

zowel de Nederlandstalige zakenkranten, de landelijke en regionale betaalde dagbladen als de 

gratis bladen.98 

158. Wat online advertenties betreft, heeft het Mededingingscollege geoordeeld dat op basis van 

de (beperkte) beschikbare gegevens online reclame op Nederlandstalige websites wellicht niet als 

een afzonderlijke markt kan worden beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou zijn, er alleszins 

een sterke concurrentiedruk uitgaat van de online aanbieders op de aanbieders in gedrukte media 
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   Beslissing BMA-2015-C/C-24, 192. 
95

  Aanmelding, p. 36. 
96

  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.3; antwoord van Mediahuis van 15  

  december 2017, p.4; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.4; antwoord van Chanel van 18  
  december 2017, p.2, antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.3; antwoord van Mercedes van  
  12 december 2017, p.3; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.3; antwoord van  
  Ford van 20 december 2017, p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.5. Antwoorden  
  van Parfums Christian Dior en Guerlain Benelux waren onduidelijk op dit punt: antwoord van Guerlain  
  Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
97

   Beslissing van het Mededingingscollege nr. 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober  

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
  Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C-13/0030 van 26 maart 2016,  
  Tecteo/EDA-Avenir Advertising. 
98

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2005-c/c-47 van 26 september 2005, NV De Persgroep  

  en Rossel & Cie – NV uitgeversbedrijf Tijd; Beslissing van het mededingingscollege  nr 13-C/C-BMA in  
  zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en  
  Concentra NV; Beslissing van het Mededingingscollege nr. ABC-2014-C/C-03 in zaak CONC-C/C- 
  13/0030 van 26 maart 2016, Tecteo/EDA-Avenir Advertising. 
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(en omgekeerd).99 In de zaak Mediahuis 3.0 is het Mededingingscollege niet specifiek ingegaan op 

dit punt.100 

159. De Raad voor de Mededinging oordeelde in haar beslissing in De Tijd dat er een afzonderlijke 

relevante productmarkt bestaat voor jobadvertenties in de Nederlandstalige geschreven pers.101 

De Raad voor de Mededinging overwoog dat de markt voor jobadvertenties niet beperkt is tot 

jobadvertenties gepubliceerd in Nederlandstalige kranten, maar alle jobadvertenties in de 

Nederlandstalige pers (inclusief tijdschriften, kranten en gratis rekruteringsbladen) behelst. In 

daaropvolgende beslissingen is het Mededingingscollege niet specifiek ingegaan op de precieze 

omschrijving van de markt.102 

160. In haar beslissing Concentra-De Vlijt identificeerde de Raad voor de Mededinging de 

relevante markt(en) van de rubriekadvertenties in de Vlaamse dagbladen.103 Dit standpunt werd 

in een latere beslissing van de Raad bevestigd, met het beschouwen van “le marché des petites 

annonces dans la presse quotidienne francophone” en “le marché des petites annonces dans la 

presse quotidienne néerlandophone”  als relevante markten.104 

161. In beslissingen NV De Persgroep en NV Rossel & Cie - NV Uitgeversbedrijf Tijd en NV Rossel & 

Cie - NV De Persgroep - NV Editeco en NV Uitgeversbedrijf Tijd - Editeco werden enerzijds de 

markten voor financiële en wettelijke verplichte advertenties in Nederlandstalige Belgische 

dagbladen en anderzijds de markt voor financiële en wettelijke verplichte advertenties in 

Franstalige Belgische dagbladen geïdentificeerd.105 

VI.2.1.b Standpunt aanmeldende partijen106 

162. Themareclame – landelijk en regionaal. Wat themareclame betreft, heeft de Raad voor de 

Mededinging in het verleden een onderscheid gemaakt tussen de markt voor landelijke 

themareclame in de Vlaamse kranten in België en de markt voor regionale reclame in de Vlaamse 

dagbladen in de verschillende Vlaamse provincies. Deze indeling werd meermaals door het 

Mededingingscollege bevestigd.  

163. Ook de Europese Commissie en de Franse en Nederlandse mededingingsautoriteiten 

oordeelden dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen regionale adverteerders die een 

regionaal bereik nastreven en landelijke adverteerders die een landelijk bereik nastreven. Het 

onderscheidingscriterium tussen nationale en regionale advertenties is, met andere woorden, het 
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  Beslissing van het mededingingscollege  nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober  

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, 680. 
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  Beslissing van het MededingingscollegeBMA-2017-C/C-14. 
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   en N.V. Rossel & Cie - N.V. Uitgeversbedrijf Tijd,  105.   
102

  Beslissing van het mededingingscollege  nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober  

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV; Beslissing van het  
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  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 1996-C/C-25 van 5 november 1996, Concentra-De  

  Vlijt. 
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  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 99-C/C-06 van 23 augustus 1999, SBE-Mediabel. 
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  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2005-C/C-47 van 26 september 2005, NV De  

  Persgroep en NV Rossel en Cie – NV Uitgeversbedrijf Tijd, para 6; Beslissing van de Raad voor de  
  Mededinging nr. 2005-C/C-56, NV Rossel & Cie – NV De Persgroep – NV Editeco en NV  
  Uitgeversbedrijf Tijd – NV Editeco, 47 en 62. 
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 Aanmelding, p. 38-39. 
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geografisch bereik dat een adverteerder nastreeft: een adverteerder die met een specifieke 

advertentie een landelijk bereik nastreeft, is een “landelijke adverteerder”, terwijl een 

adverteerder die zich met een bepaalde advertentie tot een regionale doelgroep richt een 

“regionale adverteerder” is, ongeacht de geografische schaal waarop de adverterende 

onderneming zelf actief is. 

164. Uit het door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gevoerde onderzoek in Wegener Arcade 

– VNU Dagbladen naar het gedrag van adverteerders bij prijsstijgingen en de substitueerbaarheid 

tussen verschillende advertentiekanalen, bleek bovendien dat regionale en lokale bladen (zijnde 

regionale dagbladen, regionale huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en gratis 

themabladen) tot een aparte relevante productmarkt behoren. 

165. Themareclame – Franstalige en Nederlandstalige kranten. In NV Imprimerie des Editeurs en 

NV Regionale Uitgeversgroep en NV Mass Transit Media oordeelde de Raad voor de Mededinging 

dat de markt voor de verkoop van landelijke themareclame in kranten verder dient te worden 

onderverdeeld in de markt voor landelijke themareclame in Nederlandstalige kranten en de markt 

voor landelijke themareclame in Franstalige kranten, onder meer omwille van het verschillend 

doelpubliek van de kranten. Advertenties in buitenlandse Nederlandstalige of Franstalige 

dagbladen, ook al worden zij in België verspreid, vormen voor een adverteerder evenmin 

substituten, aangezien zij in de regel bestemd zijn voor lezers van het land waar het dagblad 

wordt uitgegeven en goederen en diensten promoten die in dat land verkrijgbaar zijn. 

166. Themareclame – Zakenkranten en gratis bladen. Wat de markt voor landelijke 

themareclame betreft, dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen algemene en 

zakenkranten, noch tussen betaalde en gratis kranten. In het verleden omschreef de Raad voor de 

Mededinging deze markt immers als een markt die zowel themareclame in algemene kranten als 

in zakenkranten omvat. Ook advertentieruimte in gratis bladen behoorde volgens de Raad tot 

dezelfde markt als advertentieruimte in betaalde dagbladen. Het in Wegener/PCM/JV gevoerde 

marktonderzoek bevestigde dit laatste punt, namelijk dat de relevante advertentiemarkt ook 

advertentieruimte in gratis dagbladen behelst. 

VI.2.1.c Marktonderzoek 

167. Het marktonderzoek bevestigt het bestaan van een afzonderlijke markt voor de verkoop van 

advertentieruimte in dagbladen.107 

168. Wat betreft een verder onderscheid in de markt van de verkoop van advertentieruimte in 

kranten tussen de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame enerzijds en 
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   Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.2; antwoord van Mediahuis van 15  

  december 2017, p.5; Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.2; antwoord van Mediaplanet  
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  voortdurend groeit.” Twee respondenten gaven een afwijkend antwoord: antwoord van Guerlain  
  Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
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regionale themareclame anderzijds, kan worden vastgesteld dat de respondenten quasi 

unaniem108 akkoord gaan met het bestaan van dat onderscheid. 

169. D’Ieteren specifieert in haar antwoord bovendien het volgende: “Binnen de advertentie 

regies is de regionale themareclame vaak ondergebracht in verschillende entiteiten dan de 

landelijke themareclame. Bijvoorbeeld, de krant ‘Het Nieuwsblad’ heeft +/- 10 regionale edities. 

De adverteerders die aangesproken worden voor regionale advertenties (lokale handelaars), 

worden door andere equipes benaderd dan de landelijke adverteerders”.109 

VI.2.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

170. De auditeur wenst vooreerst te benadrukken dat de websites van de dagbladen integraal 

onderdeel uitmaken van deze markt. 

171. Tenslotte weerhoudt de auditeur, op basis van wat voorafgaat, voor de beoordeling van 

voorliggende transactie volgende relevante markten: 

i. de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 

Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige dagbladen (inclusief 

zakenkranten), gratis bladen en online; 

ii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor regionale themareclame in 

Belgische Nederlandstalige (betaalde en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen, 

themabladen en online;  

iii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor jobadvertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

iv. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

v. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijk verplichte 

advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en 

online. 

VI.2.2 Geografische markt 

VI.2.2.a Beslissingspraktijk 

i)  Landelijke  themareclame 

172.  De BMA heeft de markt voor de landelijke themareclame in  Nederlandstalige dagbladen 

(inclusief zakenkranten), gratis bladen en online steeds als nationaal omschreven.110 
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  Sanoma geeft in haar antwoord aan dat zij niet actief is op deze markt en daar bijgevolg geen oordeel 

  over kan vellen. Zie antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p. 3. 
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  Antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.6. 
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  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2005-c/c-47 van 26 september 2005, NV De Persgroep   
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ii)  Regionale themareclame  

173. In de Mediahuis beslissing besloot de auditeur dat de markt voor regionale themareclame in 

Nederlandstalige (betaalde en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen en themabladen als 

regionaal moet worden beschouwd. Daarbij werd er op gewezen dat het voor een adverteerder 

van belang is welk geografisch bereik hij nastreeft.111 Deze opvatting werd door het 

Mededingingscollege gevolgd.112 

iii) Jobadvertenties, rubriekadvertenties en financiële en wettelijk verplichte advertenties 

174. In de Mediahuis beslissing werd een nationale opvatting van de geografische markten voor 

jobadvertenties, voor rubriekadvertenties en voor wettelijke en financiële advertenties in de 

Nederlandstalige geschreven pers en online bevestigd door de auditeur.113 Dit standpunt werd 

door het Mededingingscollege wederom gevolgd.114 

VI.2.2.b Standpunt aanmeldende partijen115 

175.  In zijn beslissing betreffende de Overname van De Vlijt door Concentra besprak de Raad voor 

de Mededinging de geografische omvang van de markt voor regionale reclame niet. De relevante 

markten werden echter afgebakend als “de markten voor regionale reclame in de Vlaamse 

dagbladen in de verschillende Vlaamse Provincies”. Derhalve suggereerde de Raad voor de 

Mededinging dat de geografische reikwijdte van deze markt mogelijk beperkt is tot de 

respectievelijke Vlaamse provincies. In de Beslissing inzake de oprichting van Mediahuis (en 

nadien in Tecteo/Eda – Avenir Advertising) werd de geografische omvang van de markt voor 

regionale reclame als regionaal omschreven. In Wegener/PCM/JV oordeelde de Europese 

Commissie eveneens dat de geografische reikwijdte van de markt voor regionale advertenties 

beperkt is tot het verspreidingsgebied van de betrokken dagbladen. 

176. De geografische markt voor jobadvertenties in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

geschreven pers en online wordt als nationaal gedefinieerd. 

177. De relevante geografische markt voor rubriekadvertenties in de Nederlandstalige geschreven 

pers en online wordt nationaal gedefinieerd. 

178. Wat betreft de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijk 

verplichte advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en 

online stellen aanmeldende partijen dat de relevante geografische markt nationaal is.116 

VI.2.2.c Marktonderzoek 

179. Bij de marktbevraging gingen de respondenten overwegend akkoord met een nationale 

afbakening.117  

                                                           
111
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180. D’Ieteren specifieert daarbij in haar antwoord dat “Adverteerders in Brussel kunnen in De 

morgen of Le Soir adverteren, aan de Kust kan men in La Libre adverteren en in de Ardennen kan 

men in Het Laatste Nieuws adverteren, dus de markt is nationaal”.118 

VI.2.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

181. Op basis van het gevoerde onderzoek is de auditeur van oordeel dat er niet moet worden 

afgeweken van de vaststaande beslissingspraktijk en meent dan ook dat  volgende 

productmarkten als nationaal dienen beschouwd te worden: 

i. de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige dagbladen (inclusief zakenkranten) en 

gratis bladen en online; 

ii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor jobadvertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

iii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

iv. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijk verplichte 

advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en 

online 

182. De auditeur is verder van oordeel dat er niet moet worden afgeweken van de vaststaande 

beslissingspraktijk en weerhoudt dan ook een regionale markt voor de regionale themareclame in 

Belgische Nederlandstalige (betaalde en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen, themabladen en 

online.  

VI.3 Verkoop van advertentieruimte online 

VI.3.1 Productmarkt 

VI.3.1.a Beslissingspraktijk 

183. De Europese Commissie stelde in eerdere beschikkingen een afzonderlijke markt voor het 

aanbieden van online advertentieruimte vast.119 De Commissie heeft hierbij in het midden gelaten 

of een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen zoekgerelateerde en niet-zoekgerelateerde 

advertenties of in advertenties op desktops en op mobiele apparaten. 

184. In de Mediahuis beslissing stelde het Mededingingscollege dat het “van oordeel [is] dat 

online reclame op Nederlandstalige websites wellicht niet als een afzonderlijke markt kan worden 

                                                                                                                                                                                     
117

  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.3; antwoord van Mediahuis van 15 

  december 2017, p.4; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.4; antwoord van Chanel van 18  
  december 2017, p.2, antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.3; antwoord van Mercedes van  
  12 december 2017, p.3; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.3; antwoord van  
  Ford van 20 december 2017, p.2. Antwoorden van Parfums Christian Dior en Guerlain Benelux waren  
  onduidelijk op dit punt: antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van  
  Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
118

  Antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.7. 
119

  Beschikking van de Europese Commissie van 11 maart 2008 in zaak M. 4731 COMP/M.4731 - Google /   DoubleClick, 56;   

Beschikking van de Europese Commissie van 18 februari 2010, COMP/M.5727 - Microsoft/Yahoo! Search Business, 61 ; 
Beschikking van de Europese Commissie van 3 oktober 2014, in zaak Comp/M.7217-Facebook/Whatsapp, 79; Beschikking van 
de Europese Commissie van 6 december 2016 in zaak Comp/M.8124 – Microsoft / LinkedIn. 
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beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou zijn, er alleszins een sterke concurrentiedruk uitgaat 

van de online aanbieders op de aanbieders in gedrukte media (en omgekeerd)”.120 

185. In Mediahuis 3.0. wordt verder gesteld dat het onderzoek in dat dossier niet heeft toegelaten 

om de eerdere Mediahuis-beslissing van het Mededingingscollege, om online reclame op 

Nederlandstalige websites niet als een afzonderlijke markt te aanzien, in vraag te stellen.121 

VI.3.1.b Standpunt aanmeldende partijen 

186. Wat het online aspect van landelijke themareclame betreft, stipte in News Corp/BSkyB een 

groot aantal respondenten aan dat advertenties in gedrukte bladen en online advertenties 

“increasingly substitutable” zijn. Deze stelling werd onderbouwd door de toename van het 

aandeel online en de afname van het aandeel print in de totale advertentiebestedingen in de 

jaren voorafgaand aan de beslissing. Het Mededingingscollege oordeelde in de Oprichting van het 

Mediahuis dat op basis van de beschikbare gegevens online reclame op Nederlandstalige websites 

wellicht niet als een afzonderlijke markt kan worden beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou 

zijn, er alleszins een sterke concurrentiedruk uitgaat van de online aanbieders op de aanbieders 

ingedrukte media (en omgekeerd). 

187. De toenemende concurrentiële druk van online advertenties is ook op het vlak van 

regionale advertenties voelbaar voor uitgevers van dagbladen en huis-aan-huisbladen. De 

adverteerder die een doelpubliek in een bepaalde regio wil bereiken, kan op het internet op 

tal van websites terecht. Naast de websites van huis-aan-huisbladen, themabladen en de aan 

regionale televisiezenders verbonden regionale nieuwswebsites, kunnen regionale 

adverteerders ook via algemene nieuwssites gericht hun doelgroep aanspreken. 

188. In deze aanmelding kan de precieze afbakening van de markt worden opengelaten 

aangezien er geen mededingingsrechtelijke problemen rijzen, zelfs niet indien een 

afzonderlijke markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites wordt geïdentificeerd. 

VI.3.1.c Marktonderzoek 

189. Bij de concurrenten geven Mediahuis en Edition Ventures aan dat er een aparte markt 

voor de verkoop van  online advertentieruimte kan worden weerhouden.122 

190. Sanoma daarentegen geeft aan dat adverteerders maar een beperkt advertentiebudget 

beschikbaar hebben, over verschillende dragers heen. Sanoma ziet steeds meer cross-mediale 

substitutie voor advertenties. Sanoma ziet in het bijzonder dat het aandeel van online-

advertenties in de totale advertentiebestedingen steeds toeneemt, en de concurrentiedruk van 

deze online media voortdurend groeit.123 

                                                           
120

   Beslissing van het Mededingingscollege  nr 13-C/C-BMA in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 oktober 

  2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV. 
121

           Beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-2017-C/C-14. 
122

  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.2 ; antwoord van Mediahuis van 15     

  december 2017, p.5. 
123

  Antwoord van Sanoma 18 december 2017, p.3. 
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191. Binnen de groep van ondervraagde adverteerders zijn nagenoeg alle respondenten van 

oordeel dat er een aparte markt voor de verkoop van online advertentieruimte moet worden 

weerhouden.124 Slechts een minderheid meent dat dit niet het geval is.125 

VI.3.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

192. De auditeur is, op basis van wat voorafgaat,  van oordeel dat er zeker aanwijzingen zijn voor 

het bestaan van een aparte markt voor de verkoop van online advertentieruimte. De auditeur 

meent echter dat in casu open gelaten kan worden of er een dergelijke  aparte markt bestaat. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de 

mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd. 

193. De auditeur zal in navolging van de aanmeldende partij de gevolgen van deze concentratie 

beoordelen op een mogelijke markt voor de verkoop van online advertentieruimte. 

VI.3.2 Geografische markt 

VI.3.2.a Beslissingspraktijk 

194. De Europese Commissie heeft eerder overwogen dat de geografische markt voor online 

advertenties nationaal van omvang is of een homogeen taalgebied omvat.126  

VI.3.2.b Standpunt aanmeldende partijen127 

195. Aanmeldende partijen menen dat voor wat betreft het online aspect de geografische 

reikwijdte van deze markt de nationale of taalgrenzen volgen. 

VI.3.2.c Marktonderzoek 

196. Bij de marktbevraging werd door de respondenten overwegend akkoord gegaan met een 

nationale afbakening.128 

VI.3.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

197. De auditeur meent dat de exacte geografische marktafbakening voor de verkoop van online 

advertentieruimte in casu open gelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte geografische 

afbakening van deze markt, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze 

markt op significante wijze wordt belemmerd.  

                                                           
124

  Antwoord van Chanel van 18 december 2017, p.2; antwoord van Mercedes van 12 december 2017,  

  p.3; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.6; antwoord van Media Planet van 8 januari  
  2018, p.3. 
125

  Antwoord van Ford van 20 december 2017, p.2. het antwoord van BNP Paribas Fortis van 18  

  december 2017 is niet duidelijk wat dit punt betreft. 
126

  Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.5727 - Microsoft/Yahoo! Search Business, reeds  

  aangehaald, punten 88 - 93, en beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.7217 -  
  Facebook/Whatsapp, reeds aangehaald, punt 83.   
127

  Aanmelding, p. 40. 
128

  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.3; antwoord van Mediahuis van 15  

  december 2017, p.4; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.4; antwoord van Chanel van 18  
  december 2017, p.2, antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.3; antwoord van Mercedes van  
  12 december 2017, p.3; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.3; antwoord van  
  Ford van 20 december 2017, p.2. Antwoorden van Parfums Christian Dior en Guerlain Benelux waren  
  onduidelijk op dit punt: antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van  
  Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
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198. De auditeur gaat, in navolging van de aanmeldende partijen, voor de beoordeling van de 

gevolgen van deze concentratie uit van een nationale marktafbakening.  

VI.4 Verkoop van advertentieruimte op televisiekanalen 

VI.4.1 Productmarkten 

VI.4.1.a Beslissingspraktijk 

199. De Europese Commissie heeft in eerdere beschikkingen de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisiekanalen als een relevante productmarkt beschouwd, die wordt 

onderscheiden van de verkoop van advertentieruimte in andere media.129 

200. Ook de BMA heeft in het verleden de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen als een afzonderlijke productmarkt gedefinieerd.130 

201. In eerdere beslissingen heeft de Raad voor de Mededinging reeds de markt van de regionale 

reclame op regionale televisiekanalen (in de provincies Antwerpen en Limburg) gedefinieerd als 

een relevante markt.131 

VI.4.1.b Standpunt aanmeldende partijen132 

202. De Europese Commissie heeft in eerdere beschikkingen de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisiekanalen als een relevante productmarkt beschouwd, die wordt 

onderscheiden van de verkoop van advertentieruimte in andere media. 

203. In de Vijver Media-beslissing heeft de Raad voor de Mededinging een productmarkt 

geïdentificeerd voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen. De Raad 

voor de Mededinging had immers, in voorafgaande beslissingen, reeds een markt voor de verkoop 

van (regionale) advertentieruimte op regionale televisiekanalen als een afzonderlijke 

productmarkt geïdentificeerd.  

                                                           
129

  Beschikking van de Europese Commissie van 13 januari 1993 in Sunrise, IV/M.176, para. 16;  

  Beschikking van de Europese Commissie van 6 september 1994 in Bertelsmann/News  
  International/Vox, IV/M.489, para. 17; Beschikking van de Europese Commissie van 21 december  
  1994 in VOX (II), IV/M.525, para. 16; Beschikking van de Europese Commissie van 17 mei 1995 in  
  CLT/Disney/SuperRTL, IV/M.566, para. 14; Beschikking van de Europese Commissie van 20 september  
  1995 in RTL/Veronica/Endemol, M.553, para. 23; Beschikking van de Europese Commissie van 21  
  maart 2000 in CLT-UFA/CANAL+/VOX, M.1889, para. 12; Beschikking van de Europese Commissie van  
  25 maart 2010 in Prisa/Telefonica/Telecinco/Digital+, M.5748, para. 52; Beschikking van de Europese  
  Commissie van 21 december 2010 in News Corp/BskyB, M.5932, para. 267; Beschikking van de  
  Europese Commissie van 14 maart 2012 in Antena 3/La Sexta, M.6547, para. 17; Beschikking van de  
  Europese Commissie van 14 juni 2013 in Time Warner/CME, M.6866, para. 60 en 62; Beschikking van  
  de Europese Commissie van 25 maart 2015 in Prisa/Telefonica/Telecinco/Digital+, M. 5748, para. 52;  
  De marktdefinitie werd uiteindelijk opengelaten in een aantal beschikkingen zoals beschikking van de  
  Europese Commissie van 1 februari 1999 in Recoletos/Unedisa, M.1401, para. 26-28 en beschikking  
  van de Europese Commissie van 11 september 2004 in BskyB/Sky Deutschland/Sky Italia, M.7332,  
  para. 75 en 77. Zie ook beschikking van de Europese Commissie van 7 juli 2005 in Wegener/PCM/JV,  
  M.3817, para. 27-30 en beschikking van de Europese Commissie van 24 februari 2015 in Liberty  
  Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, M.7194, 143. 
130

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media NV/Waterman &Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, para 30; Beslissing  
  van het Mededingingscollege, nr.BMA-2016-C/C-03 in zaak MEDE-C/C-15/0043 van 28 januari 2016,  
  Jim Mobile / Medialaan. 
131

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 96-C/C-25 van 5 november 1996, Concentra- 

  uitgeversmaatschappij/De Vlijt; beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-V/M-20 van 20  
  maart 2003, Vlaamse Uitgeversmaatschappij/Vlaamse Mediamaatschappij, De Persgroep, Aurex,  
  Uitgeverij De Morgen. 
132

  Aanmelding p. 50 e.v. 
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VI.4.1.c Marktonderzoek 

204. Het marktonderzoek bevestigt het bestaan van een afzonderlijke markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisiekanalen.133 Slechts twee respondenten gaven een afwijkend 

antwoord.134 

VI.4.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

205. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de vaststaande beslissingspraktijk en 

weerhoudt dan ook de markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen en de markt voor de verkoop van advertentieruimte op regionale 

televisiekanalen. 

VI.4.2 Geografische markten 

VI.4.2.a Beslissingspraktijk 

206. De Europese Commissie heeft in eerdere beschikkingen de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisiekanalen als nationaal beschouwd.135 In een andere beschikking 

heeft de Europese Commissie echter overwogen dat televisie-advertentiemarkten overwegend 

nationaal of regionaal zijn, maar liet de precieze markdefinitie open.136 

207. In Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media liet de Europese Commissie de precieze 

geografische marktdefinitie open maar overwoog ze desalniettemin dat de geografische markt 

voor de verkoop van advertentieruimte op televisiekanalen waarschijnlijk beperkt is tot het 

Vlaamse gewest, het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of op zijn ruimst 

nationaal in omvang zou zijn.137  

208. In eerdere beslissingen heeft de BMA aangegeven dat voor de verkoop van advertentieruimte 

op nationale televisiekanalen, de Vlaamse gemeenschap een afzonderlijke geografische markt 

uitmaakt.138 
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  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.2 ; antwoord van Mediahuis van 15 

  december 2017, p.5; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.3; Antwoord van Chanel van 18  
  december 2017, p.2; antwoord van Mediaplanet van 8 januari 2018, p.3; antwoord van Mercedes van  
  12 december 2017, p.3. antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.6 
134

  Antwoord van Guerlain Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24  

  januari 2018, p.2. 
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  Beschikking van de Europese Commissie van 20 april 1999 in Gruner + Jahr/Financial Times/JV, 

  M.1455, 21; Beschikking van de Europese Commissie van 25 maart 2010 in  
  Prisa/Telefonica/Telecinco/Digital+, M.5748, para. 53; Beschikking van de Europese Commissie van 21  
  december 2010 in News Corp/BskyB, M.5932, para. 270; Beschikking van de Europese Commissie van  
  14 maart 2012 in Antena 3/La Sexta, M.6547, para. 25; Beschikking van de Europese Commissie van  
  14 juni 2013 in Time Warner/CME, M.6866, para.68. 
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  Beschikking van de Europese Commissie van 6 september 1994 in Bertelsmann/News  

  International/Vox, IV/M.489, para. 20; Beschikking van de Europese Commissie van 17 mei 1995 in  
  CLT/Disney/SuperRTL, IV/M.566, para. 17. 
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  Beschikking van de Europese Commissie van 24 februari 2015 in Liberty Global/Corelio/W&W/De  

  Vijver Media, M 7194, para. 143. 
138

  Beslissing van de Raad voor de Mededinging in zaak 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver  

  Media NV/Waterman &Waterman Comm. VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, para 30; Beslissing  
  van het Mededingingscollege, nr.BMA-2016-C/C-03 in zaak MEDE-C/C-15/0043 van 28 januari 2016,  
  Jim Mobile/ Medialaan. 
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209. Wat betreft de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen kan worden 

verwezen naar de zaak Concentra/De Vlijt waarbij de geografische markt werd beperkt tot de 

betrokken provincies.139  

VI.4.2.b Standpunt aanmeldende partijen140 

210. De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap als afzonderlijke 

markt moet worden beschouwd. 

211. Wat de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen betreft, werd de 

geografische omvang door de Raad voor de mededinging nauwer omschreven. In de zaak 

Concentra/De Vlijt stelde de Raad dat de geografische markt beperkt was tot de provincie 

Antwerpen, respectievelijk Limburg. Hieruit kan afgeleid worden dat de geografische markt het 

gebied omvat waarop de regionale televisiezender zich richt. 

VI.4.2.c Marktonderzoek 

212. Bij de marktbevraging gingen de respondenten overwegend akkoord met een nationale 

marktafbakening voor wat betreft de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen.141  

213. Tijdens de marktbevraging werd niet ingegaan op de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op regionale televisiekanalen. 

VI.4.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

214. De auditeur meent dat, gelet op bovenstaande, er geen reden is om in voorliggende zaak af 

te wijken van de bestaande rechtspraak van de BMA en dat voor de verkoop van 

advertentieruimte op nationale televisiekanalen de Vlaamse Gemeenschap als relevante 

geografische markt kan worden weerhouden. 

215. De auditeur is verder van oordeel dat voor wat betreft de verkoop van advertentieruimte op 

regionale televisiekanalen, er in voorliggende zaak geen reden is om af te wijken van de 

bestaande beslissingspraktijk en weerhoudt als geografische markt het zendgebied  van de 

regionale televisiezender. 

VII. Conclusie aangaande marktafbakening  

216. Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van mening dat, voor de 

beoordeling van voorliggend dossier, de relevante consumenten- en advertentiemarkten als volgt 

kunnen worden gedefinieerd:  
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  Raad voor de Mededinging nr.96 96-C/C-25 van 5 november 1996, Concentra- 

  uitgeversmaatschappij/De Vlijt. 
140

  Aanmelding, p. 53. 
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  Antwoord van Edition Ventures van 11 december 2017, p.3; antwoord van Mediahuis van 15  

  december 2017, p.4; antwoord van Sanoma van 18 december 2017, p.4; antwoord van Chanel van 18  
  december 2017, p.2, antwoord van Media Planet van 8 januari 2018, p.3; antwoord van Mercedes van  
  12 december 2017, p.3; antwoord van BNP Paribas Fortis van 18 december 2017, p.3; antwoord van  
  Ford van 20 december 2017, p.2; antwoord van D’Ieteren van 18 december 2017, p.5. Antwoorden  
  van Parfums Christian Dior en Guerlain Benelux waren onduidelijk op dit punt: antwoord van Guerlain  
  Benelux van 24 januari 2018, p.3; antwoord van Parfums Christian Dior van 24 januari 2018, p.2. 
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i. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

weekbladen met focus op nieuws en actualiteit; 

ii. De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen voor tv en 

infotainment inclusief tv-programmatie; 

iii. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

gespecialiseerde tijdschriften; 

iv. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

zakenkranten; 

v. De Belgische markt voor Nederlandstalige (landelijke en regionale) dagbladen met 

uitzondering van zakenkranten; 

vi. De Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige, 

respectievelijk Franstalige websites; 

vii. De markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse gemeenschap, respectievelijk 

Franstalige gemeenschap; 

viii. De markt voor de exploitatie van regionale televisieprogrammering en omroepdiensten, 

binnen hun respectievelijke zendgebied; 

ix. De Belgische markt voor de productie van televisieprogramma’s; 

x. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften; 

xi. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 

Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige dagbladen (inclusief 

zakenkranten) en gratis bladen en online; 

xii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor regionale themareclame in 

Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige (betaalde en gratis) dagbladen, 

huis-aan-huisbladen, themabladen en online; 

xiii. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor jobadvertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

xiv. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online; 

xv.  De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijk 

verplichte advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven 

pers en online; 

xvi. De Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte voor themareclame 

op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites; 

xvii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 

Vlaamse, respectievelijk Franstalige Gemeenschap; 
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xviii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen binnen 

hun zendgebied. 

VIII. Marktaandelen 

VIII.1 Marktaandelen consumentenmarkten 

VIII.1.1 De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit. 

VIII.1.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen142  

217. Het Auditoraat heeft op basis van het marktonderzoek in de Overname van Humo NV, Story, 

Teve-Blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV binnen de lezersmarkt voor tijdschriften 

(behalve gespecialiseerde tijdschriften) een Belgische submarkt voor de publicatie van 

Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit geïdentificeerd. De magazines 

Trends en Knack, die deel uitmaken van het portfolio van Roularta, behoren tot deze submarkt. In 

die zaak werd door het Auditoraat in het midden gelaten of Humo deel zou uitmaken van deze 

markt. Aan de Franstalige kant is Roularta actief op deze submarkt via Le Vif/L’Express en Trends 

Tendances. 

218. Volgens de aanmeldende partijen kan ook in deze aanmelding worden open gelaten of Humo 

tot de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws 

en actualiteit behoort; of eerder tot de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 

weekbladen voor tv- en infotainment inclusief tv-programmatie. In ieder geval kan volgens de 

aanmeldende partijen niet worden ontkend dat Humo zijdelingse concurrentiedruk uitoefent op 

de door Roularta uitgegeven magazines Knack en, in mindere mate, Trends, ongeacht of Humo tot 

dezelfde relevante markt behoort. 

219. Mediafin ontplooit geen activiteiten op deze markten. 
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De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 

 
2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Trends […] […] […] […] […] […] 

Knack […] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta 

[…] [40-60]% […] [40-60]% 
 

[…] [40-60]% 

Totaal 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% 

 
[…] 100% 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 

 
2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Trends 
Tendances 

[…] […] […] […] […] […] 

Le 
Vif/L’Expres 

[…] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta 

 
[…] [20-40]% […] [20-40]% […] [20-40]% 

Totaal 
Belgische 

markt 

 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 23 bij de aanmelding). Bij het bepalen van de Franstalige markt 

werd rekening gehouden met de titels Moustique, Paris Match en Soir Mag.  

VIII.1.1.b Conclusie 

220. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige weekbladen met focus op nieuws en 

actualiteit heeft de gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel van meer dan 

25%, maar er is geen horizontale overlap. Het zijn eveneens geen verticaal betrokken markten.  

221. De auditeur concludeert - in lijn met aanmeldende partijen - dat er voor wat betreft deze 

markten wel mogelijke conglomerale verbanden bestaan. Bijgevolg zullen deze markten verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.1.2  De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen voor tv en 

infotainment inclusief tv-programmatie. 

VIII.1.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen143  

222. Het Auditoraat heeft in de Overname van Humo NV, Story, Teve-Blad, en Vitaya door De 

Persgroep Publishing NV binnen de lezersmarkt voor tijdschriften (behalve gespecialiseerde 

tijdschriften) een Belgische submarkt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen voor tv 
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en infotainment inclusief tv-programmatie geïdentificeerd (dat onder meer TV Familie/Blik, Dag 

Allemaal en Story zou omvatten). Roularta is op het Franstalige equivalent van deze markt actief 

via het Franstalige wekelijks tv-nieuwsmagazine Télépro. De analyse van de marktaandelen werd 

uitgevoerd op basis van volgende titels: Télépro (Roularta), Ciné Télé Revue, Moustique, Télé 

Pocket en Télé Star. 

223. Mediafin ontplooit geen activiteiten op deze markt. 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-
programmatie 

 
2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta […] [15-25]% […] [15-25]% […] [15-25]% 

Totaal 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 24 bij de aanmelding).  

VIII.1.2.b Conclusie 

224. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij het 

marktaandeel zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

publicatie van Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie heeft de 

gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel van minder dan 25%. Er is geen 

horizontale overlap. Het betreft evenmin een verticaal betrokken markt.  

225. Deze markt zal bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.1.3 De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige gespecialiseerde tijdschriften 

VIII.1.3.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen144  

226. Roularta is actief op de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige 

gespecialiseerde tijdschriften via de publicatie van een waaier aan niche- en professionele 

tijdschriften. Het gaat meer bepaald om de titels Sterck, Data News, Grafisch News, M&C, 

Verpakkings & Labelmagazine, Fiscoloog, Artsenkrant, Belgian Oncology News, De Apother, 

Roularta Healthcare, Nest, PlusMagazine, Knack Bodytalk, Ik ga Bouwen en Renoveren, Style 

Trends, Steps en Sport/Voetbal. Aan Franstalige kant publiceert zij onder meer de titels Sterck, 

Data News, Nouvelles Graphiques, M&C, Emballages & Etiquettes magazine, le Fiscologue, le 

Journal du Médecin, Belgian Oncology News, le Pharmacien, Roularta Healthcare, Nest, 

PlusMagazine, LeVif Bodytalk, Je vais Construire & Rénover, Style Trends, Steps en Sport/Foot 

magazine. 

227. Mediafin is tevens (beperkt) actief op deze markt via de publicatie van het gespecialiseerde 

tijdschrift De Belegger en L’Investisseur. Deze markt wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

een veelheid aan gespecialiseerde magazines die vaak op een heel specifiek topic en doelpubliek 
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gericht zijn. De Belegger en L’Investisseur zijn gericht op een in financiële beleggingen 

geïnteresseerd publiek en bevatten gespecialiseerde beleggersinformatie- en advies. De 

gespecialiseerde tijdschriften die Roularta in portfolio heeft omvatten geen beleggersmagazine. 

228. Wegens de uitgestrektheid en diversiteit van deze markt, hebben Roularta en Mediafin 

samen een marktaandeel van minder dan 20%. 

De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige gespecialiseerd tijdschriften 

 
2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta 
[…] […] […] […] […] […] 

Mediafin 
[…] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 

 
[…] [5-15]% 

 
[…] [5-15]% 

 
[…] [5-15]% 

Totaal 
Belgische 

markt 

 
[…] 100% 

 
[…] 100% 

 
[…] 100% 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige gespecialiseerde tijdschriften 

 
2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta […] […] […] […] […] […] 

Mediafin […] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 

 
[…] [15-25]% 

 
[…] [15-25]% 

 
[…] [15-25]% 

Totaal 
Belgische 

markt 

 
[…] 100% 

 
[…] 100% 

 
[…] 100% 

Bron cijfergegevens: CIM
145

 (zie bijlage 25 bij de aanmelding). [VERTROUWELIJK] 

VIII.1.3.b Conclusie 

229. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige gespecialiseerde tijdschriften heeft de 

gefuseerde onderneming post-transactie marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft 

evenmin verticaal betrokken markten.  

230. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse.  
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VIII.1.4 De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige zakenkranten 

VIII.1.4.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen146 

231. Mediafin heeft, via de uitgifte van De Tijd en L’Echo, op elk van deze markten een 

marktaandeel van 100%. 

VIII.1.4.b Conclusie 

232. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij het 

marktaandeel zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige zakenkranten heeft de gefuseerde 

onderneming post-transactie een marktaandeel van 100%. Er is geen horizontale overlap. Het 

betreft evenmin verticaal betrokken markten.  

233. De auditeur concludeert - in lijn met aanmeldende partijen - dat er voor wat betreft deze 

markten wel mogelijke conglomerale verbanden bestaan. Bijgevolg zullen deze markten verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.1.5 De Belgische markt voor Nederlandstalige (landelijke en regionale) dagbladen 

met uitzondering van zakenkranten 

VIII.1.5.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen147 

234. Gratis kranten behoren niet tot de lezersmarkt zoals gedefinieerd door de BMA. Roularta 

geeft onder meer de gratis titels De Zondag en Deze Week uit. Deze titels moeten bijgevolg niet in 

rekening worden gebracht op deze markt.  

235. Roularta geeft ook de betalende titel de Krant van West-Vlaanderen uit. Dit is een louter in 

West-Vlaanderen uitgegeven blad met regionaal nieuws dat 5 edities kent met specifiek lokaal 

nieuws voor de betrokken streek (De Weekbode, De Zeewacht, Het Kortrijks Handelsblad, Het 

Brugsch Handelsblad en Het Wekelijks Nieuws). Het papier en het formaat van het blad zijn 

weliswaar zoals dat van een krant, maar de Krant van West-Vlaanderen wordt wekelijks bedeeld 

(en niet dagelijks). De vraag rijst bijgevolg of de Krant van West-Vlaanderen tot de lezersmarkt 

voor Nederlandstalige Belgische (landelijke en regionale) dagbladen met uitzondering van 

zakenkranten behoort. Voor deze aanmelding kan deze vraag echter in het midden worden 

gelaten. Zelfs indien de Krant van West-Vlaanderen tot deze markt wordt gerekend, zou het 

marktaandeel verwaarloosbaar zijn in het licht van de grote (populaire en kwaliteits-) dagbladen 

die op deze markt dagelijks worden verkocht. Bijgevolg zullen er zich op deze markt geen 

mededingingsproblemen voordoen. 

236. Mediafin ontplooit geen activiteiten op deze markt. 

VIII.1.5.b Conclusie 

237. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandeelberekening van aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de publicatie 

van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige (landelijke en regionale) dagbladen met 
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uitzondering van zakenkranten, heeft de gefuseerde onderneming post-transactie een 

verwaarloosbaar marktaandeel, ruim onder 25%. Er is geen horizontale overlap. Het betreft 

evenmin een verticaal betrokken markt.  

238. Deze markt zal bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.1.6 De Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige, 

respectievelijk Franstalige websites 

VIII.1.6.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij148  

239. Roularta is op de markt actief via het aanbieden van online nieuws op (onder meer) haar 

Nederlandstalige websites knack.be, trends.be, KanaalZ.be, grafisch-nieuws.knack.be, 

moneytalk.be, insidebeleggen.be, datanews.be, weekend.be, nest.be, plusmagazine.be, 

knackfocus.be, sportmagazine.be, ikgabouwen.be, en kw.be, alsook via bepaalde online B2B titels 

en zoekertjessites, zoals immovlan.be, gocar.be, datanewsjobs.be en streekpersoneel.be. Wat 

Franstalige websites betreft, is Roularta op deze potentiële markt actief via onder meer de 

websites die aansluiten bij Le Vif (levif.be) en Trends Tendances (trends.levif.be), en via canalZ.be, 

nouvelles-graphiques.levif.be, moneytalk.be, datanews.be, weekend.be, nest.be, 

plusmagazine.be, focus.levif.be, sportmagazine.be, jevaisconstruire.be, alsook via bepaalde online 

B2B titels en zoekertjessites, zoals immovlan.be, gocar.be en datanewsjobs.be. 

240. Mediafin ontplooit tevens activiteiten op deze markt, via onder meer tijd.be en 

belegger.tijd.be aan Nederlandstalige kant, en lecho.be en investisseur.echo.be aan Franstalige 

kant.  

241. De aanmeldende partijen zijn niet in staat om een precies beeld weer te geven van de 

marktaandelen van de spelers op deze markt. Volgens het CIM-panelonderzoek van 2017 naar 

online nieuwssites in Vlaanderen, respectievelijk Wallonië (Bijlage 26 bij de Aanmelding) hebben 

Roularta en Mediafin op deze potentiële markt een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 15% 

resp. 18%. Aangezien in dit onderzoek grote spelers zoals Google News niet werden opgenomen, 

en evenmin de belangrijke online nieuwswebsites zoals msn.be, skynet.be, een.be, sporza.be, 

apache.be, dewereldmorgen.be, metrotime.be en flandersnews.be, is dit percentage een ruime 

overschatting van de werkelijke positie van Roularta en Mediafin op deze markt, die in 

werkelijkheid ver onder 25% ligt. 

242. Deze relevante markten zijn bijgevolg geen betrokken markten. 
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De Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Nederlandstalige websites 

Som absoluut bereik – cijfers juli 2017 

Roularta […] 

Mediafin […] 

Totaal Roularta en Mediafin [0-20]% 

Totale Belgische markt 100% 

De Belgische markt voor het aanbieden van online nieuws op Franstalige websites 

Som absoluut bereik – cijfers juli 2017 

Roularta […] 

Mediafin […] 

Totaal Roularta en Mediafin [0-20]% 

Totale Belgische markt 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: CIM panelonderzoek online nieuwssites van 2017 (zie bijlage 26 bij de 

aanmelding)  

VIII.1.6.b Conclusie 

243. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandeelberekening van aanmeldende partijen149. Op de Belgische markt voor het aanbieden 

van online nieuws op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites heeft de gefuseerde 

onderneming post-transactie een marktaandeel van minder dan 25%. Er is geen horizontale 

overlap. Het zijn eveneens geen verticaal betrokken markten.  

244. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.1.7 De markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse gemeenschap, 

respectievelijk Franstalige gemeenschap 

VIII.1.7.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen  

245. Roularta actief is op deze markt via Belgian Business Television – Kanaal Z aan Vlaamse kant, 

en Canal Z aan Franstalige kant. 

246. Mediafin ontwikkelt geen activiteiten op deze markt. 

 

De markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan 
eindgebruikers in de Vlaamse gemeenschap 

 
2014 2015 2016 

% % % 

Roularta (Kanaal Z) [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Totale Belgische markt 100% 100% 100% 
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De markt voor televisieprogrammatie en -omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan 
eindgebruikers in de Franstalige gemeenschap 

 
2014 2015 2016 

% % % 

Roularta (Canal Z) [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Totale Belgische markt 100% 100% 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: RTVM, Arianna, 4+, North, National, TTVSHR%, Period 2014-2017 (zie bijlage 27 

bij de aanmelding). [VERTROUWELIJK].  

VIII.1.7.b Conclusie 

247. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandeelberekening van aanmeldende partijen. Op de markt voor televisieprogrammatie en 

-omroepdiensten van nationale vrij toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse, 

respectievelijk Franstalige gemeenschap heeft de gefuseerde onderneming post-transactie een 

verwaarloosbaar marktaandeel, ruim onder 25%. Er is geen horizontale overlap. Het zijn eveneens 

geen verticaal betrokken markten.  

248. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

VIII.1.8 De markt voor de exploitatie van regionale televisieprogrammering en 

omroepdiensten binnen hun respectievelijke zendgebied 

VIII.1.8.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen150  

249. Roularta is op deze markt actief aangezien zij voor 50% participeert in de Regionale Media 

Maatschappij waarin de twee West-Vlaamse tv-zenders, Focus TV en WTV zijn ondergebracht. 

[VERTROUWELIJK]. Deze markt zal niet verder worden besproken aangezien de concentratie tot 

geen enkel horizontaal, verticaal of conglomeraal verband op deze markt aanleiding geeft. 

VIII.1.8.b Conclusie 

250. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandeelberekening van aanmeldende partijen. Er is geen horizontale overlap. Het zijn 

evenmin verticaal betrokken markten.  

251.  Deze markt zal niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

VIII.1.9  De Belgische markt voor de productie van televisieprogramma’s 

VIII.1.9.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen151  

252. Roularta is actief op de markt voor de productie van televisieprogramma’s met het 

productiehuis Picstory via haar 50% deelname in de Regionale Media Maatschappij. Picstory 

produceert hoofdzakelijk televisieprogramma’s voor WTV, Focus TV En Kanaal Z (Canal Z), maar 

produceert ook beperkt televisieprogramma’s voor derden. 

253. Mediafin ontwikkelt geen activiteiten op deze markt. 
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254. Het marktaandeel van Roularta op deze markt is niet significant, zowel indien de markt  

nationaal wordt gedefinieerd, als indien het Vlaams Gewest/Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest/Waals Gewest afzonderlijk worden beschouwd. 

VIII.1.9.b Conclusie 

255. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandeelberekening van aanmeldende partijen. Er is geen horizontale overlap. Het zijn 

evenmin verticaal betrokken markten.  

256.  Deze markt zal niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

VIII.2 Marktaandelen advertentiemarkten 

VIII.2.1 De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame 

in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften 

VIII.2.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen152  

257. Roularta is op deze markt actief is door middel van de verkoop van advertentieruimte voor 

themareclame in haar Nederlandstalige algemene en gespecialiseerde tijdschriften zoals Trends, 

Knack, Nest, Plus Magazine, Roularta Healthcare, de Apotheker, etc. Aan Franstalige kant 

verkoopt Roularta advertentieruimte voor themareclame in haar Franstalige algemene en 

gespecialiseerde tijdschriften zoals Le Vif/L’Express, Trends Tendances, Nest, Plus Magazine, 

Roularta Healthcare, le Pharmacien, etc. 

258. Mediafin is niet op deze markten actief. In De Belegger en L’Investisseur staan immers geen 

advertenties. 

259. De aanmeldende partijen stippen aan dat onderstaande marktaandelen een ruime 

overschatting zijn van de werkelijke marktpositie van Roularta op deze markten. De 

magazinemarkt staat immers onder een enorme concurrentiedruk van online (met inbegrip van 

mobiele) advertenties. 

 

 

De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige 
tijdschriften 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto- 
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto- 
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta […] [25-40]% […] [25-40]% 40.359.263 [25-40]% 

Totaal 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% 112.490.506 100% 
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De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Franstalige tijdschriften 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto- 
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto- 
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta 
 

[…] [25-40]% 
 

[…] [25-40]% […] [25-40]% 

Totaal 
Belgische 

markt 

 
[…] 100% 

 
[…] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: Nielsen MDB (zie bijlage 28 van de aanmelding). [VERTROUWELIJK] 

VIII.2.1.b Conclusie 

260. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige tijdschriften is er geen horizontale overlap. 

261.  Het betreft hier wel verticaal betrokken markten; deze markten zullen bijgevolg verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.2.2  De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke 

themareclame in Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

dagbladen (inclusief zakenkranten), gratis bladen en online 

VIII.2.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen153  

262. Roularta is op deze markt actief via het aanbieden van landelijke themareclame in haar 

Nederlandstalige titels (onder meer Deze Week, De Zondag en Krant van West Vlaanderen). Wat 

betreft het online aspect is Roularta actief via de verkoop van online advertentieruimte voor 

themareclame op haar Nederlandstalige en Franstalige websites.  

263. Mediafin ontplooit op deze markt activiteiten via het aanbieden van advertentieruimte in De 

Tijd en L’Echo (en bijhorende websites). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153

  Aanmelding, p. 40-41. 
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De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in Belgische 
Nederlandstalige dagbladen (inclusief zakenbladen) en gratis bladen 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta […] […] […] […] […] […] 

Mediafin 
(aandeel via 

De Tijd) 
[…] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 
[…] [5-15]% […] [5-15]% […] [5-15]% 

Totaal 
Belgische 

markt 
[…]2 100% […] 100% […] 100% 

De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in Belgische 
Franstalige dagbladen (inclusief zakenbladen) en gratis bladen 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Mediafin 
(aandeel via 

De Tijd) 
[…] [0-5]% […] [0-5]% […] [0-5]% 

Totaal 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens: CIM/MDB/Mediaxim/Nielsen (zie bijlage 29 bij de aanmelding). [Bijtellen: cijfergegevens 

voor de online-markt zie p. 42 in de aanmelding] 

VIII.2.2.b Conclusie 

264. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van landelijke themareclame in Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

(betaalde en gratis) dagbladen (inclusief zakenbladen) heeft de gefuseerde onderneming post-

transactie marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft daarenboven geen verticaal 

betrokken markten.154  

265. Echter, aangezien er wel mogelijke conglomerale verbanden zijn, wordt deze markt verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  

                                                           
154

  De marktaandelen voor de verkoop van online advertentieruimte worden verderop besproken onder  

punt VIII.2.8. 



 
48 

VIII.2.3  De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor regionale 

themareclame in Belgische Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige (betaalde 

en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen, themabladen en online 

VIII.2.3.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen155  

266. Roularta is op de Nederlandstalige markt actief door middel van de verkoop van 

advertentieruimte voor regionale themareclame in onder meer Krant van West-Vlaanderen, Deze 

Week en De Zondag (en de respectievelijke websites). Steps (hoewel het aandeel van deze titel 

beperkt is) wordt ook opgenomen in onderstaande cijfers. Roularta is niet actief op het 

Franstalige luik van deze markt. 

267. Mediafin is via De Tijd en L’Echo niet actief op de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte voor regionale themareclame in Belgische Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige (betaalde en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen, themabladen en online. 

De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor regionale themareclame in Belgische 
Nederlandstalige (betaalde en gratis) dagbladen, huis-aan-huisbladen, themabladen en online 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta […] [40-60]% […] [40-60]% […] [40-60]% 

Totaal Belgische 
Nederlandstalige 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens Roularta: Nielsen MDB (zie bijlage 31 van de aanmelding).   

268. Bij het bepalen van de Nederlandstalige markt werd rekening gehouden met de titels De 

Streekkrant, De Weekkrant, De Zondag, Krant van West-Vlaanderen en Steps. 

VIII.2.3.b Conclusie 

269. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van regionale themareclame in Belgische Nederlandstalige (betaalde en gratis) 

dagbladen, huis-aan-huisbladen, themabladen en online is er geen horizontale overlap. Het 

betreft hier evenmin verticaal betrokken markten.  

270. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

 

 

 

 

                                                           
155

  Aanmelding, p. 44. 
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VIII.2.4 De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor 

jobadvertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven 

pers en online 

VIII.2.4.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen156  

271. Roularta is op de Nederlandstalige markt actief via onder meer jobadvertenties in Deze 

Week, De Zondag en op streekpersoneel.be. Daarnaast worden er zeer beperkt jobadvertenties 

geplaatst in Knack en Trends aan Nederlandstalige kant, en in Le Vif/L’Express en Trends 

Tendances aan Franstalige kant. 

272. Mediafin is op deze markt actief via jobadvertenties die verschijnen in De Tijd en L’Echo en de 

respectievelijke websites. 

273. De aanmeldende partijen kunnen geen exacte marktaandelen geven van Roularta en 

Mediafin op de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor jobadvertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online. Dit segment is immers 

niet opgenomen in de MDB-pige. 

274. [VERTROUWELIJK]. 

275. De aanmeldende partijen kunnen een ruwe inschatting van hun marktaandelen in het online 

segment geven op basis van een CIM-internet studie (bijlage 32 in de aanmelding). 

[VERTROUWELIJK]. 

276. Deze CIM-internet studie bevat bovendien geen data van grote internationale online 

platformen die zeer sterke concurrenten zijn op de jobadvertentiemarkt (te denken valt aan 

LinkedIn, Stepstone en Monster op internationaal niveau). Daarnaast ondervinden de traditionele 

spelers op deze markt zoals Roularta in de online wereld ook steeds meer concurrentie van de 

rekruterende ondernemingen zelf, die via hun eigen websites vacatures online plaatsen. Voorts 

kan iemand die op zoek is naar een nieuwe job, tevens de websites van uitzendbureaus 

raadplegen, of bijvoorbeeld de website van de VDAB. Ten gevolge van de digitalisering is de 

jobadvertentiemarkt voor een groot deel van print naar online verschoven. 

277. Op basis van de uitgestrektheid en diversiteit van de (Nederlandstalige en Franstalige) 

jobadvertentiemarkten, kan besloten worden dat het gezamenlijk marktaandeel van Roularta en 

Mediafin ver onder de 25% ligt. Bij de bespreking van de betrokken markten worden deze markten 

dan ook niet in ogenschouw genomen. 

VIII.2.4.b Conclusie 

278. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van advertentieruimte voor jobadvertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige geschreven pers en online heeft de gefuseerde onderneming post-transactie 

marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft evenmin verticaal betrokken markten.  

279. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

                                                           
156

  Aanmelding, p.46. 
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VIII.2.5 De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor 

rubriekadvertenties in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven 

pers en online 

VIII.2.5.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen157  

280. Roularta is op deze markt actief via onder meer autovlan.be en immovlan.be – via de joint 

venture met Rossel Advertising (CTR); alsook in de geschreven pers via immo- en 

restaurantrubrieken in nationale magazines (Trends/Trends Tendances; Knack 

Weekend/Weekend Vif) en immorubrieken in de regionale pers (Deze Week en De Zondag). 

281. Mediafin is via De Tijd en L’Echo (en bijhorende websites) actief op de markt voor de verkoop 

van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in de Nederlandstalige geschreven pers en online. 

282. De aanmeldende partijen kunnen geen exacte marktaandelen geven van Roularta en 

Mediafin op de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online. Dit segment is immers 

niet opgenomen in de MDB-pige. 

283. [VERTROUWELIJK]. 

284. [VERTROUWELIJK]. 

285. Wegens de uitgestrektheid en diversiteit van deze markt, kan bijgevolg besloten worden dat 

het gezamenlijk marktaandeel van Roularta en Mediafin veel lager is dan 25%. Bij de bespreking 

van de betrokken markten wordt deze markt dan ook niet in ogenschouw genomen. 

VIII.2.5.b Conclusie 

286. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van advertentieruimte voor rubriekadvertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige geschreven pers en online heeft de gefuseerde onderneming post-transactie 

marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft evenmin verticaal betrokken markten.  

287. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

VIII.2.6  De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en 

wettelijk verplichte advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige geschreven pers en online 

VIII.2.6.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen158  

288. Roularta is niet actief op deze markten. De wettelijke bepalingen schrijven immers voor dat 

financieel en wettelijk verplichte advertenties in een landelijke krant moeten worden 

gepubliceerd. Het merendeel van de financiële of wettelijk verplichte advertenties verschijnt in de 

zakenkranten De Tijd en L’Echo. Daarnaast verschijnen zulke advertenties ook beperkt in andere 

dagbladen. 

                                                           
157

  Aanmelding, p. 47-48. 
158

  Aanmelding, p.49. 
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289. Er kan worden van uitgegaan dat Mediafin een zeer groot marktaandeel heeft op de 

Belgische markten voor de verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijke verplichte 

advertenties in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online. De 

aanmeldende partijen kunnen echter geen exacte marktaandelen van Mediafin geven. Dit 

segment is immers niet opgenomen in de MDB-pige. 

290. [VERTROUWELIJK] 

291. Zoals aangestipt, is er geen overlap op deze markt. Bij de bespreking van de betrokken 

markten wordt deze markt dan ook niet in ogenschouw genomen. 

VIII.2.6.b Conclusie 

292. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van advertentieruimte voor financiële en wettelijk verplichte advertenties in de 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers en online heeft de gefuseerde 

onderneming post-transactie marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft evenmin verticaal 

betrokken markten.  

293. Deze markten zullen bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

VIII.2.7 De Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte voor 

themareclame op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites 

VIII.2.7.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen159 

294. Op deze markt is Roularta actief via de verkoop van online advertentieruimte voor 

themareclame op haar Nederlandstalige en Franstalige websites. 

295. Mediafin ontplooit op haar beurt activiteiten op deze markt via het verkopen van 

advertentieruimte voor themareclame op tijd.be, netto.be en sabato.tijd.be aan Nederlandstalige 

kant, en lecho.be, monargent.be en sabato.lecho.be aan Franstalige kant. 

296. Onderstaande gegevens zijn een overschatting van de marktaandelen van Roularta en 

Mediafin op deze markten. De gebruikte data is immers onvolledig, aangezien bepaalde grote 

spelers hetzij onvolledig informatie ter beschikking hebben gesteld, hetzij niet in de cijfers werden 

opgenomen. Zo worden Facebook en Google niet opgenomen in de CIM-data, en ontbreken in de 

Nielsen/MDB data de cijfers van Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159

  Aanmelding, p. 42-43. 
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De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op Nederlandstalige websites 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta […] […] […] 7,9% […] […] 

Mediafin […] […] […] 3,9% […] […] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 
[…] [5-15]% […] [5-15]% […] [5-15]% 

Totale 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op Franstalige websites 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Roularta […] […] […] […] […] […] 

Mediafin […] […] […] […] […] […] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 
[…] [5-15]% […] [5-15]% […] [5-15]% 

Totale 
Belgische 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens: CIM (cijfers voor digitale advertenties op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 

websites) (zie bijlage 30 van de aanmelding).   

297. In het marktaandeel voor Mediafin op de Nederlandstalige markt zijn zowel tijd.be, netto.be 

als sabato.tijd.be inbegrepen. In het marktaandeel voor Mediafin op de Franstalige markt zijn 

zowel lecho.be, monargent.be als sabato.lecho.be inbegrepen. 

[VERTROUWELIJK] 

VIII.2.7.b Conclusie 

298. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

Belgische markt voor de verkoop van online advertentieruimte voor themareclame op 

Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites heeft de gefuseerde onderneming post-

transactie marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft evenmin verticaal betrokken markten.  

299. De auditeur concludeert - in lijn met aanmeldende partijen - dat er voor wat betreft deze 

markten wel mogelijke conglomerale verbanden bestaan. Bijgevolg zullen deze markten verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  
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VIII.2.8 De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen 

in de Vlaamse, respectievelijk Franstalige Gemeenschap 

VIII.2.8.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen160 

300. Roularta is actief op het Nederlandstalige, zowel als het Franstalige luik van deze markten 

via Kanaal Z, respectievelijk Canal Z. Voorts participeert zij ook in RTVM, de regie voor de verkoop 

van nationale themareclame op de regionale televisiezenders in Vlaanderen. 

301. Mediafin ontwikkelt geen activiteiten op deze markt. 

302. Volgens de recente beslissing in Mediahuis heeft Roularta met Kanaal Z een zeer beperkt 

marktaandeel op de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale 

televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap (ongeveer 0,2%). Ook RTVM heeft een 

verwaarloosbaar marktaandeel op deze markt. Aan Franstalige kant heeft Canal Z een 

marktaandeel van ongeveer 0,4%. 

VIII.2.8.b Conclusie 

303. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de Belgische markt voor de 

verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap, 

respectievelijk Franstalige Gemeenschap heeft de gefuseerde onderneming post-transactie 

marktaandelen van minder dan 25%. Het betreft evenmin verticaal betrokken markten.  

304. De auditeur concludeert - in lijn met aanmeldende partijen - dat er voor wat betreft deze 

markten wel mogelijke conglomerale verbanden bestaan. Bijgevolg zullen deze markten verder 

worden besproken in de concurrentiële analyse.  

VIII.2.9 De markt voor de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen 

binnen hun zendgebied 

VIII.2.9.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partijen161  

305. Roularta is actief op deze markt door haar 50% participatie in de Regionale Media 

Maatschappij en bijgevolg haar exploitatie van televisiekanalen Focus TV en WTV, waarop 

geadverteerd wordt. Onderstaande data worden louter ter volledigheid aangeleverd. Zoals hoger 

toegelicht, kan elk effect van de concentratie op de regionale markten immers worden 

uitgesloten.  

306. Mediafin ontwikkelt geen activiteiten op deze markt. 

 

 

 

 

 

                                                           
160

  Aanmelding p. 50-51. 
161

  Aanmelding, p. 51. 
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De markt voor de verkoop van advertentieruimte op regionale televisiekanalen 

 

2014 2015 2016 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Bruto-
Investeringen 

(in EUR) 
% 

Focus TV […] […] […] […] […] […] 

WTV […] […] […] […] […] […] 

Totaal West-
Vlaamse 

markt 
[…] 100% […] 100% […] 100% 

Bron cijfergegevens: Nielsen MDB (zie bijlage 34 van de aanmelding).   

VIII.2.9.b Conclusie 

307. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij de 

marktaandelen zoals berekend door aanmeldende partijen. Op de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op regionale televisiekanalen is er geen horizontale overlap. Het betreft hier 

evenmin verticaal betrokken markten.  

308. Deze markt zal bijgevolg niet verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

IX. Betrokken markten 

IX.1 Betrokken consumentenmarkten 

309. Er zijn geen horizontaal, noch verticaal betrokken markten.  

310. Voor volgende markten kan er een mogelijk conglomeraal verband zijn. Deze worden verder 

besproken in de concurrentiële analyse(zie sectie X.2):   

i. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op 
nieuws en actualiteit; 

ii. De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen met focus op nieuws 
en actualiteit; 

iii. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige zakenkranten; 

iv. De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige zakenkranten. 

IX.2 Betrokken advertentiemarkten 

311. Er zijn geen horizontaal betrokken markten.  

312. Volgende markten zijn verticaal betrokken, deze worden verder besproken in de 

concurrentiële analyse (zie sectie X.1):   

i. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften;  

ii. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften.  
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313. Voor volgende markten kan er een mogelijk conglomeraal verband zijn, deze worden verder 

besproken in de concurrentiële analyse (zie sectie X.2):   

i. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 
Belgische Nederlandstalige dagbladen (inclusief zakenkranten) en gratis bladen en 
online; 

ii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 
Belgische Franstalige dagbladen (inclusief zakenkranten), en gratis bladen en online; 

iii. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften;  

iv. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften.  

v. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op 
Nederlandstalige websites; 

vi. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op 
Franstalige websites; 

vii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 
Vlaamse Gemeenschap;  

viii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 
Franstalige Gemeenschap.  

X. Concurrentiële analyse 

314. Geen enkele van de markten waarop beide spelers actief zijn, zijn weerhouden als 

horizontaal betrokken markten, en bijgevolg dient onderhavige transactie enkel als een niet-

horizontale fusie te worden beoordeeld. 

315. Er kunnen twee grote categorieën van niet-horizontale fusies worden onderscheiden: 

verticale fusies en fusies met een conglomeraatkarakter. In voorliggende transactie zijn beide 

categorieën van toepassing.  

316. Er zijn twee belangrijke manieren waarop niet-horizontale fusies de daadwerkelijke 

mededinging kunnen belemmeren: niet-gecoördineerde effecten (wanneer niet-horizontale fusies 

marktafscherming teweegbrengen) en gecoördineerde effecten.  

317. De verschillende mogelijke gevolgen van de transactie worden in onderstaande secties 

besproken.  

X.1 Niet-gecoördineerde verticale gevolgen 

X.1.1 Volledige of partiële afscherming voor concurrerende mediaondernemingen van 

eigen advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, respectievelijk 

Franstalige tijdschriften 

318. Een fusie wordt geacht tot marktafscherming te leiden wanneer de toegang van 

daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen of afzetmarkten door de fusie 
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wordt belemmerd of geblokkeerd, waardoor de mogelijkheid en/of prikkel van deze 

ondernemingen om te concurreren wordt verminderd.162 

319. De marktafscherming zoals hier bedoeld wordt, duidt op de mogelijke afscherming van eigen 

advertentieruimte voor concurrerende mediaondernemingen, die ten gevolge van deze 

marktafscherming de toegang tot een belangrijke input wordt bemoeilijkt/ontzegd.  

320. De koop- en verkoopafspraken van advertentieruimte die tussen mediaondernemingen 

worden afgesproken (waarbij bijvoorbeeld advertentieruimte in tijdschriften wordt geruild voor 

advertentieruimte op televisie) nemen meestal de vorm aan van ruilovereenkomsten. Hierdoor 

besparen uitgevers op de productiekosten (in het bijzonder de advertentiekosten) aangezien ze  

geen reclameruimte dienen aan te kopen bij de ondernemingen waarmee ze de ruilovereenkomst 

sluit. 

321. Er worden technisch gezien twee verticaal betrokken markten weerhouden op grond van 

potentiële ruilverhoudingen, namelijk de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte 

voor themareclame in Nederlandstalige tijdschriften en de Belgische markt voor de verkoop van 

advertentieruimte voor themareclame in Franstalige tijdschriften. 

X.1.1.a Standpunt aanmeldende partijen163 

322. [VERTROUWELIJK]. 

323. Zulke ruilovereenkomst zou in ieder geval geen mededingingsrechtelijke problemen 

opleveren. Ruilovereenkomsten hebben betrekking op advertentiemarkten. In het licht van de 

positionering van De Tijd en L’Echo als op een zakelijk publiek gerichte landelijke kranten, zou een 

eventuele toekomstige ruilovereenkomst alleen betrekking kunnen hebben op nationale 

themareclame. Er zijn slechts twee nationale advertentiemarkten waarop de partijen een 

marktaandeel hebben dat hoger is dan 25%, met name de Belgische markten voor de verkoop van 

advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige resp. Franstalige tijdschriften waarop 

Roularta actief is. 

324. Vooreerst zal volgens aanmeldende partijen Roularta niet de mogelijkheid hebben om de 

markt af te schermen voor concurrenten. De Tijd en L’Echo hebben immers, als enige zakenkrant 

in hun taalgebied, geen rechtstreekse concurrenten op de lezersmarkt. Dit gegeven op zich sluit 

het risico op marktafscherming reeds uit. 

325. In de mate dat de kwaliteitskranten (De Standaard, De Morgen, Le Soir, La Libre) als de 

meest nabije concurrenten van de zakenkranten kunnen worden beschouwd, kan eveneens elke 

mogelijkheid tot marktafscherming worden uitgesloten. De uitgevers van de kwaliteitskranten 

(respectievelijk Mediahuis, De Persgroep, Rossel & Cie en IPM) behoren immers tot mediagroepen 

die toegang hebben tot voldoende advertentieruimte in de eigen media of die van derden (via 

ruilovereenkomsten) om de potentiële lezers van hun kwaliteitskranten te bereiken.  

326. De magazines van Roularta hebben in vergelijking met de grote dagbladen, radiokanalen en 

televisiekanalen slechts een beperkt bereik, en zijn bijgevolg zeker geen onontbeerlijk 

                                                           
162
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advertentiekanaal voor de uitgevers van kwaliteitskranten. Mochten deze uitgevers al toegang 

nodig hebben tot advertentieruimte in magazines, zijn er, naast Roularta, nog belangrijke 

uitgevers van tijdschriften, zowel aan Nederlandstalige (bijvoorbeeld De Persgroep) als 

Franstalige kant (bijvoorbeeld L’Avenir Hebdo, onderdeel van de Nethys group). 

327. Ten tweede zal volgens aanmeldende partijen Roularta ook niet de prikkel hebben om de 

markt af te schermen voor concurrenten. Zulke marktafschermingsstrategie kan slechts rendabel 

zijn als het inkomensverlies dat het gevolg zou zijn van de leveringsweigering op de Belgische 

markten voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige resp. 

Franstalige tijdschriften wordt gecompenseerd door een grotere inkomensstijging op de Belgische 

markt voor de publicatie van Nederlandstalige, resp. Franstalige zakenkranten. Dit is niet het 

geval. 

328. Een weigering door Roularta om advertentieboodschappen op te nemen van media die 

(onrechtstreeks) met de Mediafin titels concurreren, zou volgens aanmeldende partijen immers 

tot een aanzienlijke stijging van haar productiekosten leiden. Weliswaar realiseert Roularta geen 

financiële reclame-inkomsten met de verkoop van advertentieruimte via een ruilovereenkomst, 

maar zulke ruilovereenkomst levert een significante besparing van de productiekosten (in het 

bijzonder de advertentiekosten) op. Door het sluiten van een ruilovereenkomst is Roularta immers 

niet verplicht om liquide middelen te betalen voor de aankoop van reclameruimte bij de 

ondernemingen waarmee ze een ruilovereenkomst sluit. 

329. De “prijs” die Roularta in ruil betaalt, met name het ter beschikking stellen aan die andere 

ondernemingen van advertentieruimte in haar media, is verwaarloosbaar omdat er voldoende 

capaciteit (advertentieruimte) beschikbaar is om de “geruilde” boodschap in haar media te 

plaatsen, zonder dat hiervoor een merkbare bijkomende productiekost moet worden gedragen. 

Mocht Roularta weigeren om zulke ruilovereenkomsten af te sluiten, zou zij aanzienlijke financiële 

middelen moeten vrijmaken om een gelijkaardig volume advertentieruimte bij deze concurrenten 

aan te kopen. Roularta zou dus geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van haar 

productiekosten om een even groot bereik voor haar advertentieboodschappen te realiseren. 

X.1.1.b Marktonderzoek164 

330.  Tijdens de marktbevraging werden verschillende concurrenten bevraagd over de mogelijke 

effecten van de transactie. Geen van de concurrenten heeft deze vorm van marktafscherming, 

waarbij Roularta haar eigen advertentieruimte zou afsluiten voor concurrerende 

mediaondernemingen, als potentieel gevolg van de concentratie vermeld. 

X.1.1.c Beoordeling auditeur en conclusie 

331. De auditeur gaat akkoord met de aanmeldende partijen dat mogelijke problemen van 

afscherming dienen bekeken te worden op de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor 

themareclame in Nederlandstalige respectievelijk Franstalige tijdschriften, waar Roularta 

marktaandelen inneemt van 35,9% en 31,7%.  

332. In dat verband dient opgemerkt dat de meest nabije concurrenten van de Tijd en L’Echo de 

volgende dagbladen zijn: De Standaard, De Morgen, Le Soir en La Libre. Deze behoren elk tot 
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grote mediaondernemingen (namelijk Mediahuis, De Persgroep, Rossel en IPM) die elk voldoende 

toegang hebben tot advertentieruimte.  

333. Dit betekent dat de concurrenten van de gefuseerde onderneming, zelfs indien ze niet meer 

zouden beschikken over toegang tot advertentieruimte in de Roularta-titels, toegang blijven 

hebben tot verschillende advertentiekanalen en op die manier hun potentieel kijkers, luisteraars-, 

of lezerspubliek makkelijk kunnen bereiken. De Roularta-titels zijn met andere woorden geen 

onontbeerlijk advertentiekanaal voor concurrenten om zich op de markten waarop zij actief zijn te 

profileren en hun positie te ondersteunen. 

X.1.2 Conclusie 

334. Op basis van wat vooraf gaat, is de auditeur van oordeel dat deze transactie niet zal leiden 

tot mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde verticale gevolgen.  

X.2 Niet-gecoördineerde conglomerale gevolgen 

335. Het voornaamste probleem dat zich in het kader van fusies met een conglomeraal karakter 

kan voordoen, is marktafscherming. De combinatie van producten op gerelateerde markten kan 

het fusiebedrijf de mogelijkheid en de prikkel geven om een sterke machtspositie op de ene markt 

over te hevelen naar een andere markt door middel van koppelverkoop, bundeling of andere 

marktafschermingspraktijken.165 

336. Bij de beoordeling hiervan dient te worden nagegaan of de gefuseerde onderneming de 

mogelijkheid heeft om bundeling of contractuele koppelverkoop toe te passen, of zij de 

economische prikkel heeft om dit te doen en of een dergelijke afschermingsstrategie een 

aanzienlijk ongunstige invloed op de mededinging zou hebben, dus met andere woorden schade 

aan consumenten toebrengt. 

337. Wat de mogelijke conglomerale gevolgen verbonden aan deze concentratie betreft, wordt 

een opsplitsing gemaakt tussen de lezersmarkten enerzijds en de advertentiemarkten anderzijds. 

X.2.1 Verplichte bundeling van tijdschriften en dagbladen (crossmediale 

combinatiepakketten aan lezerszijde) 

X.2.1.a Standpunt aanmeldende partijen166 

338. De BMA heeft reeds aanvaard dat koppel- of bundelstrategieën op de lezersmarkten met 

negatieve gevolgen voor concurrentie erg hypothetisch zijn. Dit is bij deze concentratie niet 

anders, in het bijzonder omdat het conglomeraal verband tussen tijdschriften en kranten, zelfs als 

ze op een zelfde publiek gericht zijn en gefocust zijn op financieel en economisch nieuws, vrij 

beperkt is. Zo blijkt uit onderzoek dat het aantal dubbellezers van De Tijd/L’Echo enerzijds en 

Trends/Trends Tendances anderzijds beperkt is (zie Bijlage 35 bij de aanmelding, samengevat in 

de tabel op p. 58 van de aanmelding). Dit kan wellicht verklaard worden doordat een weekblad 

een ander lezerspubliek aantrekt dan een dagblad en omdat de meeste lezers van Trends/Trends 

Tendances geen behoefte hebben aan een bijkomend abonnement op De Tijd/L’Echo.  
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339. [VERTROUWELIJK] 

X.2.1.b Marktonderzoek 

340. De concurrenten reageren verdeeld met betrekking tot de mogelijkheid voor Roularta en 

Mediafin om hun titels op te nemen in verplichte combinatiepakketten. 

341. Edition  Ventures geeft aan dat er wel een mogelijkheid zou bestaan voor Roularta en 

Mediafin om hun titels op te nemen in verplichte combinatiepakketten.167 Sanoma geeft dan weer 

aan dat het waarschijnlijker lijkt dat de partijen zouden gebruik maken van optionele in plaats van 

verplichte combinatiepakketten.168 

342. Mediahuis wijst erop dat Mediafin de enige speler is op de Belgische markt voor publicatie 

van Nederlandstalige zakenkranten en tevens de enige speler is, of minstens een dominante 

positie inneemt, op de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften voor 

financieel-economische actualiteit. Mediahuis kan onvoldoende inschatten in welke mate een 

verplicht combinatiepakket van bv. De Tijd en Trends succesvol zou kunnen zijn op de 

lezersmarkt.169 

343. Ook de adverteerders achten het weinig waarschijnlijk dat Roularta en Mediafin hun titels 

zouden opnemen in verplichte combinatiepakketten.170  

344. Roularta hanteert nu reeds optionele combinatiepakketten, gepromoot via kortingen, met 

haar verschillende publicaties.171  

X.2.1.c Beoordeling auditeur en conclusie 

345. De meest voor de hand liggende combinatie op de lezersmarkten is een mogelijke verplichte 

bundel De Tijd/L’Echo en Trends/Tendances.  

346. De auditeur meent dat het weinig waarschijnlijk is dat dergelijke bundel 

mededingingsbeperkende gevolgen met zich zou meebrengen. Niet alleen is het aantal 

dubbellezers van genoemde kranten en tijdschriften beperkt (11%172), bovendien gaat het bij 

tijdschriften en kranten om een ander verspreidingsmodel (wekelijks tegenover dagelijks).  

347. Het Mededingingscollege heeft in dit verband reeds geoordeeld dat (anti-concurrentiële) 

conglomerale gevolgen in dit verband zeer hypothetisch zijn.173 Bovendien zou, gezien de dalende 

oplagecijfers van zowel kranten als tijdschriften, een commerciële strategie waarbij tegen de wil 

van de lezers een combinatie wordt opgedrongen, zware financiële gevolgen kunnen hebben. 

348. Er dient dan ook geconcludeerd dat, op basis van de beschikbare informatie, voorliggende 

transactie niet zal leiden tot anti-concurrentiële conglomerale gevolgen op de lezersmarkten.  
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X.2.2 Verplichte bundeling van advertentieruimte op televisiekanalen, in tijdschriften 

en dagbladen (crossmediale combinatiepakketten aan advertentiezijde) 

X.2.2.a Standpunt aanmeldende partijen174 

349. Wat de advertentiemarkten betreft, wensen de aanmeldende partijen vooreerst aan te 

stippen dat Roularta op geen enkele relevante markt een marktpositie heeft die haar in staat zou 

stellen om advertentieruimte in verschillende media (en met name in De Tijd/L’Echo, 

Trends/Trends- Tendances en Kanaal Z/Canal Z) succesrijk gebundeld te koppelen. Er zijn slechts 

twee nationale advertentiemarkten waarop de partijen een marktaandeel hebben dat hoger is 

dan 25%, met name de Belgische markten voor de verkoop van advertentieruimte voor 

themareclame in Nederlandstalige resp. Franstalige tijdschriften. Op deze markten heeft Roularta 

weliswaar een stevig marktaandeel, maar deze positie geeft haar op geen enkele manier enige 

marktmacht die zij zou kunnen gebruiken om haar positie op andere markten te versterken. De 

uitgevers van magazines staan onder een gigantische concurrentiedruk van andere aanbieders 

van content (in het bijzonder online), en zien hun oplagecijfers jaarlijks dalen. De daling op de 

magazinemarkt is daarbij nog meer uitgesproken dan op de dagbladenmarkt. [VERTROUWELIJK]. 

350. Vele adverteerders rollen succesvolle marketingcampagnes uit zonder dat zij een beroep 

doen op het magazinesegment. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat een verkoopstrategie waarbij 

de magazines van Roularta zouden worden gekoppeld aan de Mediafin titels, kan worden omzeild 

door de adverteerder zonder dat dit de slagkracht van de campagne zou raken. In het bijzonder 

voor adverteerders die mikken op hoger opgeleiden (bijvoorbeeld advertenties in de sectoren ICT, 

finance (banken en verzekeringsmaatschappijen) en consultancy; en advertenties in de sectoren 

automobiel, horlogerie en design), is er een waaier aan alternatieve kanalen beschikbaar om een 

succesvolle reclamecampagne te voeren (bijvoorbeeld de kwaliteitskranten, online, radio etc.). 

351. De BMA heeft overigens in de Mediahuis 3.0 beslissing aanvaard dat crossmediale 

combinatiepakketten zeer beperkt zijn en erkend dat Roularta onvoldoende bereik heeft en 

onvoldoende crossmediaal geïntegreerd is om zulke marktafschermende strategieën te kunnen 

counteren of ontwikkelen. De voorgenomen transacties zullen de crossmediale slagkracht van 

Roularta zeker niet vergroten. Roularta zal immers niet langer Medialaan mede controleren, en 

wordt in de plaats actief op het nichesegment van de zakenkranten, waarvan een groot aantal 

publiciteitscampagnes geen gebruik maken. 

352. Tot slot stippen de aanmeldende partijen nog aan dat Roularta ook niet de prikkel zal hebben 

om een koppelverkoopstrategie te ontwikkelen. Het eventuele winstverhogende effect van zulke 

strategie op de markten waarop De Tijd en L’Echo actief zijn, zal zeer beperkt zijn en zal Roularta 

nog moeten delen met de andere aandeelhouder, Rossel & Cie. Bovendien heeft zulke 

koppelverkoop vaak een prijsverlagend effect op de markt waarop de betrokken onderneming 

beweerdelijk een sterke positie heeft (in dit geval de magazinemarkt, waar de prijzen nu al onder 

enorme druk staan). 

353. In zulke omstandigheden is het uitgesloten dat de voorgenomen transactie tot conglomerale 

effecten aanleiding zal geven. 
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X.2.2.b Marktonderzoek 

354. De resultaten van het marktonderzoek zijn niet eenduidig.  

355. Concurrenten175 geven aan dat verplichte combinatiepakketten tussen Roularta-titels en 

Mediafin-titels eventueel marktafschermende gevolgen teweeg kunnen brengen. 

356. De reacties van adverteerders zijn verdeeld wat betreft de mogelijke effecten van verplichte, 

exclusieve of optionele combinatiepakketten.  

357. Een aantal adverteerders vreest marktafschermende gevolgen ten gevolge van dergelijke 

combinatiepakketten176. 

358.  Guerlain Benelux SA geeft aan dat verplichte en exclusieve combinatiepakketten tussen 

Roularta en Mediafin titels marktafschermende gevolgen met zich mee kunnen brengen op de 

advertentiemarkten.177 Adverteerders moeten vrij blijven om hun eigen communicatiestrategie te 

bepalen. Indien optionele combinatiepakketten aan een interessant tarief worden aangeboden, 

kan het gebeuren dat adverteerders om budgettaire redenen zouden opteren om te publiceren in 

de titels van Roularta en Mediafin.  

359. Een andere groep adverteerders acht het weinig waarschijnlijk dat Roularta en Mediafin  

verplichte combinatiepakketten zullen opleggen.178 BNP Paribas Fortis geeft aan dat Roularta en 

Mediafin een belangrijke positie gaan consolideren op het vlak van titels gericht op zakelijke en 

financiële thema’s. Zij vreest echter geen verplichte of exclusieve combinatiepakketten.179  

X.2.2.c Beoordeling auditeur en conclusie 

360. Een mogelijke bundel op de advertentiemarkten betreft crossmediale combinatiepakketten 

waarbij advertentieruimte op televisiekanalen, in tijdschriften en dagbladen verplicht wordt 

gebundeld.  

361. Ook al vreest een aantal respondenten (onterecht) marktafschermende gevolgen ten gevolge 

van verplichte of exclusieve combinatiepakketten, de auditeur acht het, gezien de 

concurrentiedruk die online advertenties momenteel uitoefenen, weinig waarschijnlijk dat partijen 

deze werkelijk zullen in de praktijk brengen. 

362. De auditeur merkt verder op dat zowel mogelijkheid als prikkel (om haar concurrenten uit te 

sluiten) ontbreken.  

363. Wat de mogelijkheid betreft, zijn in België op dit moment voor het merendeel aparte 

mediaregies verantwoordelijk voor de verkoop van reclame in respectievelijk televisie, tijdschriften 

en kranten en bovendien lijken de klanten en verkoopstructuren te verschillen per segment. 
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Verder dient rekening gehouden te worden met de manier van werken van adverteerders bij het 

plannen van een reclamecampagne.  

364. Tenslotte zijn er op de verschillende markten sterke concurrenten die over verschillende 

media-kanalen (televisie, tijdschriften, …) beschikken. 

365. Wat de prikkel betreft, zal de weigering om concurrenten toegang te verlenen tot 

advertentieruimte in hun mediamerken, leiden tot een inkomstenverlies ten opzichte van de 

bestaande situatie. Het lijkt daarentegen niet aannemelijk dat zulke weigering zal leiden tot een 

minstens even grote inkomstenstijging aangezien concurrenten hun producten via andere kanalen 

kunnen promoten.  

366. Gelet op bovenstaande lijkt het onwaarschijnlijk dat de aangehaalde bundels zullen worden 

toegepast in de praktijk noch dat ze mededingingsbeperkende gevolgen kunnen teweeg brengen. 

Er dient dan ook geconcludeerd dat, op basis van de beschikbare informatie, voorliggende 

transactie niet zal leiden tot anti-concurrentiële conglomerale gevolgen op de 

advertentiemarkten.  

X.3 Gecoördineerde effecten 

367. Op sommige markten kan de structuur van dien aard zijn dat ondernemingen het mogelijk, 

economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om duurzaam hun gedrag te coördineren op de 

markt met het doel om tegen hogere prijzen te verkopen. Een fusie op een geconcentreerde markt 

kan de daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren door het in het leven 

roepen of versterken van een collectieve machtspositie, omdat zij de kans vergroot dat 

ondernemingen zo hun gedrag kunnen coördineren en de prijzen kunnen verhogen, zelfs zonder 

een overeenkomst te sluiten of tot onderling afgestemde feitelijke gedragingen te komen in de zin 

van artikel 101 VWEU. Een fusie kan marktcoördinatie ook gemakkelijker, stabieler en 

doeltreffender maken voor ondernemingen die al vóór de fusie coördineerden, door de 

marktcoördinatie te verstevigen of door de ondernemingen de kans te geven om prijzen te 

coördineren boven het concurrentiële niveau.180 

368. De kans is groter dat marktcoördinatie opduikt op markten waar het betrekkelijk eenvoudig 

is om tot een verstandhouding te komen over de coördinatievoorwaarden. Daarenboven moet 

aan drie voorwaarden voldaan zijn om tot duurzame coördinatie te komen:  

(i) De coördinerende ondernemingen moeten in voldoende mate kunnen controleren of de 

verstandhouding wordt nageleefd;  

(ii) Er moet een geloofwaardig disciplineringsmechanisme zijn dat in werking kan worden 

gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt;  

(iii) De met de coördinatie beoogde resultaten mogen niet in gevaar kunnen worden gebracht 

door het optreden van buitenstaanders. De vermindering van het aantal ondernemingen op een 

markt kan op zichzelf een factor zijn die marktcoördinatie vergemakkelijkt. 

369. Er dient te worden beoordeeld in welke mate de transactie de  mededinging op significante 

wijze beperkt door het vergemakkelijken van de coördinatie tussen de betrokken ondernemingen, 
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door de bestaande coördinatie te versterken of door het ontstaan van een collectieve 

machtspositie. 

X.3.1 Beoordeling auditeur en conclusie 

370. De toets voor de beoordeling van voorliggende concentratie is of deze transactie resulteert in 

een significante belemmering van de mededinging op één of meer markten. Concreet is de vraag 

met betrekking tot gecoördineerde gevolgen of de concentratie de marktstructuur zodanig wijzigt 

dat de ondernemingen na de concentratie het mogelijk, economisch rationeel en dus verkieslijk 

vinden om hun gedrag stilzwijgend te coördineren op één of meer markten.  

371. De auditeur meent dat dit hier niet het geval is, gelet onder meer op het feit dat er zich op de 

markten geen fundamentele wijzigingen voordoen (de transactie resulteert niet in het verdwijnen 

van een belangrijke concurrent noch in een vermindering van het aantal spelers) en het feit dat 

partijen hoofdzakelijk actief zijn op verschillende markten.  

372. Bovenstaande doet de auditeur besluiten dat de concentratie de marktstructuur niet zodanig 

wijzigt dat er sprake zou zijn van gecoördineerde gevolgen.  

373. De auditeur merkt tenslotte op dat noch concurrenten noch adverteerders van mening zijn 

dat deze transactie zal leiden tot het ontstaan van mededingingsbeperkende gecoördineerde 

gevolgen.  

374. Op basis van voorgaande concludeert de auditeur dat er voldoende elementen zijn die erop 

wijzen dat onderhavige transactie geen mededingingsbeperkende gecoördineerde effecten zal 

teweeg brengen.  

XI. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie  

375. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel 

daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of 

versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.  

XII. Voorstel tot beslissing 

376. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en 

artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

i. Dat de verwerving van gezamenlijke zeggenschap door Roularta Media Group NV en Rossel & 

Cie over Mediafin NV, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-18/0002, binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;  

ii. De concentratie toelaatbaar te verklaren.  

XIII. Vertrouwelijkheid 

377. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur. 
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IV. Beoordeling door het Mededingingscollege 

IV.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

22. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 24 van het Ontwerp van beslissing stelt het 

College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

IV.2 Marktdefinities en betrokken markten  

23. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie en eerdere 

beslissingen van de BMA en de Raad voor de Mededinging waarnaar hij verwijst en om de redenen 

die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 63-67, 73, 104-108, 

115-116, 128-129, 137-138, 149, 154, 168-169, 179-180, 190-191, 195-196, 203, 212 en 214 

betreffende de te weerhouden relevante markten. 

24. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

de randnummers 219, 222, 227-228, 231, 235-236, 241-242, 245-246, 248-249, 253-254, 258-259, 

262-263, 267-268, 276-277, 284-285, 289, 296-297, 301-302, 305-306, 308 en 310-311 betreffende 

de te weerhouden betrokken markten. 

25. Betreffende de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte foor financiële en 

wettelijk verplichte advertentie in de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige geschreven pers 

en online, heeft het College ter zitting een materiële vergissing vastgesteld inzake het onder 

randnummer 290 vermelde marktaandeel, maar het oordeelt dat dit gelet op het onder 

randnummer 289 vermelde ontbreken van overlap zonder invloed blijft op het eindoordeel. 

26. Het College weerhoudt zo de volgende betrokken markten voor de economische analyse: 

a. Wegens een verticale relatie: 

i. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften;  

ii. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften.  

b. Wegens een conglomeraal verband:   

iii. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige weekbladen met focus op 
nieuws en actualiteit; 

iv. De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen met focus op nieuws 
en actualiteit; 

v. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige zakenkranten; 

vi. De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige zakenkranten. 

vii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 
Belgische Nederlandstalige dagbladen (inclusief zakenkranten) en gratis bladen en 
online; 

viii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor landelijke themareclame in 
Belgische Franstalige dagbladen (inclusief zakenkranten), en gratis bladen en online; 

ix. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften;  
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x. De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften.  

xi. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op 
Nederlandstalige websites; 

xii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte voor online themareclame op 
Franstalige websites; 

xiii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 
Vlaamse Gemeenschap;  

xiv. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 
Franstalige Gemeenschap.  

IV.3 Concurrentiële analyse 

IV.3.1 Niet gecoördineerde verticale gevolgen 

27. Het College deelt om de door hem onder de randnummers 329-331 gegeven redenen het 

standpunt dat de auditeur formuleert onder randnummer 332 dat de transactie niet zal leiden tot 

mededinging beperkende niet-gecoördineerde verticale gevolgen.  

IV.3.2 Niet gecoördineerde conglomerale gevolgen 

IV.3.2.a Cross-mediale combinatiepakketten aan lezerszijde 

28. Het College deelt om de door hem onder de randnummers 343-345 gegeven redenen en de 

eerdere beslissing van het College waarnaar hij verwijst181, het standpunt dat de auditeur formuleert 

onder randnummer 346 dat de transactie niet zal leiden tot mededinging beperkende niet-

gecoördineerde conglomerale gevolgen door cross-mediale combinatiepakketten aan lezerszijde. 

IV.3.2.b Cross-mediale combinatiepakketten aan advertentiezijde 

29. Het College deelt om de door hem onder de randnummers 358-363 gegeven redenen het 

standpunt dat de auditeur formuleert onder randnummer 364 dat de transactie niet zal leiden tot 

mededinging beperkende niet-gecoördineerde conglomerale gevolgen door cross-mediale 

combinatiepakketten aan advertentiezijde.  

IV.3.3 Gecoördineerde gevolgen 

30. Het College deelt om de door hem onder de randnummers 369-371 gegeven redenen het 

standpunt dat de auditeur formuleert onder randnummer 372 dat de transactie niet zal leiden tot 

mededinging beperkende gecoördineerde gevolgen.  

IV.3.4 Besluit 

31. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die 

een goedkeuring in de weg zouden staan. 

 

 

 

                                                           
181

  Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van het Mededingingscollege van 25 oktober 2013, zaak nr. MEDE – 

C/C–13/0020, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, p.114-115.  
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OM DEZE REDENEN 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, en artikel 61, §2, eerste lid, 1° 

WER: 

1. Dat de verwerving van de gezamenlijke zeggenschap over Mediafin NV, door Roularta 

Mediagroep NV, samen met Rossel & Cie, aangemeld bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-18/0002, binnen het toepassingsgebied valt 

van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.   

Aldus beslist op 6 maart 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Frank Naert en 

Chris Verleye, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

Voor het Mededingingscollege, 

J. Steenbergen - voorzitter 

 


