
 

 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2018-C/C-21 van 29 juni 2018 in toepassing van de 
artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van 
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 

 
Zaak nr. MEDE–C/C–18/0016 

De overname door Roularta Media Group NV van een portfolio van merken 
van Sanoma Media Belgium NV en Sanoma Regional Belgium NV 

(Libelle/Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Feeling/Gaël, Kids Only, Loving You, La Maison 
Victor, Communiekrant/Communiespecial, National Shopping Day en Shedeals) 

 
I. Procedure 

 

1. Op 13 april 2018 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 tijdens de prenotificatiefase verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de 
belangrijkste concurrenten van partijen en een ruim aantal adverteerders. 

3. Op  20 april 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 14 mei 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   28 mei 2018 heeft de voorzitter het Mededingingscollege 

8. Op 19 juni 2018 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege 
alsook aan de aanmeldende partij overgemaakt. 

9. Op 29 juni 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur en de directeur 
economische studie gehoord. 
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II. Betrokken partijen 

II.1 Aanmeldende partij1
 

10. Roularta Media Group NV (verder “Roularta” of “aanmeldende partij”) 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 dagbladen, tijdschriften, gratis bladen en huis-aan-huis bladen, radio, (nationale 
en regionale) televisie, drukwerk en online diensten (o.a. e-commerce). 

 

II.2 Andere partij bij de concentratie2
 

11. Sanoma Media Belgium NV (verder “Sanoma”) is de Belgische afdeling van de internationale 
Finse mediagroep Sanoma Corporation. Sanoma Corporation is genoteerd op de beurs van 
Helsinki. Sanoma focust haar media-activiteiten voornamelijk op twee grote pijlers: de pijler 
“media voor vrouwen” en de pijler “home & deco”. Zij bereikt haar publiek op crossmediale 
wijze, i.e. via print, online, digital, social media, TV en events. 

12. De voorgenomen concentratie betreft een portfolio van activa van Sanoma (verder “de Merken”). 
 

II.3  Vertegenwoordigers3
 

13. Vertegenwoordigers voor de aanmeldende partij zijn: 

Meester Karel Bourgeois 
Meester Raphaël Fleischer 
Meester Amélie Legein 

 
Allen & Overy (Belgium) LLP 
Tervurenlaan 268 A 
1150 Brussel 

 
III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing 

 

14. De auditeur legde voor wat volgt :” 

 
III. Aangemelde operatie 

III.1 Beschrijving van de operatie4
 

14. Het betreft een concentratie. De ondertekening van de koop/verkoopovereenkomst betreffende 
de activa (verder “APA”) heeft plaatsgevonden op 8 mei 2018. De APA is bijgevoegd als bijlage 2 
bij de aanmelding. 

 
 

1 Aanmelding, p. 7-8. 
2 Aanmelding, p. 9. 
3 Aanmelding, p. 8. 
4 Aanmelding, p. 11-13. 
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15. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Roularta 
over de Merken. De Merken die worden overgedragen, staan opgelijst in volgende tabel: 

 

Merk Rechtspersoon Beschrijving 

Omschrijving Tijdschrift gericht op vrouwen 

Frequentie Wekelijks 

Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 
Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd) met kookrecepten 
Frequentie Maandelijks 

Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 

Nb. Femmes délices wordt niet in de losse verkoop 
aangeboden maar verschijnt  in een pakket met 
Femmes d’Aujourd’hui 

Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd) betreffende  lifestyle 
gericht op vrouwen 

Frequentie Tweemaandelijks 
Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 

Omschrijving Tijdschrift gericht op vrouwen 
Frequentie Wekelijks 
Taal Nederlands, resp. Frans 

Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 

Omschrijving Tijdschrift gericht op vrouwen 
Frequentie Maandelijks 

Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 
Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd)  gericht op  vrouwen 

(thematische Feeling/Gaël-special) 

Frequentie Driemaandelijks 
Taal Nederlands, resp. Frans 

Verspreiding In een pakket met Feeling, resp. Gaël 
Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd) gericht op ouders 
Frequentie Tweejaarlijks (maart en september) 

Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding In een pakket met Feeling, resp. Gaël 
Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd) gericht op trouwen 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Taal Nederlands, resp. Frans 
Verspreiding In een pakket met Feeling, resp. Gaël 

In een pakket met Flair (Nl), resp. Flair (Fr) (gratis 
sinds 2018) via persverkopen en alternatieve 
kanalen 

(gratis) op events zoals Flair Shopping Day, 
Libelle Winterfair en trouwbeurzen 

La Maison Victor Sanoma 
Media 

Omschrijving Tijdschrift   (gespecialiseerd)   op   mensen   met 
naaien als hobby 
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Merk Rechtspersoon Beschrijving 

Frequentie Tweemaandelijks 
Taal Nederlands, resp. Frans resp. Duits resp. Engels 

Verspreiding Losse verkoop en abonnementen 
Omschrijving Tijdschrift (gespecialiseerd) betreffende 

communie) of lentefeesten 

Frequentie Eenmaal per jaar 
Taal Nederlands 
Verspreiding Gratis   en   op   naam   aan   gezinnen   met   een 

communicant of lentefeest kind 

24    verschillende    regionale    edities    van    de 
Communiekrant 

1 nationale editie van de Communiespecial 

Omschrijving Website  gericht  op  nieuwe  mama’s,  gezinnen 
met kinderen en koppels met en kinderwens 

Taal Nederlands resp. Frans 

Verspreiding Gratis   online   +   gratis   app   (zwanger&baby; 
enceinte&bebe) 

Omschrijving Website gericht op jonge vrouwen die het laatste 
mode- beauty en celebnieuws willen kennen 

Taal Nederlands 

Verspreiding Gratis online 

National Shopping Day 
nationalshoppingday.be 

Sanoma 
Media 
Belgium NV 

Omschrijving PEvent waarop de lezers van Libelle/Femmes 
d’Aujourd’hui, Flair (Nl en Fr) en Feeling/Gaël 
genieten van 20% korting in verschillende winkels 
en webshops 

Omschrijving Platform voor e-commerce met aanbiedingen 
voor mode, beauty, welness, gastronomie, 
home&deco en vrije tijd 

Taal Nederlands resp. Frans 

Verspreiding Website + gratis app 

16. De websites, de line extensions en de sociale-mediakanalen van bovenstaande titels en merken 
zouden eveneens overgenomen worden door Roularta. 

17. De concentratie betreft niet het geheel van Sanoma, maar beoogt slechts de overname door 
Roularta van een portfolio van activa, met name de Merken. 

18. Na de implementatie van de voorgenomen concentratie zal Sanoma nog slechts een beperkte 
activiteit in België overhouden: 

• De productie door Sanoma voor de Belgische en Nederlandste markt van enkele 
gespecialiseerde tijdschriften (inclusief hun specials) in het “home & deco” segment. 
Het betreft hoofdzakelijk de merken Feeling Wonen/Gaël Maison, Wonen Landelijke 
Stijl/Maisons de Charme, Stijlvol Wonen/Pure Maison, Ariadne at Home, Eigen Huis & 
Interieur en Compleet Zwembaden/100% Piscines. [Vertrouwelijk]   

• [Vertrouwelijk]   
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19. De voorgenomen concentratie zal tot stand komen via een koop/verkoopovereenkomst tussen 
Roularta enerzijds en Sanoma anderzijds (zie hoger de APA). 

20. De ondertekening van de koop/verkoopovereenkomst betreffende de activa heeft plaatsgevonden 
op 8 mei 2018. De goedkeuring door de BMA van de voorgenomen concentratie is opgenomen als 
een opschortende voorwaarde voor de closing van de transactie (zie clausule 5.1 van de APA). 

 

III.2 Doel van de concentratie5
 

21. De concentratie kadert in de strategie van Roularta om zich in het snel veranderende 
medialandschap verder te  positioneren als  aanbieder van een divers portfolio van 
Nederlandstalige en Franstalige nationale mediamerken. De verwerving van de Merken vormt een 
aanvulling op, en verbreding van, de portefeuille van mediamerken die Roularta in de afgelopen 
decennia heeft uitgebouwd. De voorgenomen concentratie zal Roularta met name in staat stellen 
bijkomende doelgroepen - waar ze nu slechts zeer beperkt toegang toe heeft - te bereiken (dit 
zowel via gedrukte als online media) en aldus attractiever te worden voor de adverteerders. De 
Merken die deel uitmaken van de voorgenomen concentratie zijn immers gericht op een 
uitgesproken vrouwelijke doelgroep en zijn bovendien sterk multimediaal aanwezig. 

 

III.3 Type overeenkomst6
 

22. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Roularta 
over een geheel aan activa van Sanoma (de Merken). 

 
III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

 

Aanmelding concentratie 14 mei 2018 

Aanvang termijn 15 mei 2018 

20 werkdagen 12 juni 2018 

25 werkdagen 19 juni 2018 

40e werkdag 10 juli 2018 
 

III.5 Drempels7
 

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

 

5 Aanmelding, p. 1-2. 
6 Aanmelding, p. 11. 
7 Aanmelding, p. 14. 
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2016 

Roularta 

Sanoma (via de Merken) 
Roularta Mediafin 

Wereldwijde omzet 476.405.562 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

EU-wijde omzet [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Omzet in België [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

24. Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA. 

 
IV. Activiteiten van partijen 

IV.1 Geschreven pers8
 

25. Wat tijdschriften betreft, geeft Roularta de papieren en digitale versies uit van Knack en Le 
Vif/L’Express en Trends en Trends Tendances, en brengt zij tevens een waaier aan niche- en 
professionele magazines uit. Onder haar cluster “Roularta Local Media” is zij tevens 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 Steps. 

26. Naast de aan haar tijdschriften 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 van diensten aan voor marketing via het internet voor de lokale adverteerder. 

27. Roularta heeft sinds kort ook een controlerend belang in Mediafin. De concentratie waarbij Roularta 
50% van de aandelen in Mediafin verwerft, werd op 6 maart 2018 door het 
Mededingingscollege van de BMA goedgekeurd. Mediafin geeft de zakenkranten De Tijd en L’Echo 
uit (met bijhorende magazines Sabato en Mon Argent, en websites) en de gespecialiseerde 
tijdschriften De Belegger en L’Investisseur. 

28. Sanoma focust haar media-activiteiten voornamelijk op twee grote pijlers: de pijler “media voor 
vrouwen” en de pijler “home & deco.” Zij bereikt haar publiek op crossmediale wijze, i.e. via print, 
online, digital, social media, TV en events. Het portfolio omvat onder meer de vrouwenbladen 
Libelle/Femmes d’Aujourd’hui, Flair (Nl/Fr) en Feeling/Gaël, de magazines La Maison Victor en 
Communiekrant, de merken Zappy, Fashionista en national shopping day, het e-commerce 
platform shedeals, evenals de bijhorende websites (met o.a. flair.be en libelle.be), de line- 
extensions en de sociale-mediakanalen van deze titels. 

 
 
 

 

8 Aanmelding, p. 7-8. 
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IV.2 Drukkerij-activiteiten9
 

29. Roularta is via Roularta Printing 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. 

30. Sanoma doet voor wat betreft de Merken een beroep op externe drukkerijen. [Vertrouwelijk] 
 

IV.3 Televisie-activiteiten10
 

31. Roularta heeft ook beperkte activiteiten op de Vlaamse en Franstalige televisiemarkt. Meer 
bepaald heeft zij een 50% participatie in de Regionale Media Maatschappij, die de 
Nederlandstalige regionale televisieomroepen Focus TV en WTV en het productiehuis Picstory in 
portefeuille 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 portefeuille via haar 100% dochteronderneming Belgian Business Television. 

32. Sanoma heeft online video activiteiten en TV-activiteiten d.m.v. partnerships met TV omroepen 
(vb. het “tvwonen” TV programma op Vitaya en VTM). 

 

IV.4 Online handel11
 

33. Roularta verkoopt via haar e-commerce platform Storesquare zowel voedingsproducten (“food”) 
als niet-voedingsproducten (“non-food”). Storesquare richt zich op het aanbieden van producten 
van lokale handelaars (buurtwinkels) waarbij de nabijheid een belangrijke factor is in de 
positionering van het platform op de markt. Het doel is de online verkoop door lokale handelaars 
te faciliteren. Als twee winkels dezelfde producten aanbieden op Storesquare, dan wordt aan de 
klant steeds het product van de dichtstbijzijnde handelaar getoond. 

34. [Vertrouwelijk] Als naaste concurrenten van Storesquare beschouwt Roularta de platformen 
bol.com, zalando.be en cityfashion.be. 

35. Het aandeelhouderschap in Storesquare is vandaag als volgt verdeeld: [Vertrouwelijk] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Aanmelding p. 48. 
10 Aanmelding p. 7. 
11 Aanmelding, p. 52-53. 
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36. Sanoma biedt via het e-commerce platform Shedeals.be aan de bezoekers van de website“deals” 

of “kortingen” aan (meestal gaat het hierbij om lezers van Libelle/Femmes d’Aujourd’hui, 
Feeling/Gaël of Flair). Het betreft meer  bepaald kortingsbonnen voor  “eropuit”  (tickets, 
dierentuinen, attractieparken, musea, concerten en musicals), “food” (kortingen op 
restaurantbezoeken, op keukentools en tafeldecoratie), “beauty & wellness”, “home&deco”, 
“travel” (deals voor reizen en weekends), “fashion” (kortingen op horloges, zonnebrillen, juwelen), 
“hobby” (kortingen op sport, workshops en abonnementen) en “kids” (kortingen op kinderboeken 
en gezelschapspelen). Daarnaast worden ook fysieke producten verzonden door een 
distributiepartner. Na aankoop van de deal krijgt de klant dus de shedeals-voucher of het fysieke 
product toegestuurd. Ten slotte zijn er ook external link-deals, waarbij wordt verwezen naar de 
website van een partner (vb. "travel") die daar een vast percentage korting geeft. 

 
V. Marktafbakening 

 

V.1 Uitgifte van tijdschriften (lezerszijde) 
V.1.1 Productmarkt 

V.1.1.a Beslissingspraktijk 

37. In voorafgaande beschikkingen definieerde de Europese Commissie de markt voor de geschreven 
pers als een aparte relevante markt, verschillend van andere media. 12 De markt voor de uitgifte 
van tijdschriften wordt verder onderscheiden van andere gedrukte publicaties zoals dagbladen. 

38. 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).13

 

 

 
 

12 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. 

13 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. 
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39. Op basis van deze criteria hebben de Europese Commissie en de Autorité gesteld dat het mogelijk 
is een onderscheid te maken tussen tijdschriften met focus op maatschappelijke 
actualiteit/informatietijdschriften (politiek en algemeen), televisiebladen, vrouwenbladen, 
economische en financiële tijdschriften.14

 

40. In De Vijver Media15 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. 

41. Tijdens het onderzoek in de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep 
Publishing16  werden door het Auditoraat volgende markten weerhouden: 

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

- De markt voor vrouwenbladen; 

- De markt voor mannenbladen; 

- De markt voor nieuws, actualiteit en economie/business; 

- De markt voor jongerenbladen. 

42. Het Mededingingscollege heeft zich in deze zaak niet uitgesproken over de precieze definitie van 
de productmarkten. Het liet met name in het midden of productgroepen als een productmarkt, 
marktsegment of sub-segment dienden te worden beschouwd.17

 

43. In de meer recente Mediafin-beslissing werd een verdere opsplitsing van de markt voor de 
publicatie van Nederlandstalige niet-gespecialiseerde tijdschriften op basis van thema eveneens 
open gelaten.18

 

V.1.1.b Standpunt aanmeldende partij19
 

44. Wat betreft de marktdefinities binnen de sector van de publicatie van Nederlandstalige, 
respectievelijk Franstalige tijdschriften moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde tijdschriften. 

45. Uit het marktonderzoek van de beslissing dd. 6 maart 2018 betreffende de verwerving van 
gezamenlijke zeggenschap door Roularta en Rossel & Cie over Mediafin bleek dat de concurrenten 
van Roularta (inclusief Sanoma en Mediahuis) van oordeel waren dat een opsplitsing kan gemaakt 
worden naar de informatie of de thema’s die worden behandeld in tijdschriften. Volgens 

 
 

 

14 Beschikking van de Europese Commissie van 16 juni 2004 in GIMD/Socpresse, COMP/M.3420, 12-16. 
15 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, rn. 30 (verder “Beslissing 
De Vijver Media”) 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”). 

16 Beslissing BMA-2015-C/C-24. 
17 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 453. 
18 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-07 van het Mededingingscollege van 6 maart 2018, De verwerving van 

gezamenlijke zeggenschap door Roularta Media Group NV en Rossel & Cie NV over Mediafin NV 
(verder Beslissing BMA-2018-C/C-07”). 

19 Aanmelding, p. 24-25. 
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één van de concurrenten is een verdere opdeling aangewezen omdat de productkenmerken van 
tijdschriften vaak sterk verschillend kunnen zijn (hetzelfde geldt trouwens voor de prijszetting). 

46. In casu is de aanmeldende partij dezelfde mening toegedaan. Bijgevolg zal de aanmeldende partij 
doorheen de aanmelding het segment van de niet-gespecialiseerde tijdschriften verder opdelen in 
marktsegmenten volgens thema/doelgroep van een welbepaald tijdschrift. Een zakelijk weekblad 
zoals Trends of een weekblad dat een actualiteitsfocus kent zoals Knack kan niet vergeleken 
worden met de vrouwenbladen Flair of Feeling. 

47. Wat niet-gespecialiseerde tijdschriften betreft, zal de aanmeldende partij gegevens verschaffen 
betreffende de volgende relevante productenmarkten: (a) de Belgische markt voor de publicatie 
van Nederlandstalige, respectievelijke Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit; 
(b) de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige week- 
en maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek; en (c) de Belgische markt voor de publicatie 
van Franstalige weekbladen voor tv en infotainment, inclusief tv-programmatie. 

48. Wat gespecialiseerde tijdschriften betreft, identificeert de aanmeldende partij, in 
overeenstemming met de beslissingspraktijk van de BMA, de Belgische markt voor de publicatie 
van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige gespecialiseerde tijdschriften. 

V.1.1.c Marktonderzoek 

49. In deze sectie worden de resultaten besproken van de marktbevraging bij concurrenten 
aangaande de marktafbakening van tijdschriften aan lezerszijde.20

 

i) Franstalige en Nederlandstalige tijdschriften 

50. De ondervraagde concurrenten zijn niet ingegaan op het onderscheid tussen Franstalige en 
Nederlandstalige tijdschriften.21

 

ii) Gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde tijdschriften 

51. De Persgroep en Edition Ventures zijn niet ingegaan op het onderscheid tussen gespecialiseerde 
en niet-gespecialiseerde tijdschriften.22

 

52. Cascade is van mening dat de markt voor gespecialiseerde tijdschriften opgedeeld moet worden 
in verschillende markten naar thema’s, zoals wonen, koken, tuin, wetenschap, etc. 

iii) Verdere opdeling op basis van thema 

53. Daar de magazinemarkt zich moeilijk leent tot segmentering op basis van vraagzijde-substitutie, 
meent De Persgroep dat er nog steeds sprake kan zijn van een Belgische markt voor de publicatie 
van Nederlandstalige tijdschriften met  uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften. Elk 
magazine is in beperkte mate, maar niet volledig, substitueerbaar met bepaalde andere 
magazines. Op basis van een analyse van de substitueerbaarheid van magazines kan bijgevolg 
nooit overgegaan worden tot een eenduidige segmentering van de markt. 

 
 

20 Tijdens het marktonderzoek werden via verzoeken om inlichtingen 5 concurrenten bevraagd, er was 
een antwoordpercentage van 60%. 

21 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018 en het 
antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 

22 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018 en het 
antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
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54. De Persgroep wenst te benadrukken dat een verregaande segmentering van de magazinemarkt 
op basis van intuïtieve en subjectieve overwegingen te vermijden is. De substitueerbaarheid van 
magazines is namelijk een subjectief gegeven, dat beïnvloed wordt door factoren als merkentrouw, 
opleidingsniveau en sociale achtergrond. 

55. Zoals ook bleek uit De Persgroep/Humo/Vitaya/Story/TeVe-blad is een segmentering  van  de markt 
op basis van objectieve en meetbare parameters verre van eenduidig, en blijven op basis van 
elke afzonderlijke parameter verschillende overlappingen bestaan op basis van het 
ketensubstitutie-effect. 

56. Cascade is van oordeel dat er binnen de markt voor niet-gespecialiseerde tijdschriften nog een 
verdere opdeling noodzakelijk is naar de informatie/thema’s die worden behandeld. Het gaat 
akkoord met de voorgestelde indeling die in lijn is met de opdeling die ze had voorgesteld in het 
kader van De Persgroep/Sanoma.23

 

57. Ook Edition Ventures gaat akkoord met de voorgestelde opdeling zoals vermeld in De 
Persgroep/Sanoma. Het gaat hier duidelijk om verschillende segmenten binnen de groep van 
lezers, die zij ook hanteren in hun marktanalyse.24

 

iv) Periodiciteit 

58. De Persgroep meent dat er goede argumenten zijn om geen verdere opdeling te maken tussen 
tijdschriften op basis van hun periodiciteit. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de potentiële Belgische 
markt voor de publicatie van Nederlandstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk 
publiek, met name het marktsegment waarin het merendeel van de maandbladen zou dienen te 
worden ondergebracht, kan  worden  opgemerkt dat het marktsegment voor Nederlandstalige 
maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek zeer nauw aansluit bij het marktsegment voor de 
publicatie van Nederlandstalige weekbladen gericht op een vrouwelijk publiek, gelet op de zeer 
gelijkaardige inhoud en doelpubliek. Bovendien is de inhoud van de (week- en maand)bladen 
gericht op een vrouwelijk publiek veel minder tijdsgevoelig en is de actualiteitswaarde van veel 
minder belang dan voor de bladen met een focus op maatschappelijke actualiteit en met een 
focus op televisie, celebrities en human interest. 

59. De maandbladen zijn daarom niet enkel substitueerbaar met elkaar, maar ook in zekere mate met 
bepaalde weekbladen. Voor occasionele lezers, die niet wekelijks een tijdschrift kopen, zijn week- 
en maandbladen zelfs perfect substitueerbaar. 

60. Cascade verwijst naar De Persgroep/Sanoma waarin wordt aangegeven dat haar input zo 
geïnterpreteerd kan worden dat “het verschil tussen week- en maandbladen minstens in bepaalde 
door hun gedefinieerde markten niet doorslaggevend is (bijv. in de markt voor vrouwenbladen 
worden zowel week- als maandbladen opgelijst)”. 

61. Het wenst deze stelling echter te nuanceren. In een aantal segmenten/markten naar de 
informatie/thema’s die worden behandeld, die in precedenten worden geïdentificeerd, is de 
periodiciteit niet doorslaggevend omdat (vrijwel) alle tijdschriften ofwel weekbladen, ofwel 
maandbladen zijn. Zo zijn alle TV-bladen en vrijwel alle nieuws- en actualiteitsbladen weekbladen. 

 
 

 

23 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
24 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
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Voor deze segmenten is een opdeling naar de periodiciteit dan ook niet pertinent. Een opdeling 
naar de periodiciteit is wel relevant op de advertentiemarkten. 

62. Edition Ventures meent dat er binnen de niet-gespecialiseerde tijdschriften nog een onderscheid 
kan gemaakt worden op basis van periodiciteit tussen weekbladen en maandbladen.25

 

v) Digitale kopie (niet de online website) 

63. De Persgroep, Cascade en Edition Ventures zijn van mening dat de digitale versie/kopie van het 
tijdschrift behoort tot dezelfde markt als de geprinte versie.26

 

64. De Persgroep geeft hierbij aan dat de verkoopcijfers van de digitale magazinetitels van De 
Persgroep momenteel echter nog beperkt zijn in vergelijking met de algemene verkoopcijfers. De 
Persgroep meent echter dat de digitale versie van magazinetitels aan populariteit zal winnen, en 
merkt op dat deze online titels concurrentie zullen ondervinden van andere gratis websites die 
algemeen maatschappelijk en showbizz-nieuws aanbieden. 

65. De gedrukte magazines en hun digitale evenknie kunnen namelijk niet opboksen tegen de snelheid, 
flexibiliteit en kosteloosheid van websites en online blogs zoals deredactie.be, telenet.be, clint.be, 
hln.be, standaard.be, … die bovendien ook toelaten dat nieuws onmiddellijk en massaal gedeeld 
wordt op sociale netwerken. Hier komt bovenop dat er steeds meer tijd wordt besteed aan 
sociale media, waardoor er minder tijd overblijft voor traditionele media zoals tijdschriften. 

vi) Online website 

66. De Persgroep meent dat informatie opgenomen in de papieren versie van een tijdschrift niet enkel 
concurrentiële druk ondervindt van online informatie opgenomen op de website van dat 
tijdschrift, maar ook van andere websites (die niet noodzakelijk aan een tijdschrift verbonden 
zijn). 27

 

67. De consument komt namelijk door middel van het internet in aanraking met een zeer flexibele 
informatiebron: nieuwsberichten kunnen onmiddellijk beschikbaar gesteld worden, of ge-updatet 
waar wijzigingen plaatsvinden, de zogenaamde ‘real-time’ information. Dit biedt een meerwaarde 
die printmagazines niet kunnen evenaren. Week- en maandbladen kunnen immers slechts op 
vaststaande tijdstippen nieuws en informatie brengen, en geen onmiddellijke updates aanbieden. 
Daarnaast heeft het internet als informatiebron ook flink aan populariteit gewonnen met de 
opkomst van tablets en smartphones, beide elementen die ertoe geleid hebben dat lezers hun 
informatie steeds vaker online gaan zoeken. Ten slotte is die online informatie meestal ook gratis. 

68. Gezien de concurrentiële relatie tussen gedrukte magazines en online nieuwsdiensten en het 
groeiend aantal consumenten dat overschakelt van gedrukte magazines naar online 
informatievergaring, kan aldus geargumenteerd worden dat deze tot eenzelfde relevante markt 
behoren. Tenminste dient in overweging genomen te worden dat de markt voor het aanbieden 
van online nieuws op Nederlandstalige websites (ongeacht of dit een website van een magazine, 

 
 
 

 

25 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
26 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018 en het 

antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
27 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018. 
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dagblad, televisiekanaal, of andere omvat) concurrentiële druk uitoefent op de papieren versie 
van magazines. 

69. Cascade beschouwt dat het aanbieden van online informatie niet concurreert met de geprinte 
versie (inclusief de digitale kopie daarvan) omdat:28

 

- het nieuws dat online beschikbaar in de regel zeer summier is; 

- de info die beschikbaar is op de website niet overeenkomt met de informatie die gepubliceerd 
wordt in het tijdschrift. Niet alleen in de zin dat de informatie op de website summier is maar 
ook dat andere inhoud opgenomen wordt op de website die een lezer niet zal terugvinden in 
het tijdschrift (en omgekeerd); 

- de doelgroep verschilt tussen de website en het tijdschrift; 

- de lezers van tijdschriften - naast de tijd die ze spenderen online - tijd (willen) nemen om 
rustig een tijdschrift te lezen. Dit is een behoefte waaraan online informatie niet voldoet. 

70. Edition Ventures is van oordeel dat online informatie op de website van een tijdschrift niet tot 
dezelfde markt behoort als de geprinte versie van het tijdschrift.29

 

V.1.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

71. 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. 

72. Wat het verdere onderscheid betreft naar thema, verwijst de auditeur naar de beslissing in 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.30 Het 
Mededingingscollege sprak zich niet uit over de precieze marktdefinitie.31

 

73. De auditeur meent dat, in het kader van voorliggende zaak, een verdere opsplitsing van de 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. Voor de beoordeling van deze transactie gaat de auditeur uit van de engst mogelijke 
markten, zoals omschreven in randnummer 72 hierboven. In het hoofdstuk marktaandelen worden 
ter volledigheid wel de aandelen op de algemene markten voor publicatie van Nederlandstalige 
resp. Franstalige  tijdschriften (uitgezonderd gespecialiseerde tijdschriften) meegedeeld. 

 

 
 

28 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
29 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
30 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 189. 
31 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 453. 
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74. Tenslotte sluit de auditeur zich aan bij de bestaande beslissingspraktijk 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. 

75. Wat de online website betreft, meent de auditeur daarentegen dat dit aanbod te sterk verschilt 
van de gedrukte versie (inclusief de digitale kopie) van  een  tijdschrift,  zowel  wat betreft de inhoud, 
periodiciteit en toegankelijkheid. Immers, daar waar een digitale kopie slechts eenmaal moet 
gedownload worden, vereist de online website een toegang tot (vast of mobiel) internet. 

V.1.2 Geografische markt 
V.1.2.a Beslissingspraktijk 

76. In de Overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV32 

oordeelde de auditeur dat al de relevante productmarkten betreffende de uitgifte van tijdschriften 
als nationaal dienen te worden beschouwd. 

77. Het Mededingingscollege heeft zich niet uitgesproken over de geografische marktafbakening van 
deze productmarkten.33

 

78. Meer recent heeft het Mededingingscollege in de zaak Mediafin, voor wat betreft de relevante 
productmarkten betreffende de uitgifte van tijdschriften, een nationale markt weerhouden voor 
de beoordeling van de betrokken markten en de economische analyse.34

 

V.1.2.b Standpunt aanmeldende partij35
 

79. In de Overname van Humo NV, Story, Teve-Blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV 
oordeelde het Auditoraat dat op basis van het gevoerde onderzoek niet moest worden afgeweken 
van het voorstel van de aanmeldende partij dat de productmarkten als nationaal dienden 
beschouwd te worden. Deze lijn werd bevestigd in de beslissing dd. 6 maart 2018 betreffende de 
verwerving van gezamenlijke zeggenschap door Roularta en Rossel & Cie over Mediafin. 

V.1.2.c Marktonderzoek 

80. De Persgroep, Cascade en Edition Ventures zijn niet ingegaan op het geografische aspect van de 
marktafbakening voor wat betreft de publicatie van Nederlandstalige niet-gespecialiseerde 
tijdschriften.36

 

V.1.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

81. De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie, op basis van de 
beslissingspraktijk, uit  van een nationale marktafbakening. 

 
 
 
 
 
 

 

32 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 206. 
33 Beslissing BMA-2015-C/C-24. 
34 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-07, rn. 26. 
35 Aanmelding, p. 25. 
36 Antwoord van  De  Persgroep van  25 april 2018; antwoord van  Cascade  van  7  mei  2018  en het 

antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
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V.2 Verkoop van advertentieruimte 
V.2.1 Productmarkt 

V.2.1.a Beslissingspraktijk 

i) Advertentieruimte in tijdschriften 

82. 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.37

 

83. In De Vijver Media werd reeds de Belgische markt voor de verkoop van themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften weerhouden.38

 

84. Tijdens het onderzoek aangaande de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De 
Persgroep Publishing39 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. 

85. In de Mediafin-beslissing werd het bestaan van de Belgische markt voor de verkoop van 
themareclame in Nederlandstalige tijdschriften opnieuw bevestigd.40 Daarnaast werd in die 
beslissing ook de markt voor  de verkoop van themareclame  in Franstalige tijdschriften 
weerhouden. 

ii) Verkoop van online advertentieruimte 

86. De Europese Commissie stelde in eerdere beschikkingen een afzonderlijke markt voor het 
aanbieden van online advertentieruimte vast.41  De Europese Commissie liet hierbij in het midden 
of een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen zoek-gerelateerde en niet zoek- 
gerelateerde advertenties of in advertenties op desktops en op mobiele apparaten. 

87. Onder meer het Bundeskartellamt en de Autorité hebben in hun beslissingspraktijk eveneens een 
afzonderlijke markt voor het aanbieden van online advertentieruimte weerhouden.42

 

 
 

37 Beschikking COMP/M.3420 - GIMD/SOCPRESSE (4064), 17. 
38 Beslissing De Vijver Media, rn. 30. 
39 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 192. 
40 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-07, rns. 23 en 26. 
41 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. 

42 Décision n° 17-D-24 du 18 décembre 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur 
des moteurs de recherche en ligne et de l’intermédiation publicitaire en ligne,  
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d24.pdf; 
Beslissing van het Bundeskartellamt, B6-22/15, Fusionskontrolle: Funke Mediengruppe GmbH & Co. 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/17d24.pdf
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88. Met betrekking tot online advertentieruimte stelde het Mededingingscollege in Mediahuis dat het 
“van oordeel [is] dat online reclame op Nederlandstalige websites wellicht niet als een 
afzonderlijke markt kan worden beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou zijn, er alleszins een 
sterke concurrentiedruk uitgaat van de online aanbieders op de aanbieders in gedrukte media (en 
omgekeerd)”.43

 

89. In Mediahuis 3.0. was het Auditoraat van oordeel dat het onderzoek niet toeliet om de visie van 
het Mededingingscollege in vraag te stellen.44

 

90. In de meer recente Mediafin-beslissing stelde het Auditoraat dat er zeker aanwijzingen zijn voor 
het bestaan van een aparte markt voor de verkoop van online advertentieruimte maar oordeelde 
dat in casu kon worden open gelaten of er een dergelijke aparte markt bestaat. Het 
Mededingingscollege volgde de auditeur en ging niet verder in op het al dan niet bestaan van een 
aparte markt voor de verkoop van online advertentieruimte.45

 

V.2.1.b Standpunt aanmeldende partij46
 

91. In De Vijver Media werd de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor 
themareclame in Nederlandstalige tijdschriften geïdentificeerd. In diezelfde lijn werd door het 
Auditoraat in de verwerving van de gezamenlijke zeggenschap door Roularta en Rossel & Cie over 
Mediafin een  Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften weerhouden. 

92. Wat het online aspect van (landelijke) themareclame betreft, stipte een groot aantal respondenten 
in News Corp/BSkyB 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 in gedrukte media 
(en omgekeerd). 

93. Hoewel het tot op heden open blijft of online spelers tot dezelfde productenmarkt behoren (ie. 
deze voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, resp. 
Franstalige tijdschriften) kan niet worden ontkend dat beiden met elkaar in concurrentie staan en 

 
 

 

KGaA,   Axel   Springer   SE,   Gründung   eines   Gemeinschaftsunternehmens   "Media   Impact"   zur 
Anzeigenvermarktung    Produktmärkte,43. 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskontrolle/2 
015/B6-22-15.pdf?   blob=publicationFile&v=2. 

43 Beslissing van het  Mededingingscollege nr. BMA-2013-C/C-03 in zaak MEDE-C/C-13/0020 van 25 
oktober 2013, De oprichting van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV (verder “Beslissing 
BMA-2013-C/C-03”). 

44 Beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-2017-C/C-14 in zaak nr. MEDE–C/C–17/0006 van 26 
april 2017, De uitbreiding van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming Mediahuis NV, 
via de overdracht van verschillende participaties die thans worden aangehouden door Corelio NV en/of 
Concentra NV (verder “Beslissing BMA-2017-C/C-14”). 

45 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-07, rns. 23 en 26. 
46 Aanmelding, p. 36-38. 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskontrolle/2
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskontrolle/2
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dat zij op elkaar - minstens - sterke zijdelingse druk uitoefenen. De aanmeldende partij is dan ook 
van oordeel dat de advertentiemarkt voor tijdschriften ook online reclame omvat (op websites, 
sociale media etc.), aangezien dit overeenstemt met de huidige realiteit in de markt. De druk van 
online media is zo groot geworden dat reclame in (gedrukte) tijdschriften en online reclame als 
substituten kunnen worden beschouwd. Een bedrijf dat traditioneel zou adverteren in een 
vrouwenblad zoals Feeling om zijn producten aan te prijzen, kan nu een veel grotere groep aan 
individuen op gepersonaliseerde wijze bereiken via advertenties op onder meer Instagram, 
Facebook en Youtube. Het strookt dan ook niet met de huidige marktsituatie om enkel reclame op 
de digitale versie (i.e. identiek product dat louter op een verschillende drager wordt geconsumeerd) 
van het tijdschrift mee te rekenen voor de concentratieanalyse. 

94. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de BMA in het verleden heeft aanvaard dat het online 
segment voldoende druk uitoefent op de verkoop van advertentieruime voor landelijke 
themareclame in dagbladen, om het online segment en de dagbladen (en gratis bladen) als één 
enkele relevante advertentiemarkt te beschouwen. Het segment van de tijdschriften ondervindt 
minstens evenveel, en mogelijk zelfs nog meer concurrentiedruk van het online segment in 
vergelijking met de dagbladen. Het zou dan ook niet logisch zijn om geen rekening te houden met 
de concurrentiedruk van online bij de beoordeling van advertenties in tijdschriften, en dit wel te 
doen bij de beoordeling van advertenties in dagbladen. Dit standpunt wordt ook impliciet erkend 
in de beslissingspraktijk van de BMA, waarin de druk van online aanbieders op de aanbieders in 
gedrukte media in zijn algemeenheid wordt erkend (i.e. niet specifiek beperkt tot dagbladen). 

V.2.1.c Marktonderzoek 

95. Tijdens het marktonderzoek werden, voor wat betreft mogelijke opdelingen binnen de markt voor 
de verkoop van advertentieruimte, directe vragen gesteld aan de adverteerders met betrekking 
tot de marktdefinitie. Daarnaast werden eveneens verschillende vragen gesteld die peilen naar 
een bepaald marktgedrag; de antwoorden hierop zijn eveneens relevant voor de marktafbakening 
met betrekking tot de verkoop van advertentieruimte.47

 

i) Franstalige en Nederlandstalige advertentiedragers 

96. Cascade en De Persgroep zijn niet specifiek ingegaan op het onderscheid tussen Franstalige en 
Nederlandstalige advertentiedragers, maar verwijzen in hun antwoord wel naar deze opdeling.48

 

97. Edition Ventures is in zijn antwoord niet ingegaan op het onderscheid tussen Franstalige en 
Nederlandstalige advertentiedragers.49

 

98. Binnen de groep van adverteerders geeft 68% van de respondenten aan dat er een aparte markt 
bestaat  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  op  Nederlandstalige  dragers  enerzijds  en 

 
 
 

 
 

47 Er werden 53 adverteerders bevraagd en 26 adverteerders hebben de vragenlijst minstens 
gedeeltelijk beantwoord (resulterend in een responsgraad van 49%). In absolute waarden is 26 
antwoorden eerder beperkt om statistisch betrouwbare conclusies uit te trekken. De resultaten op de 
bevraging moeten bijgevolg met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. 

48 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
49 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
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Franstalige dragers anderzijds. Daarentegen vindt 13% van de respondenten dat deze stelling niet 
opgaat en 18% weet het niet of geeft hierop geen antwoord. 50

 

99. Aangezien er rekening moet worden gehouden met de taal van het doelpubliek kan een 
onderneming niet dezelfde reclameboodschap gebruiken voor het ganse grondgebied.51

 

100. Daarnaast zijn de tijdschriften en kranten, de televisieprogramma’s, de radioprogramma’s en 
soms zelfs de websites die gelezen, bekeken, beluisterd of bezocht worden door Nederlandstaligen 
verschillend van die van Franstaligen. Hierdoor  zijn de verkopers van advertentieruimte 
verschillend in Vlaanderen en Wallonië.52 Er zijn verschillende mediaregies per taalgebied; hierbij 
wordt verwezen naar bijvoorbeeld VAR en IP.53

 

ii) Verdere opdeling op basis van drager 

101. Edition Ventures en Cascade gaan akkoord met een opdeling per drager waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen radio, tijdschriften (papieren versie en digitale kopie), kranten 
(papieren versie en digitale kopie), online, bioscoopschermen en out of home.54

 

102. De Persgroep verwijst naar voorgaande beschikkingen van de Europese Commissie waarbij 
de markt voor de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften als een aparte relevante markt 
werd beschouwd die te onderscheiden is van de markt voor de verkoop van advertentieruimte in 
andere geschreven pers. Tijdschriften en kranten bijvoorbeeld zijn vanuit het perspectief van de 
adverteerder namelijk niet substitueerbaar, gezien de verschillende periodiciteit, het verschillende 
lezerspubliek en de significante verschillen tussen de prijzen voor advertentieruimte.55

 

103. De vraag naar de opsplitsing per drager is niet letterlijk aan de adverteerders gesteld. Wel 
werd hen de vraag voorgelegd wat ze zouden doen in geval van een permanente prijsverhoging 
van de advertentietarieven in tijdschriften, terwijl de tarieven voor andere dragers gelijk blijven. 
Op die vraag gaf meer dan de helft van de adverteerders56 aan het budget voorzien voor 
advertentieruimte in tijdschriften partieel of volledig te besteden aan advertentieruimte in andere 
media. Hieruit kan minstens worden afgeleid dat de concurrentiële druk van die andere dragers 
substantieel is. 

104. De vraag naar welke andere media het budget dan eventueel zou verschuiven, is niet 
eenduidig te beantwoorden. Een combinatie van verschillende media wordt hierbij overwogen. Dit 
hangt onder meer af van de objectieven van de campagne en het beoogde doelpubliek.57

 

 
 
 

 

50 Zie antwoorden van adverteerders op vraag 7 van het verzoek om inlichtingen. 
51 Antwoord van Sanofi van 8 mei 2018; antwoord van Beiersdorf van 8 mei 2018. 
52 Antwoord van Sanofi van 8 mei 2018. 
53 Antwoord van Samsung van 7 mei 2018. 
54 Antwoord van  De  Persgroep van  25 april 2018; antwoord van  Cascade  van  7  mei  2018  en het 

antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
55 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018. 
56 Zie antwoorden van adverteerders op vraag 1 van het verzoek om inlichtingen. 
57 Antwoord van Unilever van 8 mei 2018; antwoord van Shiseido van 27 april 2018; antwoord van 

Sanofi van 8 mei 2018; antwoord van Samsung van 7 mei 2018; antwoord van D’Ieteren van 18 mei 
2018; antwoord van Proximus van 14 mei 2018; antwoord van LVMH Fragrance van 22 mei 2018; 
antwoord van Dior Parfumes van 22 mei 2018; antwoord van BNP Paribas Fortis van 22 mei 2018; 
antwoord van BDO Distribution van 23 mei 2018. 
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iii) Gespecialiseerde versus niet-gespecialiseerde tijdschriften 

105. De Persgroep meent dat de markt voor de verkoop van advertentieruimte in 
Nederlandstalige tijdschriften zowel de gespecialiseerde als de niet-gespecialiseerde tijdschriften 
omvat.58

 

106. Edition Ventures en Cascade menen dat de verkoop van advertentieruimte in 
gespecialiseerde tijdschriften niet tot dezelfde markt behoort als de verkoop van advertentieruimte 
in niet-gespecialiseerde tijdschriften. 59

 

107. Cascade merkt op dat de keuze van adverteerders tussen de verschillende tijdschriften afhangt  
van verschillende parameters: 

- de doelgroep die ze wensen te bereiken (meestal op basis van socio-demo’s); 

- hun budget; 

- het resultaat dat ze willen bereiken (imago, respons, direct sales); 

- de gewenste timing (duur en intensiteit van de campagne). 

108. Op basis van deze factoren kan een onderscheid worden gemaakt tussen adverteerders die in 
meerdere types (niet-gespecialiseerde) tijdschriften kunnen adverteren (algemene adverteerders) 
en de adverteerders die slechts in één of een zeer beperkt aantal (gespecialiseerde) tijdschriften 
kunnen adverteren (niche adverteerders). 

109. De algemene adverteerders zijn bijvoorbeeld banken, verzekeringen, automerken, etc. die 
zowel in een weekendbijlage bij kranten, een nieuws & actualiteit tijdschrift, een vrouwen- of een 
mannenblad kunnen adverteren. Hetzelfde geldt voor andere adverteerders zoals producenten of 
verkopers van parfums of andere luxeproducten (horloges, e.d.) die ook kunnen adverteren in 
meerdere types niet-gespecialiseerde tijdschriften. 

110. Voor sommige adverteerders, die ook algemene adverteerders zijn, is de timing zeer 
belangrijk waardoor ze enkel advertentieruimte zullen inkopen in weekbladen. Het gaat 
bijvoorbeeld om supermarkten of andere adverteerders die korte promoties voeren. (Vrijwel) alle 
weekbladen zijn niet-gespecialiseerde tijdschriften. 

111. Andere adverteerders, zoals fietsmerken, motormerken, verkopers van tuinmeubilair, etc. 
focussen op een zeer bepaalde doelgroep en zullen dan ook (vrijwel) enkel advertentieruimte 
inkopen in de desbetreffende gespecialiseerde tijdschriften. 

112. Bij de adverteerders geeft twee derde van de respondenten60 aan bij een permanente 
prijsstijging van de tarieven in niet-gespecialiseerde tijdschriften, en geen prijswijzigingen van de 
tarieven in gespecialiseerde tijdschriften, niet te overwegen het budget voorzien voor 
advertentieruimte in niet-gespecialiseerde tijdschriften te besteden aan advertentieruimte in 
gespecialiseerde    tijdschriften.    Dit    geeft    aan    dat    mistens    voor    deze    respondenten 

 
 
 

 

58 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018. 
59 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
60 Zie  antwoorden  van  adverteerders  op  de  eerste  sub-vraag  van  vraag  2  van  het  verzoek  om 

inlichtingen. 
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advertentieruimte in gespecialiseerde tijdschriften niet tot dezelfde markt behoort als die in niet- 
gespecialiseerde tijdschriften. 

113. Een vaak terugkerende opmerking is dat het gekozen medium afhankelijk is van de 
objectieven van de campagne en/of de beoogde doelgroep.61 Verder wordt ook aangehaald dat 
gespecialiseerde bladen meestal een gerichte, specifieke doelgroep hebben en dus ook een beperkt 
bereik waardoor  het niet altijd  relevant is om deze bladen in te schakelen.62 Hiertegenover staat 
dat een minderheid van de respondenten opmerkt dat gespecialiseerde tijdschriften het wel 
mogelijk maken om meer gericht een bepaald doelpubliek te bereiken.63

 

iv) Gratis weekendbijlagen 

114. Bij de bespreking van de tijdschriftenmarkten dient, aldus de Persgroep, ook in zekere mate 
rekening te worden gehouden met de magazines die samen met kranten worden aangeboden 
(met name magazines bij de zaterdagkranten). De BMA was voorheen van mening dat dergelijke 
krantenmagazines strikt genomen niet in dezelfde markt kunnen worden opgenomen als de 
magazinetitels, daar deze enkel op zaterdag in de dagbladhandel te verkrijgen zijn, samen met de 
zaterdageditie van een krant. Een weekblad wordt echter vanaf dinsdag of woensdag gedurende 
een tijdspanne van een week te koop aangeboden in de persverkooppunten, maar ook op zaterdag 
wordt met die weekbladen nog een deel van het doelpubliek bereikt door de adverteerders. De 
Persgroep meent daarom dat de krantenmagazines potentieel mee opgenomen kunnen worden in 
de advertentiemarkt voor magazines. 

115. Cascade meent dat de verkoop van advertentieruimte in gratis weekendbijlagen van kranten 
wel tot dezelfde markt behoort als de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften.64

 

116. Edition Ventures daarentegen is van oordeel dat de verkoop van advertentieruimte in gratis 
weekendbijlagen van kranten niet tot dezelfde markt behoort als de verkoop van 
advertentieruimte in tijdschriften.65

 

117. Bij de adverteerders geeft meer dan de helft van de respondenten66 aan bij een permanente 
prijsstijging van de tarieven in niet-gespecialiseerde tijdschriften, en geen prijswijzigingen van de 
tarieven in weekendbijlagen bij kranten, te overwegen om het budget voorzien voor 
advertentieruimte in niet-gespecialiseerde tijdschriften te besteden aan advertentieruimte in 
weekendbijlagen bij kranten. Een derde geeft aan dit niet te overwegen. 

118. Dit geeft aan dat minstens voor deze respondenten advertentieruimte in weekendbijlagen bij 
kranten mogelijks tot dezelfde markt behoort  als die in  niet-gespecialiseerde tijdschriften,  of 
hierop minstens een sterke concurrentiële druk uitoefent. 

 
 
 

 

61 Antwoord van D’Ieteren van 18 mei 2018; antwoord van Proximus van 14 mei 2018; antwoord van 
ING van 17 mei 2018; antwoord van Mercedes; antwoord van LMVH Fragrance van 22 mei 2018; 
antwoord van Dior Parfumes van 22 mei 2018. 

62 Antwoord van Unilever van 8 mei 2018; antwoord van Mercedes van 17 mei 2018. 
63 Antwoord van BDO van 23 mei 2018. 
64 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
65 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
66 Zie  antwoorden  van  adverteerders  op  de  tweede  subvraag  van  vraag  2  van  het  verzoek  om 

inlichtingen. 
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119. Ook hier wordt door adverteerders opgemerkt dat ze een verschuiving naar advertentieruimte 
in weekendbijlagen zouden overwegen op voorwaarde dat de beoogde doelgroep wordt bereikt. 
67

 

120. Een belangrijk argument blijkt dat via weekendbijlagen een gelijkaardig, breed doelpubliek 
kan worden bereikt, net zoals via niet-gespecialiseerde tijdschriften.68 Dit ruime bereik blijkt voor 
andere adverteerders net de reden te zijn om een verschuiving van advertentiebudget naar 
weekendbijlagen niet of in mindere mate te overwegen.69

 

v) Websites van tijdschriften 

121. De Persgroep stelt dat een afzonderlijke markt voor de verkoop van online themareclame 
dient te worden onderscheiden (waar de verkoop van advertentieruimte op de websites van 
tijdschriften deel van uitmaakt), waarin - in lijn met de Europese en Nederlandse 
beslissingspraktijk - alle soorten advertenties zijn opgenomen, met uitzondering van 
jobadvertenties, rubriekadvertenties en financiële en wettelijk verplichte advertenties, aangezien 
deze respectieve categorieën elk een eigen markt beslaan en zowel de printadvertenties als hun 
online tegenhanger omvatten. 

122. Deze markt oefent enorme concurrentiële druk uit op de verkoop van advertentieruimte in de 
gedrukte versie van tijdschriften (en andere mediavormen). Op deze markt zijn dominante spelers, 
zoals Google en Facebook, actief.  Deze trekken  veruit het grootste deel  van  de advertentie- 
inkomsten naar zich toe, met name door hun advertentietechnologie, enorme hoeveelheid data, 
mondiaal bereik, schaalvoordelen en platformen, zoals bijvoorbeeld YouTube, zoekmachines en 
sociale media. 

123. Parallel met deze verschuiving van de zogenaamde eyeballs naar het internet, wordt ook een 
vrij nieuwe vorm van adverteren, met name reclame op maat van de mediaconsument, steeds 
belangrijker. De grote meerwaarde van online adverteren bestaat erin dat een welbepaald 
doelpubliek kan worden aangesproken. Dominante spelers zoals Facebook en Google beschikken 
over zoveel informatie van hun vele gebruikers dat ze hun publiek moeiteloos kunnen 
onderverdelen in doelgroepen, op maat van de adverteerders. De data over de consument zijn zo 
gedetailleerd dat adverteerders een zeer precieze en real time rapportering kunnen krijgen over 
de impact van een reclamecampagne gericht op een bepaalde doelgroep. Dat is voor 
adverteerders de grote aantrekkingskracht van  het online medium, en de traditionele  media 
kunnen hier maar moeilijk een evenwaardig en innovatief alternatief voor bieden. 

124. Edition Ventures en Cascade zijn daarentegen wel van oordeel dat de verkoop van 
advertentieruimte op websites van tijdschriften tot dezelfde markt behoort als de verkoop van 
advertentieruimte in de gedrukte versie van tijdschriften.70

 

 
 
 

 

67 Antwoord van Unilever van 8 mei 2018; antwoord van BMW van 7 mei 2018; antwoord van Beiersdorf 
van 8 mei 2018; antwoord van ING van 17 mei 2018; antwoord van BNP Paribas Fortis van 22 mei 
2018; antwoord van Electrabel van 25 mei 2018. 

68 Antwoord van D’Ieteren van 18 mei 2018; antwoord van BMW van 7 mei 2018; antwoord van Peugeot 
van 25 mei 2018. 

69 Antwoord van Smartphoto van 22 mei 2018; antwoord van Velux van 24 mei 2018. 
70 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018 en antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
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125. Aan de adverteerders werd niet rechtstreeks gevraagd of de verkoop van advertentieruimte 
op websites van tijdschriften al dan niet tot dezelfde markt behoort als de verkoop van 
advertentieruimte in de gedrukte versie van tijdschriften. 

vi) Andere websites 

126. De Persgroep en Cascade menen dat de markt voor de verkoop van online themareclame 
niet enkel de websites van tijdschriften of andere mediatitels omvat, maar ook websites andere 
dan mediawebsites, sociale mediasites, en zoekmachines, met als grootste spelers Google 
(inclusief YouTube) en Facebook.71

 

127. Edition Ventures is van oordeel dat de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften niet tot 
dezelfde markt behoort als de verkoop van advertentieruimte op andere mediawebsites of andere 
websites zoals zoekmachines en sociale mediasites72. 

128. Bij de adverteerders beschouwt ongeveer 68% van de respondenten advertentieruimte op 
andere mediawebsites als een volwaardig alternatief voor advertentieruimte op websites van 
tijdschriften.73

 

129. Ongeveer 57% van de respondenten is van oordeel dat zowel advertentieruimte op andere 
websites als advertentieruimte op zoekmachines en sociale mediasites als een volwaardig 
alternatief voor advertentieruimte op websites van tijdschriften kunnen gezien worden.74 Dit geeft 
aan dat mistens voor deze respondenten advertentieruimte op andere mediawebsites, op andere 
websites en op zoekmachines en sociale mediasites mogelijks tot dezelfde markt behoort als die 
op websites van tijdschriften. 

130. De adverteerders die zoekmachines en sociale mediasites niet als een volwaardig alternatief 
zien, merken onder meer op dat het hier gaat om een ander kanaal of om een totaal andere 
invulling van advertentieruimte.75 Zij worden door sommige adverteerders eerder als 
complementair dan als substitueerbaar met de kranten en tijdschriften websites beschouwd.76

 

vii) Opdeling op basis van thema/doelgroep 

131. De Persgroep meent dat de markt voor online advertenties niet verder opgedeeld dient te 
worden tussen bijvoorbeeld advertenties op online nieuwssites en op andere sites, of op basis van 
welbepaalde doelgroepen. Het belang van het onderscheid tussen verschillende types websites 
neemt namelijk af ten gevolge van het data-gedreven karakter van online advertenties. Via 
profilering kan een adverteerder doelgroepen bereiken ongeacht of dit via websites gebeurt die 
gewoonlijk door deze doelgroep worden bezocht, of via andere websites. Bijgevolg neemt het 
belang van het type van websites als instrument voor targeting af. Waar online adverteerders 
voorheen,  bij  afwezigheid  van  toepassingen  die  profilering  toelaten,  bepaalde  doelgroepen 

 
 
 

 

71 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
72 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
73 Zie antwoord van de adverteerders op vraag 5 van het verzoek om inlichtingen. 
74 Zie antwoord van de adverteerders op vraag 5 van het verzoek om inlichtingen. 
75 Antwoord van BNP Paribas Fortis van 22 mei 2018; antwoord van Jaguar Landrover van x mei 2018; 

antwoord van LMVH Fragrance van 22mei 2018; antwoord van Dior Parfumes van 22 mei 2018. 
76 Antwoord van Ford van x mei 2018; antwoord van Rolex van 23 mei 2018. 
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trachtten te bereiken door middel van hun keuze een bepaalde website te bezoeken, kunnen ze nu 
rechtstreeks via profilering deze doelgroepen selecteren, los van (een) welbepaalde website(s). 

132. Edition Ventures stelt dat er geen onderscheid nodig is op basis van doelgroep.77
 

133. Cascade is van mening dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen advertenties die 
geplaatst worden op bepaalde websites om een welbepaalde doelgroep te bereiken en andere 
advertenties die zoveel verschillende consumenten willen bereiken zonder dat de advertentie een 
link heeft met de inhoud van de website.78

 

134. Bij de adverteerders geeft 78 % aan een onderscheid te maken op basis van doelgroep.79Het 
gaat hier dan vaak om een onderscheid op basis van socio-demografische kenmerken: leeftijd, 
geslacht, etc.80

 

viii) Opdeling op basis van soort advertentie 

135. De Persgroep en Casacade zijn niet specifiek ingegaan op het mogelijke onderscheid op basis 
van het soort advertentie.81

 

136. Edition Ventures maakt geen onderscheid  op basis van soort advertentie.82
 

137. Bij de adverteerders geeft 33% van de respondenten aan een onderscheid te maken op basis 
van het soort advertenties, 37% maakt geen onderscheid en 29% neemt geen eenduidig 
standpunt in. 83

 

138. Bij de adverteerders die wel een onderscheid maken op basis van soort advertentie, wordt 
aangegeven dat elk type (banner, video, …) wordt ingezet voor een verschillend objectief zoals 
bijvoorbeeld naambekendheid of promoties.84 Verschillende types worden ook soms in combinatie 
met elkaar ingezet.85

 

V.2.1.d Analyses advertentie-uitgaven en -inkomsten 

139. De auditeur heeft met het oog op de marktafbakening van de advertentiemarkt data 
opgevraagd van concurrenten en adverteerders aangaande advertentiebestedingen in Belgische 
tijdschriften.86   Wat  betreft  de  advertentie-inkomsten,  werden  de  datasets  van  verschillende 

 
 

 

77 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
78 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
79 Zie antwoord van de adverteerders op vraag 6c van het verzoek om inlichtingen. 
80 Antwoord van Unilever van 8 mei 2018; antwoord van Shiseido van 27 april 2018; antwoord van 

D’Ieteren van 18 mei 2018; antwoord van Proximus van 14 mei 2018; antwoord van LVMH Fragrance 
van 22 mei 2018; antwoord van Dior Parfumes van 22 mei 2018; antwoord van BNP Paribas Fortis van 
22 mei 2018; antwoord van BDO distribution van 23 mei 2018; antwoord van BMW van 7 mei 2018; 
antwoord van Mercedes van 17 mei 2018; antwoord van LMVH Fragrance van 22mei 2018; antwoord 
van Smartphoto van 22 mei 2018; antwoord van Rolex van 23 mei 2018; antwoord van Peugeot van 
25 mei 2018. 

81 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
82 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
83 Zie antwoord van de adverteerders op vraag 6a van het verzoek om inlichtingen. 
84 Antwoord van Beiersdorf van 8 mei 2018; antwoord van ING van 17 mei 2018; antwoord van Peugeot 

van 25 mei 2018. 
85 Antwoord van BNP Paribas Fortis van 22 mei 2018. 
86 De hier verzamelde data worden verderop ook gebruikt met het oog op de concurrentiële analyse. 
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mediagroepen in één grote matrix gebundeld, met hierin de advertentie-inkomsten per unieke 
adverteerder (rijen) in elke afzonderlijke titel (kolommen) voor drie opeenvolgende jaren. 

140. Deze dataset geeft verdere inzage in de wijze waarop de verschillende adverteerders hun 
advertentiebudget spreiden over de verschillende titels, of er eventueel sterkere correlaties zijn 
tussen bepaalde titels of uitgevers, of er een onderscheid gemaakt kan worden tussen het gedrag 
van adverteerders die veel versus beperkt adverteren in tijdschriften. 

V.2.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

141. Op basis van de marktbevraging bij concurrenten en adverteerders, alsook de analyse van de 
concrete advertentie-inkomsten, meent de auditeur dat er vooreerst een opsplitsing moet worden 
gemaakt naar taal. Advertenties gericht aan een Nederlandstalig publiek behoren tot een andere 
markt dan advertenties gericht aan een Franstalig publiek. 

142. Wat de marktafbakening naar drager betreft, geeft het marktonderzoek geen eenduidig 
resultaat. 

143. Enerzijds geven voornamelijk de concurrenten aan dat er nog steeds een belangrijk 
onderscheid bestaat tussen de verschillende dragers, met een afzonderlijke markt voor 
advertentieruimte voor themareclame in tijdschriften. Anderzijds kan op basis van de antwoorden 
van adverteerders worden afgeleid dat de concurrentiële druk tussen de verschillende dragers 
groot is. In het geval van een permanente significante prijsverhoging voor advertentieruimte in 
tijdschriften geeft een groot deel van de adverteerders aan het voorziene budget minstens 
gedeeltelijk tot zelfs volledig aan een andere drager te besteden. Samen met een kleiner aandeel 
adverteerders dat aangeeft het budget niet meer te besteden, oefent deze groep een sterke 
neerwaartse druk uit op de advertentie-inkomsten. 

144. Daarnaast blijkt zowel uit de antwoorden van de adverteerders, alsook het onderzoek naar 
de werkelijke advertentiebestedingen per titel, dat er minstens een segmentering is binnen de 
advertentiemarkten naar doelgroep, die ervoor zorgt dat de substitueerbaarheid tussen de 
tijdschriften onderling sterk verschilt. Er kan ook worden vastgesteld dat hoe gespecialiseerder of 
meer doelgroep gericht de inhoud van een bepaalde titel, hoe kleiner de overlap met andere 
tijdschriftentitels. 

145. Wat de verkoop van online advertentieruimte betreft, heeft de marktbevraging uitgewezen 
dat er onvoldoende argumenten zijn om deze markt verder uit te splitsen naar type websites of 
online platformen. Net als bij andere dragers kan ook hier een mogelijke segmentering naar 
doelgroep worden gemaakt, waarbij de onderlinge substitueerbaarheid tussen websites sterk kan 
verschillen, bijvoorbeeld omwille van de specifieke doelgroep die door de website wordt bereikt. 

146. De aanmeldende partij heeft - gelet op de toegenomen druk van online - een markt voor de 
verkoop van advertentieruimte  voor themareclame  in Nederlandstalige,  respectievelijk 
Franstalige tijdschriften in België, inclusief druk van online reclame geïdentificeerd. 

147. De auditeur ziet echter niet in hoe dergelijke markt kan worden afgebakend, gezien deze 
online druk zich ook manifesteert ten opzichte van alle andere dragers, zoals kranten en televisie. 
Het zou dan ook erg artificieel zijn om - mocht een verruiming van de markt noodzakelijk zijn - 
deze verruiming te beperken tot online. 
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148. Op basis van het onderzoek zijn er echter onvoldoende elementen  om de markt op  dit 
ogenblik te verruimen naar een alomvattende advertentiemarkt, of te herwerken naar 
advertentiemarkten per doelgroep of type advertentie. Niettemin kan wel gesteld worden dat de 
traditionele marktafbakening naar drager hoe langer hoe meer onder druk komt te staan. 

149. Om die reden besluit de auditeur niet af te wijken van de bestaande rechtspraak waarbij de 
verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, resp. Franstalige 
tijdschriften enerzijds en de verkoop van advertentieruimte voor themareclame op 
Nederlandstalige, resp. Franstalige online dragers (websites, sociale media, zoekmachines,…) als 
afzonderlijke markten worden weerhouden. 

150. Wel meent dat de auditeur dat in de economische analyse rekening zal dienen te worden 
gehouden met volgende aspecten: 

- De toenemende concurrentiële druk tussen de verschillende dragers; 

- Het verschil in concurrentiegraad tussen verschillende titels, met een duidelijke segmentering 
naar doelgroep. 

V.2.2 Geografische markt 
V.2.2.a Beslissingspraktijk 

151. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie een nationale markt voor de verkoop 
van advertentieruimte in tijdschriften overwogen, maar uiteindelijk de exacte marktdefinitie 
opengelaten.87

 

152. De Europese Commissie heeft eerder overwogen dat de geografische markt voor online 
advertenties nationaal van omvang is of een homogeen taalgebied omvat.88

 

153. Tijdens het onderzoek aangaande de overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya 
door De Persgroep Publishing NV89 werd door het Auditoraat een nationale markt weerhouden. 
Het Mededingingscollege is toen niet ingegaan op de geografische afbakening van de markt voor 
de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften. 

154. In Mediafin deelde het Mededingingscollege de visie van het Auditoraat die uitging van een 
nationale markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige, respectievelijk 
Franstalige tijdschriften.90

 

V.2.2.b Standpunt aanmeldende partij91
 

155. Geografisch wordt de markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften als nationaal gedefinieerd. 

 
 
 
 

 

87 Zaak COMP/M.3420 -GIMD / SOCPRESSE, rns. 27-30. 
88 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, rn. 83. 

89 Beslissing BMA-2015-C/C-24, rn. 192. 
90 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-07, rns. 23 en 26. 
91 Aanmelding, p. 37. 
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V.2.2.c Marktonderzoek 

156. De concurrenten gaan er vanuit dat de geografische reikwijdte van de markt voor de verkoop 
van advertentieruimte in tijdschriften nationaal is. De markt voor de verkoop van 
advertentieruimte op de websites van tijdschriften beschouwen zij eveneens als nationaal.92

 

157. Cascade benadrukt het onderscheid tussen Nederlandstalige en Franstalige tijdschriften.93 

Eenzelfde onderscheid op basis van taal dient tevens gemaakt te worden voor wat betreft de 
websites. 

158. De Persgroep merkt op dat er mogelijk vragen kunnen gesteld worden over de geografische 
reikwijdte van de online markt, aangezien er online ook Nederlandstalige advertenties te vinden 
zijn op internationale websites.94

 

159. Edition Ventures beschouwt zowel de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften als de 
verkoop op de websites van die tijdschriften als overwegend nationaal.95

 

160. Bij de adverteerders zijn de meningen verdeeld.96 Ongeveer één derde gaat uit van een 
nationale markt. Eén derde neemt geen eenduidig standpunt in en ongeveer één derde gaat niet 
akkoord met een nationale markt en vermeldt hiervoor onder meer het feit dat men ook in één 
landsdeel alleen kan adverteren, het verschil in taal en het feit dat voor de verschillende 
landsdelen soms andere media worden gekozen.97

 

V.2.2.d Beoordeling auditeur 

161. De auditeur gaat, voor de beoordeling van voorliggende transactie, op basis van de 
bestaande beslissingspraktijk en het gevoerde onderzoek uit van een nationale marktafbakening, 
zowel voor de verkoop van advertentieruimte in tijdschriften als online. 

 
V.3 Drukkerij-activiteiten 

V.3.1 Productmarkt 
V.3.1.a Beslissingspraktijk 

162. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie een onderscheid gemaakt tussen 
rotogravure printing en offset printing.98

 

163. De Raad voor de Mededinging heeft in het verleden de drukkerij markt opsplitst in volgende 
productmarkten:  coldset-offset  druk,  heatset-offset  druk,  hybride  offset  druk,  vellendruk  en 

 
 

92 Antwoord van  De  Persgroep van  25 april 2018; antwoord van  Cascade  van  7  mei  2018  en het 
antwoord van Edition Ventures van 2 mei 2018. 

93 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018, p. 6. 
94 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018 
95 Antwoord van Edition Ventures van 2 mei 2018, p. 7. 
96 Zie antwoorden van de adverteerders op vraag 8 van het verzoek om inlichtingen. 
97 Antwoord van BMW van 7 mei 2018; antwoord van ING van 17 mei 2018; antwoord van Axa van 15 

mei 2018; antwoord van BNP Paribas Fortis van 21 mei 2018; antwoord van Smartphoto van 21 mei 
2018; antwoord van Randstad van 23 mei 2018. 

98 Beschikking  van  de  Europese  Commissie  van  3  mei  2005  in  Bertelsmann  Springer/JV,  M3178; 
beschikking van de Europese Commissie van 14 december 2007 in Quebecor World/RSDB, 
Comp/M.4893; Beschikking van de Europese Commissie van 7 juli 2005 in Wegener/PCM, JV, 
Comp/M.3817. 
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diepdruk. De verschillende drukkerij activiteiten werden niet samen als één drukkerijmarkt gezien 
daar de onderlinge druktechnieken niet voldoende substitueerbaar zijn (andere techniek, andere 
toepassing, andere kostprijs,....).99

 

164. Het Mededingingscollege heeft eveneens een aparte markt voor  coldset-offset  druk 
weerhouden.100

 

V.3.1.b Standpunt aanmeldende partij101
 

165. In Mercator Printing Group NV kwam de toenmalige Raad voor de Mededinging tot het 
besluit dat de verschillende druktechnieken niet voldoende substitueerbaar zijn (onder meer 
wegens andere techniek, andere toepassing, andere kostprijs) om tot eenzelfde relevante markt 
te worden gerekend. De Raad bakende bijgevolg de volgende productmarkten af: coldset-offset 
druk, heatset-offset druk, hybride-offset druk, vellendruk en diepdruk. 

166. Heatset- en hybride-offset druktechnieken leveren een hogere kwaliteit van het drukwerk op 
maar zijn ook tijdsintensiever dan coldset-offset druktechnieken. Omwille van deze kenmerken 
dragen heatset- en hybride-offset druktechnieken over het algemeen de voorkeur weg voor het 
drukken van tijdschriften. Tijdschriften worden immers doorgaans op hoger kwaliteitspapier 
gedrukt dan dagbladen en kennen een lagere frequentie van verschijning (bijvoorbeeld wekelijks, 
tweewekelijks, maandelijks). 

V.3.1.c Marktonderzoek 

167. De Persgroep en Edition Ventures gaan akkoord met aparte markten voor hybride-offset 
druk enerzijds en heatset-offset druk anderzijds.102

 

168. Cascade ziet niet in waarom een onderscheid  moet worden gemaakt tussen  deze twee 
technieken, in ieder geval voor tijdschriften aangezien beide technologieën gebruikt kunnen 
worden voor het drukken ervan. 103

 

V.3.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

169. De auditeur meent dat de vraag of heatset-offset druk en hybride-offset druk al dan niet tot 
eenzelfde markt behoren, kan worden open gelaten. Immers, ongeacht de exacte afbakening van 
deze markt heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op significante wijze wordt 
belemmerd. 

170. 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 de 
engst mogelijke markten, namelijk aparte markten voor heatset-offset druk en hybride-offset 
druk. 

 
 
 
 
 

 

99 Beslissing nr. 2000-C/C-14 van 19 mei 2000, Concentra Holding - Mercator Holding. 
100 Beslissing BMA-2013-C/C-03, rns. 218- 219 en 681. 
101 Aanmelding, p. 47. 
102 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
103 Antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
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V.3.2 Geografische markt 
V.3.2.a Beslissingspraktijk 

171. Met betrekking tot de cold-offset drukmarkt is het Mededingingscollege reeds uitgegaan van 
een geografische markt die België, Nederland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk omvat.104

 

172. Met betrekking tot de heatset-offset en hybride offset druk zijn er geen precedenten van de 
BMA. 

V.3.2.b Standpunt aanmeldende partij105
 

173. De Europese Commissie heeft de drukmarkt als nationaal of ruimer dan nationaal 
gedefinieerd. Het Mededingingscollege oordeelde dat de geografische omvang van de coldset- 
offset drukmarkt België, Nederland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk betreft. 

174. De geografische omvang van de relevante drukkerijmarkt is groter dan nationaal en omvat 
minstens België, Nederland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk. De realiteit op de drukkerijmarkt 
is immers dat uitgevers in deze geografische zone (en zelfs over heel Europa) op zoek gaan naar 
de beste drukker die de beste prijs kan aanbieden, waarbij de geografische ligging meestal niet 
doorslaggevend is. Dit geldt zeker voor wat betreft niet-actualiteitsmagazines, en maand- en 
kwartaalbladen, die minder rekening moeten houden met een deadline zowel inzake de 
aanlevering van ‘druk klaar’ materiaal aan de drukkerij als voor het afleveren van het blad op de 
lezersmarkt. [Vertrouwelijk] Ook bij actualiteits- en weekbladen stelt de aanmeldende partij vast 
dat afstand hoe langer minder een rol speelt. 

175. Bovendien heeft het Mededingingscollege in het verleden voor wat betreft de coldset-offset 
drukmarkt reeds een geografische markt aangenomen bestaande uit België, Nederland, West- 
Duitsland en Noord-Frankrijk. Omwille van de hogere frequentie van het verschijnen van kranten 
(die via coldset-offsettechnieken worden gedrukt) speelt de logistiek (i.e. het vervoeren van 
drukwerk van de drukkerij naar het verdeel/verkooppunt) een grotere rol in vergelijking met 
tijdschriften. De aanmeldende partij meent dan ook dat voor wat betreft de heatset-offsetdruk 
markt en de hybride-offsetdruk markt minstens eenzelfde geografische markt dient te worden 
weerhouden als voor de coldset-offset drukmarkt. 

V.3.2.c Marktonderzoek 

176. De Persgroep en Edition Ventures kunnen akkoord gaan met de markt voor de heatset-offset 
druk die bestaat uit België, Nederland, West- Duitsland en Noord-Frankrijk.106 Voorbij deze afstand 
is het, volgens Edition Ventures, onbetaalbaar.107

 

177. Hier dient voor Cascade een onderscheid gemaakt te worden tussen weekbladen en andere 
bladen. Voor veel weekbladen is het gebied waarin tijdschriften kunnen worden gedrukt beperkt 
tot België en de grensgebieden (een paar kilometers binnen Nederland, Duitsland en België). De 

 
 

 

104 Beslissing BMA-2013-C/C-03, rns. 311 en 681. 
105 Aanmelding, p. 47-48. 
106 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
107 Antwoord van Edition Ventures van 27 april 2018. 
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reden is dat de “window of opportunity” voor het drukken van deze tijdschriften beperkt is tot 
welbepaalde slots omdat ze actueel nieuws bevatten. 108

 

178. In 2015 heeft Cascade aangegeven dat buitenlandse drukkers tot de mogelijkheden behoren 
indien ze binnen een straal van 200km van het distributiecentrum en het postcentrum liggen. 
Cascade is van mening dat een straal van 200 km echter niet meer realistisch is vanwege de 
toegenomen transportkosten en files. 

 
 

V.3.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

179. De auditeur meent dat de exacte geografische marktafbakening kan worden open gelaten. 
Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt heeft de concentratie niet tot gevolg dat 
de mededinging op significante wijze wordt belemmerd. 

180. Voorzichtigheidshalve gaat de auditeur voor de beoordeling van voorliggende transactie uit 
van de engst mogelijke geografische afbakening, namelijk een nationale markt. 

 
V.4 Online handel (e-commerce) 

V.4.1 Productmarkt 
V.4.1.a Beslissingspraktijk 

181. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie het onderscheid tussen voedings- en 
niet-voedingsproducten steeds als uitgangspunt genomen, waarbij een verdere opdeling van de 
niet-voedingsproducten op basis van verschillende productcategorieën werd overwogen. 

182. Voor wat betreft een mogelijke opdeling op basis van verkoopkanaal heeft de Europese 
Commissie reeds erkend dat het voor een detailhandelaar steeds belangrijker wordt om klanten 
via verschillende verkoopkanalen te bereiken. Zij heeft eveneens duidelijke verschillen  tussen online 
en offline detailhandel vastgesteld maar heeft de precieze marktdefinitie uiteindelijk 
opengelaten.109

 

V.4.1.b Standpunt aanmeldende partij 

183. In eerdere beslissingen met betrekking tot de detailhandelsverkoop op afstand was het 
uitgangspunt van de Europese Commissie het onderscheid tussen de verkoop van 
voedingsproducten enerzijds (“food”) en niet-voedingsproducten (“non-food”) anderzijds. De 
Europese Commissie heeft tevens verdere onderverdelingen overwogen op basis van afzonderlijke 
productcategorieën en verkoopkanalen, maar liet de exacte marktdefinitie hierbij telkens open. 

184. Wat productcategorieën betreft, heeft de Europese Commissie op basis van de resultaten van 
haar marktonderzoek in Otto/Primondo Assets overwogen dat het non-food 
detailhandelssegment kon worden ingedeeld op basis van de volgende productcategorieën: (i) 
kleding  en  schoeisel;  (ii)  meubilair;  (iii)  elektronica  en  apparaten;  (iv)  DIY  (“do  it  yourself”), 

 
 

108 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018; antwoord van Cascade van 7 mei 2018. 
109  Beschikking van de Europese Commissie van 16 februari 2010 in Otto/Primodo Assets, Comp/M/5721; 

Beschikking van de Europese Commissie van 23 juni 2011 in Media Saturn/ Redcoon, Comp/M 6226; 
Beschikking van de Europese Commissie van 7 mei 2012 in Ahold/Flevo, COMP/M.6542; Beschikking 
van de Europese Commissie van 21 december 2016 in Cinven/Permira/Allegro/Ceneo, COMP/M.8274. 
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verfraaiing van de woning en tuincentra; (v) gezondheid en schoonheid; (vi) speelgoed en 
spelletjes en (vii) sportartikelen en kamperen. De Europese Commissie onderzocht in deze zaak 
tevens of deze productcategorieën in verdere subcategorieën moesten worden onderverdeeld. 
Uiteindelijk liet het de exacte marktdefinitie open. 

185. Wat de segmentering op basis van het verkoopkanaal betreft, heeft de Europese Commissie 
erkend dat het voor de detailhandel steeds belangrijker wordt om klanten via een waaier aan 
verkoopkanalen te bereiken, en dat klanten steeds gemakkelijker kunnen wisselen tussen 
verschillende verkoopkanalen. Hoewel in Otto / Primondo Assets werd erkend dat er verschillen 
bestaan tussen de online en offline detailhandel, werd de marktdefinitie door de Europese 
Commissie uiteindelijk opengelaten. Zoals in die beschikking en in vorige en latere beschikkingen 
van de Europese Commissie wordt gesuggereerd, is het mogelijk dat het niveau en de mate van 
onderlinge verwevenheid tussen de offline detailhandel en de online detailhandel afhankelijk zijn 
van de betrokken productcategorie. De Europese Commissie heeft met betrekking tot elektronica 
bijvoorbeeld opgemerkt dat klanten zich vaak online informeren en offline kopen, of vice versa i.e. 
zich in de winkel informeren en online kopen. 

186. Ook in Cinven/Permira/Allegro/Ceneo liet de Europese Commissie open of de markt voor de 
detailhandel van niet-voedingsproducten verder moet worden gesegmenteerd. 

187. De precieze omvang van de productmarkt kan worden opengelaten, omdat de concentratie 
geen mededingingsproblemen schept zelfs indien van de nauwst mogelijke marktomschrijving zou 
worden uitgegaan. 

V.4.1.c Marktonderzoek 

188. Tijdens de marktbevraging werd er niet ingegaan op het bestaan van een aparte markt voor 
online handel. 

V.4.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

189. De auditeur meent dat de exacte productmarktafbakening kan worden open gelaten. 
Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de concentratie niet tot gevolg dat 
de mededinging op significante wijze wordt belemmerd. 

190. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding en de bestaande rechtspraak, voor de 
beoordeling van voorliggende transactie uit van de engst mogelijke markten, namelijk markten 
voor de online handel van (niet-)voedingsproducten. 

V.4.2 Geografische markt 
V.4.2.a Beslissingspraktijk 

191. In haar beslissingspraktijk  heeft de Europese Commissie overwogen dat de geografische 
markt voor thuiswinkelen (inclusief online winkelen) nationaal is maar heeft de precieze 
marktdefinitie uiteindelijk open gelaten. 110

 

 
 
 

 

110 Beschikking van de Europese Commissie van 21 december 2016 in Cinven/Permira/Allegro/Ceneo, 
COMP/M.8274; Beschikking van de Europese Commissie van 16 februari 2010 in Otto/Primodo Assets, 
Comp/M/5721. 
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192. Met betrekking tot een markt die mogelijk thuiswinkelen en fysieke winkelpunten omvat, zijn 
zelfs regionale en lokale markten overwogen maar uiteindelijk werd ook hier de precieze 
marktdefinitie open gelaten.111

 

V.4.2.b Standpunt aanmeldende partij112
 

193. In het verleden heeft de Europese Commissie overwogen dat de geografische markt voor 
thuiswinkelen (inclusief online winkelen) nationaal in omvang is89, wegens factoren zoals 
taalverschillen, kosten en vertragingen in verband met het plaatsen van internationale bestellingen, 
prijsverschillen tussen landen en het feit dat promoties soms gericht zijn tot specifieke landen. 
Uiteindelijk liet het de marktdefinitie open. 

194. Ook in Cinven/Permira/Allegro/Ceneo liet de Europese Commissie de precieze geografische 
marktdefinitie open. 

195. De precieze omvang van de geografische markt kan worden opengelaten, maar is ten minste 
nationaal van omvang, omdat de online verkoper niet verbonden is met een bepaalde locatie in 
een bepaalde lidstaat en de bezorgdiensten (minstens) nationaal opereren. 

V.4.2.c Marktonderzoek 

196. Tijdens de marktbevraging werd er niet ingegaan op de markt voor online handel. 

V.4.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

197. De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 
transactie uit van een nationale markt. 

 
VI. Conclusie aangaande marktafbakening 

 

198. Rekening houdend met het bovenstaande is de auditeur van mening dat, voor de beoordeling 
van voorliggend dossier, de relevante lezers- en advertentiemarkten als volgt kunnen worden 
gedefinieerd: 

- De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 
tijdschriften (uitgezonderd gespecialiseerde tijdschriften); 
Deze markt kan verder opgesplitst worden naar thema/doelgroep, waaruit volgende 
afzonderlijke markten voortvloeien: 

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 Nederlandstalige, respectievelijk 
Franstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek; 

iii. De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk 
Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie; 

- De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 
gespecialiseerde tijdschriften; 

 
 

111 Beschikking van de Europese Commissie van 16 februari 2010 in Otto/Primodo Assets, Comp/M/5721. 
112 Aanmelding, p. 40. 



113 Aanmelding, p. 26-27. 
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- De  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  in 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften; 

- de  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  op 
Nederlandstalige, resp. Franstalige online dragers; 

- De Belgische markt voor heatset-offset druktechnieken; 

- De Belgische markt voor hybride-offset druktechnieken; 

- De Belgische markt voor online handel van voedingsproducten; 

- De Belgische markt voor online handel van niet-voedingsproducten. 

 
VII. Marktaandelen 

 

VII.1 Lezersmarkten 
VII.1.1 De  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Nederlandstalige,  respectievelijk 

Franstalige tijdschriften (uitgezonderd gespecialiseerde tijdschriften) 
VII.1.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij113

 

199. In antwoord op het verzoek van de auditeur geeft de aanmeldende partij in de volgende 
tabellen marktaandelen weer op een hypothetische algemene Belgische markt voor niet- 
gespecialiseerde tijdschriften (resp. Nederlands- en Franstalig). 

 

De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften (behalve gespecialiseerde 
tijdschriften) 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair NL [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
partijen 

[Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige tijdschriften (behalve gespecialiseerde tijdschriften) 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 



114 Aanmelding, p. 28-29. 

33 

 

 

Femmes 
d’Aujourd’hui 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair FR [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Gaël [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
partijen 

[Vertrouwelijk] [30-40%] [Vertrouwelijk] [30-40%] [Vertrouwelijk] [30-40%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% 100% 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 31 bij de aanmelding). 

VII.1.1.b Beoordeling auditeur en conclusie 

200. De auditeur heeft de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers gecontroleerd en kan 
instemmen met de aangeleverde cijfers. 

201. Op basis van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de markten voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften (behalve gespecialiseerde tijdschriften) 

betrokken markten zijn, met een marktaandeel van [20-30%], respectievelijk [30-40%]. 

VII.1.2 De  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Nederlandstalige,  respectievelijk 
Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 

VII.1.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij114
 

202. De magazines Trends en Knack, die deel uitmaken van het portfolio van Roularta, behoren 
tot deze markt. Aan de Franstalige kant is Roularta actief op deze markt via Le Vif/L’Express en 
Trends/Tendances. 

203. Sanoma is met de Merken niet actief op de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit. 

204. Er is dan ook geen horizontale overlap tussen Roularta en de Merken op deze markt. 
Aangezien de doelgroepen en de inhoud van de Merken zeer verschillend zijn ten opzichte van de 
door Roularta uitgegeven tijdschriften zoals Knack en Trends, kunnen de respectievelijke 
tijdschriften bovendien niet als nauw verbonden worden beschouwd. Vanuit het perspectief van 
de lezers kunnen dan ook tussen de verschillende types tijdschriften die de ondernemingen 
aanbieden, geen conglomerale verbanden worden geïdentificeerd. 

205. Ten overvloede geeft de aanmeldende partij de marktaandelen van Roularta op de Belgische 
markt voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijke Franstalige weekbladen met focus 
op nieuws en actualiteit. 



115 Aanmelding, p. 29-31. 
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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 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Knack [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
Roularta 

[Vertrouwelijk] [50-60%] [Vertrouwelijk] [50-60%] [Vertrouwelijk] [50-60%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 
Trends 

Tendances 
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Le 
Vif/L’Expres 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
Roularta 

[Vertrouwelijk] [30-40%] [Vertrouwelijk] [30-40%] [Vertrouwelijk] [30-40%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 17 bij de aanmelding). 

VII.1.2.b Beoordeling auditeur en conclusie 

206. De auditeur kan instemmen met de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers. Op basis 
van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat indien aparte markten voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit 
moeten worden weerhouden, beide markten geen betrokken markten zijn gezien enkel Roularta 
aanwezig is op deze markten en er bijgevolg geen horizontale overlap is tussen partijen op deze 
markt. 

VII.1.3 De  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Nederlandstalige,  respectievelijk 
Franstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek 

VII.1.3.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij115
 

207. Roularta ontwikkelt geen activiteiten op deze markt. 

208. Sanoma  is  op  deze  markt  actief  via  de  publicatie  van  de  tijdschriften  Flair  (Fr/Nl), 
Feeling/Gaël en Libelle/Femmes d’Aujourd’hui. 

209. Ook op deze markt is er bijgevolg geen horizontaal noch enig conglomeraal verband. 
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210. Ten overvloede geeft de aanmeldende partij de marktaandelen van de Merken op deze 
markt. 

 

De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige week- en maandbladen gericht op een 
vrouwelijk publiek 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Libelle [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle 
Momentums 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling* [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal  [Vertrouwelijk] [80-95%] [Vertrouwelijk] [80-95%] [Vertrouwelijk] [80-95%] 

Totaal 
Belgische 

Markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk 
publiek 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage Oplage % Oplage 

Femmes 
d’Aujourd’hui [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Femmes 
d’Aujourd’hui 
Momentums 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair (FR) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Gaël* [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal [Vertrouwelijk] [80-95%] [Vertrouwelijk] [80-95%] [Vertrouwelijk] [80-95%] 

Totaal 
Belgische 

Markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 17 bij de aanmelding). 

* met inbegrip van Feeling/Gaël Gold, Kids Only en Loving You by Feeling/ Gaël) 

VII.1.3.b Beoordeling auditeur en conclusie 

211. De auditeur kan instemmen met de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers. Op basis 
van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat indien aparte markten voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk 
publiek moeten worden weerhouden, beide markten niet betrokken zijn gezien enkel Sanoma (via 
De Merken) aanwezig is op deze markten en er bijgevolg geen horizontale overlap is tussen 
partijen op deze markt. 
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VII.1.4 De  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Nederlandstalige,  respectievelijk 
Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie 

VII.1.4.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij116
 

212. Roularta is enkel op het Franstalige equivalent van deze markt actief via het Franstalige 
wekelijks tv-nieuwsmagazine Télépro. Sanoma is via de Merken niet actief op deze markt. 

213. Ook op deze markt is er bijgevolg geen horizontaal noch enig conglomeraal verband. Ten 
overvloede geeft de aanmeldende partij de marktaandelen van Roularta 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 [Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens Roularta: CIM (zie bijlage 20 bij de aanmelding). 
 
 

VII.1.4.b Beoordeling auditeur en conclusie 

214. De auditeur kan instemmen met de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers. Op basis 
van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat indien aparte markten voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv- 
programmatie moeten worden weerhouden, beide markten niet betrokken zijn gezien enkel 
Roularta aanwezig is op deze markten en er bijgevolg geen horizontale overlap is tussen partijen 
op deze markt. 

VII.1.5 De  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Nederlandstalige,  respectievelijk 
Franstalige gespecialiseerde tijdschriften 

VII.1.5.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij117
 

215. 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 (Koken), PlusMagazine, Knack Bodytalk, Ik ga Bouwen en Renoveren53, 
Style Trends, Steps, Sport/Voetbal en Knack Weekend Toprecepten. 

216. 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, 

 
 

116 Aanmelding, p. 24-25. 
117 Aanmelding, p. 24-25. 
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Belgian Oncology News, le Pharmacien, Roularta Healthcare, Nest (Saveurs), PlusMagazine, LeVif 
Bodytalk, Je vais Construire & Rénover, Style Trends, Steps. Sport/Foot magazine en Le Vif Weekend 
101 recettes. 

217. De concentratie waarbij Roularta 50% van de aandelen in Mediafin verwerft, werd 
goedgekeurd door het Mededingingscollege van de BMA op 6 maart 2018. Ten gevolge van deze 
concentratie is Roularta op deze markten tevens actief geworden via de publicatie van het 
gespecialiseerde tijdschrift De Belegger en L’Investisseur. 

218. Sanoma is via de Merken actief op de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften via de publicatie van La Maison Victor en Libelle 
Lekker. Aan de Franstalige zijde is Sanoma via de Merken slechts actief via de publicatie van La 
Maison Victor (Femmes Délices wordt immers enkel in een bundel met Femmes d’Aujourd’hui 
verkocht). 

219. Hoewel Roularta en Sanoma (de Merken) op de lezersmarkt horizontaal overlappen op het 
segment van de gespecialiseerde tijdschriften, bedraagt het gezamenlijke marktaandeel op de 
Nederlandstalige markt minder dan 20%. Op de Franstalige markt bedraagt het gezamenlijke 
marktaandeel (in 2016) rond de 25%. De toename van het marktaandeel op de Franstalige markt 
ten gevolge van de concentratie is echter verwaarloosbaar. Het marktaandeel van de Merken (La 
Maison Victor) bedraagt immers slechts [Vertrouwelijk] (in 2016). Bovendien bereikt het gemiddelde 
gezamenlijke marktaandeel van de voorbije drie jaren net de 25% drempel niet. 

220. Daar moet nog aan worden toegevoegd dat de in onderstaande tabel opgenomen 
marktaandelen de positie van partijen overschatten, aangezien voor gespecialiseerde tijdschriften 
van concurrenten, die tevens niet door het CIM gecontroleerd worden, geen verrekening is 
gemaakt van de totale markt via hun interne oplagecijfers. De werkelijke marktaandelen van 
partijen op het segment van de gespecialiseerde tijdschriften zijn bijgevolg lager dan 25%, ook 
aan Franstalige zijde. Bijgevolg is de aanmeldende partij van mening dat de Belgische markt voor 
de publicatie van Franstalige gespecialiseerde tijdschriften geen betrokken markt is. 
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De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 
[Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens: CIM118 (zie bijlage 21 bij de aanmelding). 
 
 

De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige gespecialiseerde tijdschriften 

2014 2015 2016 

Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
Roularta en 

Mediafin 
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

 
De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal 
Partijen 

[Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] [Vertrouwelijk] [20-30%] 

Totaal 
Belgische 

markt 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens: CIM119 (zie bijlage 21 bij de aanmelding). 
 
 

 

118 Om de vergelijking te objectiveren werd gewerkt met de data van het CIM gecombineerd met het 
criterium dat het initiatief van de relatie Uitgever/Lezer bij de lezer ligt (via het nemen van een 
abonnement, een losse aankoop of het betalen van lidgeld). Dit betekent concreet dat volgende 
Roularta niche-titels niet in de vergelijking zitten: Sterck, Grafisch Nieuws, Fiscoloog, Belgian 
Oncology News, De Apotheker, Steps en Trends Style. Bij uitbreiding geldt dit ook voor vergelijkbare 
niet-Roularta publicaties, waarvoor geen publieke data beschikbaar zijn. 

119 Om de vergelijking te objectiveren werd gewerkt met de data van het CIM gecombineerd met het 
criterium dat het initiatief van de relatie Uitgever/Lezer bij de lezer ligt (via het nemen van een 
abonnement, een losse aankoop of het betalen van lidgeld). Dit betekent concreet dat volgende 
Roularta niche-titels niet in de vergelijking zitten: Sterck, Grafisch Nieuws, Fiscoloog, Belgian 
Oncology News, De Apotheker, Steps en Trends Style. Bij uitbreiding geldt dit ook voor vergelijkbare 
niet-Roularta publicaties, waarvoor geen publieke data beschikbaar zijn. 
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VII.1.5.b Beoordeling auditeur en conclusie 

221. De auditeur kan instemmen met de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers. Op basis 
van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat indien aparte markten voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige gespecialiseerde tijdschriften moeten worden 
weerhouden, de Franstalige markt op basis van hogervermelde cijfers een betrokken markt is. 

222. In lijn met de aanmeldende partij stelt de auditeur echter vast dat de [Vertrouwelijk]% een 
overschatting is van het werkelijke marktaandeel omwille van de door aanmeldende partij 
aangehaalde motivering die stelt dat de gespecialiseerde tijdschriften van concurrenten, die niet 
door CIM gecontroleerd worden, niet vervat zitten in deze cijfers. Het opnemen van deze titels zal 
hoogstwaarschijnlijk het marktaandeel van de gefuseerde onderneming onder de 25% brengen. 

223. Daarenboven houdt deze ruime marktafbakening geen rekening met de beperkte onderlinge 
substitueerbaarheid van een heel aantal tijdschriften binnen deze markt. De titels van Roularta 
hebben minstens inhoudelijk zeer weinig raakvlakken met de titels van Sanoma waardoor kan 
worden aangenomen dat ze op een verschillend doelpubliek gericht zijn. 

224. Om die redenen wordt ook de markt voor de publicatie van Franstalige gespecialiseerde 
tijdschriften niet weerhouden als betrokken markt. 

 
VII.2 Advertentiemarkten 

VII.2.1 De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame 
in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften 

VII.2.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij120
 

225. In antwoord op het verzoek van de auditeur worden de marktaandelen weergegeven op het 
segment voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige resp. 
Franstalige tijdschriften in België. 

226. Om redenen vermeld in p. 36 en volgende van de aanmelding, kunnen deze segmenten 
volgens de aanmeldende partij echter niet als relevante markten worden beschouwd voor de 
beoordeling van de voorgenomen concentratie. 

227. Gelet op de grote zijdelingse concurrentiedruk die online reclame uitoefent, is de aanmeldende 
partij van oordeel dat de marktaandelen op het segment voor de verkoop van 
advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige resp. Franstalige tijdschriften in België 
(exclusief druk van online reclame) zoals hieronder weergegeven volledig artificieel zijn en niet 
overeenstemmen met de marktrealiteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

120 Aanmelding, p. 45-46. 
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De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige 
tijdschriften 

2014 2015 2016 
Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Kids Only (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle Lekker [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle 
Momentums 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

La Maison Victor [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Communiekrant/ 
Communiespecial 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling Gold [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Loving you (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Partijen [Vertrouwelijk] [50-60%] [Vertrouwelijk] [50-60%] [Vertrouwelijk] [50-60%] 

Totaal Belgische 
markt 

[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Franstalige tijdschriften 

2014 2015 2016 
Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Femmes 
d’Aujourd’hui 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair (FL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Gaël [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Kids Only (FL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Femmes Délices [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Femmes 
d’Aujourd’hui 
Momentums 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 
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Gaël Gold [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Loving you (FR) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Partijen [Vertrouwelijk] [40-50%] [Vertrouwelijk] [40-50%] [Vertrouwelijk] [40-50%] 

Totaal Belgische 
markt 

[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Bron: cijfergegevens: Nielsen MDB121 (zie bijlage 22 bij de aanmelding). 

VII.2.1.b Beoordeling auditeur en conclusie 

228. De auditeur heeft de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers gecontroleerd en kan 
instemmen met de aangeleverde cijfers. Wel wijst de auditeur op een juiste lezing van de cijfers 
uit 2014 en 2015. Aanmeldende partij heeft de Merken van Sanoma als een afzonderlijke speler 
beschouwd, en de marktaandelen van 2014 en 2015 ook berekend vanuit die optiek, hoewel 
Sanoma in 2014 en 2015 zowel de vrouwenbladen (nu overgedragen aan Roularta) als de lifestyle 
en woningbladen uitgaf. De marktaandelen voor 2014 en 2015 zijn bijgevolg artificieel gezien de 
Merken van Sanoma destijds niet als afzonderlijke speler actief was. 

229. Aanmeldende partij is daarnaast conservatief geweest omwille van volgende redenen: 

- Een aantal eigen titels die niet door Nielsen MDB worden gemeten, maar enkel intern, werden 
toegevoegd aan de berekening. Voor andere uitgevers is deze toevoeging echter niet gebeurd. 
Gezien het om eerder kleine titels gaat, leidt dit tot een beperkte overschatting van het 
marktaandeel van partijen. 

- Ook voor de titels die wel door Nielsen MDB worden gemeten, zijn de eigen, interne bruto- 
investeringen genomen, die hoger zijn dan de cijfers die door Nielsen zijn gerapporteerd. 
Opnieuw leidt dit tot een overschatting van de marktaandelen van Roularta en Sanoma. 

 
 

 

121 Bron cijfergegevens Roularta: (zie Bijlage 22) Bij het bepalen van de aandelen van Roularta op de 
Nederlandstalige markt werd rekening gehouden met de titels: Ik ga bouwen & renoveren, Industrie 
Technisch & Management, Knack,  Knack Focus,  Knack Weekend,  Nest (NL), Plus magazine (NL), 
Sport/voetbalmagazine, Trends en Trends Style. Bij het bepalen van de aandelen van Roularta op de 
Franstalige markt werd rekening gehouden met de titels: Data News, Focus Vif, Industrie Technique & 
Management, Je vais construire & Renover, Le Vif weekend, Le Vif/L'Express, Nest (FR), Plus Magazine 
(FR), Point de Vue, Sport/foot magazine, Trends Style en Trends Tendances. 
Bron cijfergegevens de Merken: Nielsen MDB (zie Bijlage 22) (voor wat betreft Libelle, Flair (Nl), 
Feeling, KidsOnly (Nl) en Libelle Lekker, voor wat betreft Femmes d’Aujourd’hui, Flair (Fr), Gaël, Kids 
Only (Fr) en Femmes délices). Bepaalde titels worden echter niet extern gemeten door Nielsen MDB 
(Libelle Momentums, La Maison Victor, Communiekrant/Communiespecial, Feeling Gold en Loving 
You (Nl), Femmes d’Aujourd’hui Momentums, Gaël Gold en Loving you (Fr). Voor zover beschikbaar, 
worden voor dergelijke titels interne verkoopcijfers  van  Sanoma  België gegeven  [Vertrouwelijk]. 
Deze interne verkoopcijfers werden opgeteld bij/verrekend met de Nielsen MDB   data   om   tot   
de    opgelijste    totale    marktcijfers    en    marktaandelen    te    komen. Het dient hierbij wel 
opgemerkt te worden dat het in de tabel weergegeven marktaandeel van de Merken dus een 
overschatting is van  de werkelijke positie van  Sanoma België (via de Merken), aangezien voor 
tijdschriften van concurrenten, die tevens niet in de Nielsen MDB data zijn opgenomen, geen 
verrekening is gemaakt van de totale markt via hun interne verkoopcijfers. 
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- Er werden geen gratis weekendbijlagen toegevoegd aan de berekeningen van de 
marktaandelen. De auditeur kan instemmen met deze enge benadering, die bovendien 
overeen stemt met de huidige rechtspraak. Maar in de concurrentiële analyse moet minstens 
rekening gehouden worden met de concurrentiële druk die uitgaat van deze gratis 
weekbladen. 

230. Louter op basis van Nielsen MDB, en dus zonder de correcties voor de interne metingen, leidt 
dit tot volgende marktaandelen op de Nederlandstalige markt: [Vertrouwelijk] voor Roularta en 
[Vertrouwelijk] Sanoma (De Merken), ofwel [50-60%] gezamenlijk. Indien bovendien rekening 
gehouden wordt met de gratis weekendbijlagen, daalt het marktaandeel verder naar 
[Vertrouwelijk] voor Roularta en [Vertrouwelijk] voor Sanoma, ofwel [40-50%] gezamenlijk. 

231. Op de Franstalige markt leiden deze correcties tot volgende resultaten: 

- Zonder de interne metingen: [Vertrouwelijk] voor Roularta en [Vertrouwelijk] voor Sanoma (De 
Merken), ofwel [40-50%] gezamenlijk. 

- Inclusief de gratis weekendbijlagen: [Vertrouwelijk] voor Roularta en [Vertrouwelijk] voor 
Sanoma (De Merken), ofwel [40-50%] gezamenlijk. 

232. De marktaandelen zoals aangeleverd door aanmeldende partij moeten dan  ook als een 
bovengrens worden beschouwd. Op basis van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat indien 
aparte markten voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, 
respectievelijk Franstalige tijdschriften moeten worden weerhouden, beide markten betrokken 
markten zijn, met marktaandelen van respectievelijk [50-60%] en [40-50%]. 

VII.2.2 De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame 
op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige online dragers (websites, social 
media platformen, zoekmachines,…) 

VII.2.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij122
 

233. Aanmeldende partij heeft geen aparte marktaandelen berekend voor de online 
reclamemarkt op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige websites. Wel heeft zij de 
marktaandelen berekend voor de overkoepelende markt voor reclame in tijdschriften, inclusief 
online. Deze staan in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Online reclame op Nederlandstalige websites 

 2014 2015 2016 
 Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Libelle.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle-lekker.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

      
 

122 Aanmelding, p. 39-40. 
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Flair.be (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

mama.libelle.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Communiekrant.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Shedeals.be (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Fashionista.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Belgische 
markt online 

reclame 
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Online reclame op Franstalige websites 

2014 2015 2016 
Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Femmes 
d’Aujourd’hui.be 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair.be (FL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

mama.femmes)- 
d’aujourd’hui.be 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Gaël.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Shedeals.be (Fr) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Belgische 
markt online 

reclame 
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

 
VII.2.2.b Onderzoek 

234. Op basis van de door aanmeldende partij aangeleverde cijfers heeft het onderzoeksteam de 
marktaandelen op de markt voor online reclame op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige 
websites geconstrueerd. 

 

Online reclame op Nederlandstalige websites 
 2014 2015 2016 
 Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Libelle.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Libelle-lekker.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair.be (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 
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mama.libelle.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Feeling.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Communiekrant.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Shedeals.be (NL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Fashionista.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Partijen [Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] [Vertrouwelijk] [10-20%] 

Totaal Belgische 
markt online 

reclame 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

Online reclame op Franstalige websites 

 2014 2015 2016 
 Oplage % Oplage % Oplage % 

Roularta [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Mediafin [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Femmes 
d’Aujourd’hui.be 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Flair.be (FL) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

mama.femmes)- 
d’aujourd’hui.be 

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Gaël.be [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Shedeals.be (Fr) [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Totaal Partijen [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Totaal Belgische 
markt online 

reclame 
[Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% [Vertrouwelijk] 100% 

 
VII.2.2.c Conclusie 

235. De auditeur kan instemmen met de door aanmeldende partij aangeleverde achterliggende 
cijfers, op basis waarvan de marktaandelen op de engere markt voor de verkoop van 
advertentieruimte voor themareclame op Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige online 
dragers kunnen worden afgeleid. 

236. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat indien aparte markten voor de 
verkoop van advertentieruimte voor themareclame op Nederlandstalige, respectievelijk 
Franstalige online dragers moeten worden weerhouden, geen van beide markten betrokken 
markten zijn. 
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VII.3 Overige markten: drukkerij en online handel (e-commerce) 
VII.3.1 De Belgische markt voor heatset-offset druktechnieken, respectievelijk hybride- 

offset druktechnieken 
VII.3.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij123

 

237. Roularta heeft op de heatset-offset drukmarkt een omzet gerealiseerd van [Vertrouwelijk]. 

238. Er bestaat tussen Roularta en de Merken geen horizontale overlap wat drukkerijmarkten 
betreft. Bovendien bestaat tussen beiden geen actuele leveranciersrelatie. 

239. Er is weinig data beschikbaar om een onderbouwde berekening te maken van de 
marktaandelen van Roularta op de relevante drukkerijmarkten. De aanmeldende partij zal 
hieronder dan ook, op basis van publiek beschikbare data, de omzet gerealiseerd door Roularta 
Printing en door enkele Belgische en Nederlandse concurrenten op de drukkerijmarkten oplijsten. 
De aanmeldende partij wenst aan te stippen dat dit geen exhaustieve lijst is (onder meer grote 
drukkerijen in Duitsland en Frankrijk zijn niet opgenomen) en dat het algemene omzetcijfers 
betreft (i.e. er wordt geen opsplitsing gemaakt naargelang de druktechnieken die de 
respectievelijke drukkers hanteren aangezien zulke opgesplitste cijfers niet beschikbaar zijn). 

 
 

Drukkerij Omzetcijfer 2016 (in EUR) 

Roularta Printing (BE) 76.360.000 

Drukkerij Moderna (BE) 39.440.328 

Hoorens Printing (BE) 36.930.864 

Printing Partners (BE) 16.573.737 (omzetcijfer 2015) 

Eco Print Center (BE) 48.432.577 (omzetcijfer 2015) 

Circle Media Group Nog geen geconsolideerde cijfers beschikbaar 

Corelio Printing (BE) 61.462.655 

Helio Charleroi (BE) 39.612.862 

Circle Printers (NL) 267.200.000 

Roto Smeets Group (waaronder Deventer (NL) en 
Weert (NL)) 

207.000.000 

Senefelder Misset (NL) Omzetcijfer niet gepubliceerd 

Royal Printing Emiel de Jong (NL) 260.683.325 

Habo Dacosta (NL) 35.000.000 

 
 
 

 

123 Aanmelding p. 48-50. 
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240. In het licht van de omvang van de beschikbare drukcapaciteit en de omzet behaald door de 
concurrenten van Roularta Publishing op de drukkerijmarkten in 2016, is het marktaandeel van 
Roularta Publishing in elk geval lager dan 25%. Uit een ruwe inschatting op basis van de in de 
tabel opgenomen omzetcijfers blijkt dat het marktaandeel van Roularta in België lager is dan 25% 
en in de ruimere geografische zone bestaande uit België, Nederland, West-Duitsland en Noord- 
Frankrijk slechts een fractie hiervan is. Voorts zijn er voldoende belangrijke uitgevers van 
magazines die bij de huidige externe drukkerijen van Sanoma hun titels (kunnen) laten drukken. 

VII.3.1.b Onderzoek 

241. De door aanmeldende partij aangeleverde cijfers laten niet toe een inschatting te maken van 
het marktaandeel van Roularta op de drukkerijmarkten. Eigen marktonderzoek wijst er op dat 
Roularta op de Belgische markt voor hybride-offset druktechnieken een marktaandeel van minder 
dan 25% inneemt. Reeds enkel op basis van het omzetcijfer van Eco Print Center, die aangeeft zelf 
niet actief te zijn op de heatset-offset markt, hetgeen betekent dat zijn omzet volledig kan worden 
toegerekend aan hybride-offset, wordt duidelijk dat Roularta maximaal een marktaandeel van 
[20-30%] kan innemen. Indien ook de andere concurrenten in rekening worden gebracht, daalt 
het aandeel ruim onder de 25%. 

242. Echter, op de Belgische markt voor heatset-offset druktechnieken kan niet worden uitgesloten 
dat Roularta een marktaandeel van meer dan 25% heeft. Op basis van bevraging bij concurrenten 
in Vlaanderen, en met respons van Drukkerij Moderna, Eco Print Center en Corelio Printing, kan 
echter wel worden vastgesteld dat het maximaal mogelijke marktaandeel niet boven [30-40%] kan 
liggen. 

VII.3.1.c Conclusie 

243. Aangezien Sanoma actief is in de publicatie van tijdschriften en Roularta actief is in het 
drukken van tijdschriften, bestaat er een verticale relatie tussen beide markten, ongeacht of er 
een actuele leveranciersrelatie bestaat tussen partijen of niet. 

244. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat Roularta op de Belgische markt voor heatset- 
offset druktechnieken een marktaandeel inneemt van meer dan 25%, dient deze markt 
voorzichtigheidshalve te worden beschouwd als een betrokken markt. 

VII.3.2 De Belgische markt voor online handel in voedingsproducten, respectievelijk 
niet-voedingsproducten 

VII.3.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 

245. Roularta en Sanoma hebben de voorbije jaren onderstaande omzet gerealiseerd via hun e- 
commerce platformen. 

 

 2015 2016 2017 
 Verkochte netto omzet 

(in EUR) 
Verkochte netto omzet (in 

EUR) 
Verkochte netto omzet 

(in EUR) 

Storesquare [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Shedeals [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 
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VII.3.2.b Onderzoek 

246. De aanmeldende partij heeft geen inschatting gegeven van de totale marktomvang. 

247. Het marktonderzoek, zich beperkend tot de twee voornaamste concurrenten in België, 
namelijk bol.com en coolblue, leidt tot volgende cijfers. 

248. In 2017 boekte Coolblue een omzet van 1,2 miljard EUR in België en Nederland; opgesplitst 
per land komt men uit op een omzet van ongeveer 470 miljoen EUR in België.124 Bol.com boekte in 
2017 een omzet van 1,6 miljard EUR in België en Nederland; opgesplitst per land komt men uit op 
een omzet van ongeveer 628 miljoen EUR in België. 

VII.3.2.c Conclusie 

249. Op basis van het marktonderzoek kan worden geconcludeerd dat de Belgische markten voor 
online handel in voedingsproducten, respectievelijk niet-voedingsproducten geen betrokken 
markten zijn. 

 
VII.4 Conclusie betrokken markten 

250. Volgende markten zijn horizontaal betrokken markten: 

- de Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften (uitgezonderd 
gespecialiseerde tijdschriften); 

- de  Belgische  markt  voor  de  publicatie  van  Franstalige  tijdschriften  (uitgezonderd 
gespecialiseerde tijdschriften); 

- de  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  in 
Nederlandstalige tijdschriften; 

- de  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  in 
Franstalige tijdschriften. 

251. Volgende markten zijn verticaal betrokken markten: 

- de Belgische markt voor heatset-offset druktechnieken; 

- de  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  in 
Nederlandstalige tijdschriften; 

- de  Belgische  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  voor  themareclame  in 
Franstalige tijdschriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

124  Uitgaand van een bevolkingsaantal van 17 miljoen inwoners voor Nederland en 11 miljoen inwoners 
voor België. 
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VIII. Concurrentiële analyse 
 

252. Voorliggende transactie betreft een horizontale fusie. Er zijn twee belangrijke manieren 
waarop horizontale fusies de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kunnen 
belemmeren, met name door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie: 

- doordat zij belangrijke concurrentiedruk op één of meer ondernemingen wegnemen, hetgeen 
vervolgens zou leiden tot een  grotere marktmacht, zonder dat daarvoor coördinatie van 
marktgedrag nodig is (niet-gecoördineerde of unilaterale effecten); 

- doordat zij de aard van de mededinging zodanig veranderen dat ondernemingen die voorheen 
hun gedragingen op de markt niet coördineerden, nu in significante mate sterker geneigd zijn 
hun marktgedrag te coördineren en de prijzen te verhogen of de daadwerkelijke mededinging 
op andere wijze te belemmeren. Een fusie kan coördinatie ook eenvoudiger, stabieler en 
doeltreffender maken voor ondernemingen die al voor de fusie coördineerden (gecoördineerde 
effecten). 

253. Beide mogelijke effecten van voorliggende concentratie worden geanalyseerd. Vooraleer in 
te gaan op de beoordeling van de effecten worden de marktconcentratie en -dynamiek besproken. 

254. Tenslotte worden in het kader van de evolutie naar cross-mediale advertenties ook de verticale 
relaties tussen de verschillende mediaspelers en de impact van de transactie hierop onderzocht. 

 
VIII.1 Marktaandelen en -concentratie 

VIII.1.1 Lezerszijde 

 Marktaandelen aanwezige spelers 

255. Volgende tabel brengt de marktposities van de concurrenten (uitgeversgroepen) in kaart, op 
basis van oplagecijfers uit 2016. 

 

De Belgische markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften (behalve 
gespecialiseerde tijdschriften) 

De Persgroep Publishing (Dag Allemaal – Expres, 
Goed Gevoel België, Humo, Story, Teve-blad, Tv 
Familie + Blik, Vitaya (Evita) 

[50-60%] 

Partijen [20-30%] 

Sanoma - De Merken (Feeling, Flair NL, Libelle) [Vertrouwelijk] 

Roularta (Knack Magazine, Trends) [Vertrouwelijk] 

Cascade (Primo) [0-10%] 

Galeria Inno (Sensa nl) [0-10%] 

Wereldmediahuis (Mo* Magazine) [0-10%] 

Edition Ventures [0-10%] 

Edition Ventures Women (Elle België) [Vertrouwelijk] 

Bastille Venture Capital nv (Marie Claire) [Vertrouwelijk] 

Totaal 100% 
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De Belgische markt voor de publicatie van Franstalige tijdschriften (behalve gespecialiseerde 
tijdschriften) 

Partijen [30-40%] 

Sanoma (Femmes d’Aujourd’hui, Flair Fr, Gaël) [Vertrouwelijk] 

Roularta (Télépro, Trends/Tendances, Vif/Express) [Vertrouwelijk] 

Éditions Ciné Revue (Ciné Télé Revue) [20-30%] 

L’Avenir Hebo (Moustique, Télé Pocket) [0-10%] 

Galeria Inno (Sensa fr) [0-10%] 

Mondadori France (Télé Star) [0-10%] 

Rossel (Soir Mag) [0-10%] 

Éditions Ventures [0-10%] 

Edition Ventures Women (Elle Belgique) [Vertrouwelijk] 

Bastille Ventures Capital nv (Marie Claire Belgique) [Vertrouwelijk] 

SAIPM (Paris Match) [0-10%] 

Berpress (L’Eventail) [0-10%] 

256. Op beide markten hebben partijen onderneming een marktaandeel dat onder de 40% ligt. 
Een fusie waarbij een onderneming na de fusie een marktaandeel van minder dan 50 % inneemt, 
kan aanleiding geven tot bedenkingen uit concurrentieoogpunt, op grond van andere factoren 
zoals de sterkte van de concurrenten en hun aantal, het bestaan van capaciteitsbeperkingen of de 
mate waarin de producten van de fuserende partijen onderling inwisselbaar zijn. 

257. De marktposities van de concurrenten worden in deze sectie behandeld. De andere punten 
worden verderop besproken bij de mogelijke gevolgen van deze transactie. 

 HHI-waarden 

258. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie horizontale mededingingsbezwaren ziet 
op een markt waar de HHI na de fusie minder dan 1.000 bedraagt. Het is evenzeer 
onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie horizontale mededingingsbezwaren ziet in geval van 
een fusie met een HHI na fusie tussen 1.000 en 2.000 en een delta van minder dan 250 of in geval 
van een fusie met een HHI van meer dan 2.000 en een delta van minder dan 150.125

 

259. Deze HHI-niveaus kunnen, in combinatie met de betrokken delta's, een eerste aanwijzing 
vormen voor het feit dat er geen bezwaren zijn uit mededingingsoogpunt. Een vermoeden dat er 
al dan niet dergelijke bezwaren bestaan, kan er evenwel niet uit worden afgeleid. 

260. De aanmeldende partij beschouwt deze markten enkel als hypothetische markten en heeft 
desgevallend de HHI-waarden niet berekend. Eigen berekeningen op uitgeversniveau leiden tot 
volgende resultaten voor het jaar 2016: 

 
 
 
 

 
 

125 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad 
inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, p. 19-21. 
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 HHI pre transactie HHI post transactie Increment 

Nederlandstalige markt [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Franstalige markt [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

261. De HHI-waarden van meer dan 2.000 post transactie en het bijhorend increment van meer 
dan 150 wijzen op een hoge concentratiegraad op de lezersmarkt. 

262. Dit betekent niet noodzakelijk dat er mededingingsrechtelijke bezwaren bestaan, doch deze 
waarden kunnen niet gezien worden als een bewijs voor de stelling dat er geen 
mededingingsrechtelijke bezwaren zijn. Integendeel, verder onderzoek naar de mogelijke 
mededingingsbeperkende gevolgen is vereist. 

 Conclusie 

263. Roularta heeft post-transactie een marktaandeel van [20-30%] op de Nederlandstalige markt 
en [30-40%] op de Franstalige markt. 

264. Op de Nederlandstalige markt is Roularta de tweede grootste speler, op ruime afstand van 
De Persgroep dat nog steeds veruit de grootste speler is met een marktaandeel van [50-60%]. 
Daarnaast is er nog Cascade dat onder meer Primo uitgeeft met een marktaandeel van [0-10%]. 

265. Op de Franstalige markt is Roularta post-transactie de grootste speler, met Éditions Ciné 
Revue als tweede speler met een marktaandeel van [20-30%]. De rest van de markt is volledig 
verdeeld met enkele kleine spelers die minder dan 10% marktaandeel hebben. 

266. De HHI-waarden tenslotte wijzen op een verdere consolidatie op beide lezersmarkten. 

VIII.1.2 Advertentiezijde 

 Marktaandelen aanwezige spelers 

267. Volgende tabel brengt de marktposities van de concurrenten (uitgeversgroepen) in kaart, op 
de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, 
respectievelijk Franstalige tijdschriften, op basis van Nielsen cijfers uit 2016. 

268. In de drie eerste rijen worden de marktaandelen van betrokken partijen weergegeven zoals 
aangegeven door de aanmeldende partij. In de daarop volgende rijen worden zowel voor 
betrokken partijen als voor de concurrenten de marktaandelen weergegeven waarbij enkel 
rekening wordt gehouden met de door Nielsen gemeten cijfers, en dus niet met de extra interne 
metingen die door aanmeldende partij aan de cijfers van Roularta en Sanoma werden 
toegevoegd; dit om dezelfde berekeningswijze te hanteren voor elke uitgeversgroep. 
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De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige 
tijdschriften 

 

Groep Bruto-investeringen % 
Marktaandelen inclusief interne metingen voor betrokken 

partijen 
Totaal partijen [Vertrouwelijk] [50-60%] 

  Roularta   [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

  De Merken   [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Marktaandelen exclusief interne metingen voor betrokken 
partijen 

Totaal partijen [Vertrouwelijk] [50-60%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Persgroep Advertising [Vertrouwelijk] [20-30%] 

Editions Ventures [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Trustmedia [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Publicarto [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Produpress [Vertrouwelijk] [0-10%] 

IPB [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Sanoma Media [Vertrouwelijk] [0-10%] 

VTB – VAB [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Charlie Mike [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Eindtotaal [Vertrouwelijk] 100% 

De Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Franstalige tijdschriften 
 

Groep Bruto-investeringen % 
Marktaandelen inclusief interne metingen voor betrokken 

partijen 
Totaal partijen   [Vertrouwelijk] [40-50%] 

 Roularta   [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

 De Merken   [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Marktaandelen exclusief interne metingen voor betrokken 
partijen 

Totaal partijen [Vertrouwelijk] [40-50%] 

Roularta [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

De Merken [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

IPB [Vertrouwelijk] [10-20%] 

Editions Ventures [Vertrouwelijk] [10-20%] 

Rossel Advertising [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Produpress [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Trustmedia [Vertrouwelijk] [0-10%] 

L’Avenir Advertising [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Sanoma Media [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Publicarto [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Andere [Vertrouwelijk] [0-10%] 

Eindtotaal [Vertrouwelijk] 100% 
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269. Op de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederlandstalige 
tijdschriften hebben partijen een marktaandeel dat ruim boven de 50% ligt. Dit aandeel kan op 
zichzelf een bewijs vormen voor het bestaan van een machtspositie op de markt. Kleinere 
concurrenten kunnen evenwel een  voldoende sterke inperkende invloed hebben, bijvoorbeeld 
indien zij in staat zijn en geneigd zijn om waar mogelijk hun leveringen op te voeren. 

270. Ook op de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte in Franstalige tijdschriften 
hebben partijen een marktaandeel dat de 50% nadert. De vastgestelde marktaandelen op beide 
markten nopen bijgevolg tot verder onderzoek. 

271. De marktposities van de concurrenten worden hierna behandeld. De andere punten worden 
verderop besproken bij de mogelijke gevolgen van deze transactie. 

 HHI-waarden 

272. De aanmeldende partij beschouwt deze markten enkel als hypothetische markten en heeft 
desgevallend de HHI-waarden niet berekend. Eigen berekeningen op uitgeversniveau leiden tot 
volgende resultaten op basis van het jaar 2016: 

 

 HHI pre transactie HHI post transactie Increment 

Nederlandstalige markt [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

Franstalige markt [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 

273. De HHI-waarden zijn pre transactie op beide markten reeds hoog. Het grote increment ten 
gevolge van de overname kan een eerste indicatie zijn voor mogelijke mededingingsbezwaren. 

 Conclusie 

274. Roularta heeft post-transactie een marktaandeel van [50-60%]op de Nederlandstalige markt 
en [40-50%] op de Franstalige markt. 

275. Op de Nederlandstalige markt is Roularta ruim marktleider met De Persgroep als tweede 
grootste speler met een marktaandeel van [20-30%]. De overige actoren zijn allen kleine spelers 
met beperkte marktaandelen. 

276. Ook op de Franstalige markt is Roularta marktleider met [40-50%]. Naast Roularta zijn er 
nog twee spelers actief, namelijk IPB en Éditions Ciné Revue met marktaandelen van 
respectievelijk [10-20%] en [10-20%]. 

277. Op beide markten dienen de marktaandelen echter wel te worden genuanceerd gelet op de 
conservatieve berekeningswijze die aanmeldende partij heeft doorgevoerd, namelijk het niet 
opnemen van interne metingen bij de andere uitgevers en het niet opnemen van de gratis 
weekendbijlagen bij dagbladen. 

278. Desondanks nopen de hoge marktaandelen, de hoge HHI-waarden en de bijhorende hoge 
incrementen op beide markten tot verder onderzoek. 
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VIII.2 Marktdynamiek 
VIII.2.1 Tweezijdige markten 

279. Uitgevers van tijdschriften opereren op een tweezijdige markt, gezien ze zowel content 
verkopen aan de lezers alsook advertentieruimte aan adverteerders, waarbij minstens het aantal 
lezers en hun kenmerken (socio-demografisch profiel) een invloed hebben op de vraag naar 
advertentieruimte. 

280. Vandaar is het van belang dat het onderzoek niet enkel gericht is op het analyseren van de 
gevolgen van de transactie op elk zijde afzonderlijk, maar ook nagaat op welke manier spelers 
aan de ene zijde reageren op gebeurtenissen die plaatsvinden langs de andere marktzijde zoals 
een prijsverhoging of kwaliteitsdaling. 

281. Indien bijgevolg een horizontale schadetheorie wordt onderzocht op de ene markt dient 
eveneens rekening gehouden te worden met de mogelijke impact op de andere marktzijde. 

VIII.2.2 Recente vraagevolutie 

 Lezersmarkten 

282. Wat de dynamiek op de lezersmarkten betreft, moet gewezen worden op een algemene 
daling van de vraag naar tijdschriften. Naast het feit dat de afgelopen jaren enkele titels van de 
markt verdwenen zijn, daalt het aantal verkochte exemplaren bij het merendeel van de titels. Er 
zijn enkele titels die standhouden of zelfs groeien op de lezersmarkt, maar dit zijn uitzonderingen. 
In het algemeen is er sprake van een jaarlijkse daling op de totale markt van ongeveer 5 à 10%.126

 

283. Hierbij dient opgemerkt dat Sanoma deze tendens volgt terwijl Roularta eerder stabiel blijft. 
Roularta positioneert zich op het segment van de weekbladen met focus op nieuws en actualiteit. 
De daling is daarentegen het sterkst in het segment van de vrouwenbladen (waarop de Merken 
actief zijn), en het segment van weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie. 
De vraag kan dan ook worden gesteld of de neergang niet te wijten is aan het type tijdschrift dat 
men uitgeeft, waarbij de weekbladen met focus op nieuws en actualiteit minder druk ondervinden 
van bijvoorbeeld nieuwsverspreiding via sociale media en andere online fora. 

 Advertentiemarkten 

284. De daling op de lezersmarkt heeft vanwege het tweezijdige karakter van de 
tijdschriftenmarkt gevolgen voor de waarde van de getroffen titels aan advertentiezijde. Hoe 
minder lezers een titel aantrekt, hoe minder lezers een adverteerder kan bereiken via zijn 
reclameboodschap, bijgevolg hoe minder aantrekkelijk de advertentieruimte in het tijdschrift wordt. 
Dalende advertentie-inkomsten hebben op hun beurt een invloed op de 
investeringsmogelijkheden voor de uitgever om het tijdschrift aantrekkelijk te houden of 
aantrekkelijker te maken. Hierdoor riskeert het tijdschrift op termijn nog meer lezers te verliezen. 

285. Het is dan ook logisch dat ook aan adverteerderszijde een daling van de geaggregeerde 
vraag naar advertentieruimte in niet-gespecialiseerde tijdschriften kan worden vastgesteld: over 
een periode van drie jaar gaat het om een daling van de advertentie-inkomsten van gemiddeld 
20% per uitgever over al haar titels heen. De online advertentie-inkomsten stijgen wel maar 

 
 

126 Bron: Cim, bijlage 17 t.e.m 21 bij de aanmelding. 
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vertegenwoordigen op dit moment maar een fractie van de totale inkomsten. Deze stijging kan 
dan ook de daling van de advertentie-inkomsten uit print niet compenseren. 

286. Een recent artikel in De Standaard127 bevestigt deze tendens van dalende oplagecijfers en 
advertentie-inkomsten bij de tijdschriften. Uit cijfers van databedrijf Nielsen van het eerste 
kwartaal van 2018 blijkt dat qua advertentie-bestedingen in België huis-aan-huisbladen (-8,6 
miljoen), magazines (-5,8 miljoen) en kranten (-2,4 miljoen) de grootste verliezers zijn. De grote 
winnaars zijn televisie (+14,3 miljoen), internet (+13,7 miljoen en reclamepanelen (+3,9 miljoen). 
Dit toont nogmaals aan dat adverteerders hun budget verschuiven, weg van klassieke print 
waaronder tijdschriften, in de richting van andere media, en dan hoofdzakelijk online en deels 
televisie. 

VIII.2.3 Prijsevolutie 

287. Op de lezersmarkten is de prijs van tijdschriften gemiddeld sedert 2014 sterk gestegen, en 
vooral sterker dan de consumptieprijsindex128. Deze prijsstijging staat los van enige transactie in 
de markt. De overname door De Persgroep van enkele Sanoma-titels vond pas plaats in 2015, en 
ook spelers die in de afgelopen jaren geen tijdschriften hebben overgenomen, hebben hun prijzen 
verhoogd. 

288. De prijsverhoging is bovendien niet gelinkt aan enig segment: binnen de verschillende 
tijdschriftensegmenten vonden prijsverhogingen plaats. 

289. Prijsverhogingen zijn op zich geen bewijs van een anti-concurrentiële praktijk. Een niet- 
vertrouwelijke oefening, uitgevoerd door aanmeldende partij op basis van publiek beschikbare 
informatie, toont aan dat de prijsverhogingen op de lezersmarkt binnen het segment van 
weekbladen met focus op nieuws en actualiteit geleid hebben tot een daling van de totale 
inkomsten op de lezersmarkt.129 Er kan aangenomen worden dat de doorgevoerde 
prijsverhogingen een gevolg zijn van de dalende vraag naar magazines. Deze prijsverhogingen 
dienen dan ook niet gezien te worden als een uitoefening van marktmacht, maar als bescherming 
van de bestaande marges die hoe langer hoe meer onder druk staan. 

290. Wat de prijs voor advertentieruimte betreft, heeft de tijdschriftensector een sterke 
prijsverhoging gekend sedert 2014, maar die prijsstijging is de afgelopen jaren gestabiliseerd. 
Daarentegen zijn de prijzen voor advertentieruimte op internet wel verder significant toegenomen. 

291. Ook hier moet gekeken worden naar het verband tussen de prijsstijging en advertentie- 
inkomsten,   hierboven   werd   reeds   aangegeven   dat   de   advertentie-inkomsten   sterk   zijn 

 
 

 

127 De Standaard, 1 juni 2018, Dries Desmet, “Reclame is nog lang niet dood”. De grafiek in het artikel 
bevatte geen bronvermelding. Na contact met de redactie van De Standaard werd bevestigd dat deze 
grafiek gebaseerd is op cijfers die werden aangeleverd door het UBA . 

128 VRM Mediaconcentratierapport 2015, p. 242 e.v., en VRM Mediaconcentratierapport 2017, p. 227 
e.v. 

129 Mail van 19 juni 2019 met bijlage die in een vroeger ontwerp van aanmelding zat, maar niet was 
weerhouden in de definitieve aanmelding. De antwoorden van concurrenten op vraag 20.3 van het 
verzoek om inlichtingen van 25 april 2018 zijn als vertrouwelijk aangeduid en kunnen bijgevolg niet 
vermeld worden. Wel kan ook hier geaggregeerd worden afgeleid dat een prijsstijging niet 
noodzakelijk leidt tot hogere inkomsten. 
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afgenomen. Ook de VRM kaart de daling van reclamebestedingen in magazines aan, ondanks een 
stijging van de bruto-kost voor reclameruimte in magazines130. Door de prijsstijging lijkt dus de 
vraag voor reclame in magazines te zijn afgenomen, in die mate dat het de advertentie-inkomsten 
heeft doen dalen. 

VIII.2.4 Toetredingsbelemmeringen 

292. De tendens van dalende oplagecijfers, dalende lezersinkomsten en dalende advertentie- 
inkomsten brengt met zich mee dat weinig nieuwe spelers geneigd zijn tot de markt toe te treden. 
Daarnaast zullen op de printmarkt ook bestaande spelers slechts in beperkte mate kunnen 
uitbreiden en daarentegen mogelijks zelfs gedwongen worden om hun aanbod verder terug te 
schroeven. 

293. Het uitgeven van een tijdschrift wordt bovendien gekenmerkt door hoge vaste kosten, 
waaronder drukkosten (inclusief de verloren kosten van de onverkochte exemplaren), redactionele 
kosten, en vaste kosten gelinkt aan het distributieproces (bijvoorbeeld de kost van het leveren aan 
verkooppunten). 

294. In dergelijke omstandigheden is het niet onlogisch dat geen enkele nieuwe speler de laatste 
jaren de tijdschriftenmarkt heeft betreden, en in tegendeel heel wat uitgevers of titels van 
resterende uitgevers de markt hebben verlaten. 

295. De auditeur concludeert dan ook dat de markten gekenmerkt worden door het bestaan van 
toetredingsdrempels. Dit element wordt hieronder meegenomen in de analyse van de eventuele 
mededingingsbeperkende gevolgen. 

 
VIII.3 Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen 

296. Volgende markten werden weerhouden  als horizontaal  betrokken  markten:  de Belgische 
markt voor de publicatie van Nederlandstalige tijdschriften (uitgezonderd gespecialiseerde 
tijdschriften), de Belgische markt voor de publicatie van Franstalige tijdschriften (uitgezonderd 
gespecialiseerde tijdschriften), 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. 

297. Omwille van het tweezijdig karakter geassocieerd met het uitgeven van tijdschriften, worden 
de horizontale gevolgen op beide marktzijden gezamenlijk besproken. 

VIII.3.1 Standpunt aanmeldende partij131
 

298. Er is geen overlap op de lezersmarkt voor niet-gespecialiseerde tijdschriften waarop Sanoma 
via de Merken actief is. Roularta geeft immers geen Nederlandstalige noch Franstalige 
tijdschriften uit gericht op een vrouwelijk publiek. 

299. Er is slechts een zeer beperkte overlap op de Belgische markt voor de publicatie van 
Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige gespecialiseerde tijdschriften. Het gezamenlijke 
marktaandeel van Roularta en de Merken op de Nederlandstalige markt bedraagt echter minder 

 
 

 

130 VRM Mediaconcentratierapport 2015, p. 246 e.v. 
131 Aanmelding p. 56-57. 
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dan 20%. Op de Franstalige markt bedraagt het gezamenlijke marktaandeel (in 2016) rond de 
25%. De toename van het marktaandeel op de Franstalige markt ten gevolge van de concentratie 
is echter verwaarloosbaar. Het marktaandeel van de Merken (La Maison Victor) bedraagt immers 
slechts [vertrouwelijk] (in 2016). Bovendien bereikt het gemiddelde gezamenlijke marktaandeel 
van de voorbije drie jaren net de 25% drempel niet. 

300. De concentratie creëert daarnaast een overlap op de Belgische markt voor de verkoop van 
advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige tijdschriften 
(inclusief druk van online reclame). Het gemiddelde gezamenlijke marktaandeel van de voorbije 
drie jaren overschrijdt aan Franstalige kant net de 25% (i.e. [vertrouwelijk]). Aan Nederlandstalige 
kant bedraagt het gemiddelde gezamenlijke marktaandeel van de voorbije drie jaren [30-40%]. 
De aanmeldende partij stipt echter aan dat deze marktaandelen een overschatting zijn van de 
marktaandelen van Roularta, Mediafin en de Merken op deze markten. De gebruikte data zijn 
immers onvolledig, aangezien bepaalde grote spelers hetzij onvolledig informatie ter beschikking 
hebben gesteld, hetzij niet in de cijfers werden opgenomen. Zo ontbreken in de Nielsen/MDB data 
de omzetcijfers van de advertentiegiganten in programmatic advertising Facebook en Google. De 
concurrentie van deze grote internationale online spelers op de advertentiemarkten is dan ook zo 
uitgesproken dat elk mededingingsbeperkend effect ten gevolge van de aangemelde transactie op 
deze markten kan worden uitgesloten. 

VIII.3.2 Marktonderzoek132
 

301. Bij de concurrenten zijn de meningen verdeeld aangaande de gevolgen van voorliggende 
transactie. 

302. De Persgroep stelt dat zij momenteel geen redenen heeft om aan te nemen dat de 
marktmacht van Roularta post-transactie significant zal vergroten.133

 

303. Edition Ventures en Cascade antwoorden echter wel bevestigend op de vraag of de 
marktmacht van partijen significant zal vergroten.134 Cascade geeft aan dat, wat de lezersmarkten 
betreft, deze transactie tot een quasi-duopolie leidt op de markt voor (niet- gespecialiseerde) 
Nederlandstalige tijdschriften. ‘Quasi’ omdat Cascade de enige actor is die actief blijft naast de twee 
dominante spelers. Cascade kan echter niet eerlijk concurreren met De Persgroep en Roularta op 
het gebied van tijdschriften aangezien het slechts beschikt over één niet-gespecialiseerd 
tijdschrift (Primo) dat enkel overleeft omdat Primo significant goedkoper is dan de directe 
concurrerende tijdschriften (ca. 1 € goedkoper) en omdat Cascade significant investeert in 
inhoud (één redactie per titel wat niet het geval is/zal zijn bij De Persgroep en Roularta). 

304. Wat de advertentiemarkten betreft, geeft Cascade aan dat de concentratie van zoveel niet- 
gespecialiseerde tijdschriften bij slechts twee actoren als gevolg heeft dat andere tijdschriften niet 
meer aantrekkelijk zijn voor adverteerders. Dit vormt een zeer concrete bedreiging voor Cascade 
aangezien het nu al lastig is voor Cascade om algemene adverteerders te benaderen (via 
intermediairs). Bovendien hebben De Persgroep en Roularta toegang tot een enorme hoeveelheid 

 
 

132 Zie antwoorden concurrenten en adverteerders op het verzoek om inlichtingen. 
133 Antwoord van De Persgroep van 8 mei 2018, p. 13. 
134 Antwoord van Edition Ventures van 2 mei 2018, p. 11; antwoord van Cascade van 7 mei 2018, p. 10- 

11. 
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data via de verschillende media die ze bezitten. Deze data geven hen een enorm concurrentieel 
voordeel dat het bestaansrecht van Cascade bedreigt. 

305. Langs de kant van de adverteerders geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan 
dat voorliggende concentratie de marktmacht van partijen niet significant zal vergroten. 
Verschillende adverteerders merken op dat deze concentratie nodig is om het hoofd te kunnen 
blijven bieden aan een krimpende markt en een groeiende concurrentie van digitale spelers.135 

Enkele adverteerders halen bovendien aan dat deze concentratie nodig is voor het overleven van 
de spelers op de markt en het behoud van het magazineaanbod in België.136

 

306. Verschillende adverteerders stellen bovendien dat deze transactie de aantrekkelijkheid van 
partijen voor adverteerders zal vergroten.137

 

307. De adverteerders die menen dat de marktmacht van partijen zal vergroten, halen onder meer 
de omvang van de magazineportefeuille van partijen aan en het feit dat zij een groot deel van de 
magazineadvertentie-inkomsten vertegenwoordigen.138 Smartphoto stelt in dit verband dat men 
Roularta en Sanoma niet meer tegen mekaar kan uitspelen om te kiezen voor de meest kost- 
efficiënte piste.139

 

VIII.3.3 Beoordeling auditeur en conclusie 

308. Het increment op de lezersmarkten bedraagt [10-20%] op de Nederlandstalige markt en [10-
20%] op de Franstalige markt en het marktaandeel van partijen bedraagt post-transactie [20-
30%] op de Nederlandstalige markt en [30-40%] op de Franstalige markt. 

309. Het increment op de advertentiemarkten bedraagt [20-30%] op de Nederlandstalige markt 
en [10-20%] op de Franstalige markt en het marktaandeel van partijen bedraagt post-transactie 
[50-60%] op de Nederlandstalige markt en [40-50%] op de Franstalige markt. 

310. Deze transactie zou, gelet op de hoge marktaandelen en HHI-waarden, mogelijks anti- 
concurrentiële gevolgen met zich kunnen meebrengen. Toegenomen marktmacht kan resulteren 
in zowel prijsstijgingen op de lezersmarkten als op de advertentiemarkten. 

311. Dat de marktmacht van Roularta toeneemt, leidt geen twijfel. Vooral op de 
advertentiemarkten resulteert de transactie in een fors marktaandeel langs de zijde van Roularta. 
De resultaten van het marktonderzoek en de marktdynamiek geven echter aan dat Roularta deze 
toegenomen marktmacht niet zal kunnen gebruiken om eventuele significante prijsstijgingen door 
te voeren. 

312. Ten eerste dienen de marktaandelen van partijen en de verhoging van het marktaandeel van 
Roularta post transactie op beide markten te worden gerelativeerd. 

 
 

135 Antwoord van Unilver van 8 mei 2018, antwoord van Shiseido 27 april 2018, antwoord van Electrabel 
van 25 mei 2018, Antwoord van Ford van 24 mei 2018. 

136 Antwoord van Credenco van 23 mei 2018; antwoord van L’Oréal van 28 mei 2018. 
137 Antwoord van LVMH Fragrances van 22 mei 2018, antwoord van Christian Dior Parfums van 22 mei 

2018, antwoord van BNP Paribas Fortis van 22 mei 2018:  “Ca augmentera probablement le pouvoir 
mais créera aussi de nouvelles opportunités pour nous annonceurs tel que de pouvoir développer des 
campagnes spéciales dans des titres ou supports qui n’appartenaient pas au même réseau 
auparavant. » 

138 Antwoord van Rolex van 23 mei 2018, antwoord van Velux van 24 mei 2018. 
139 Antwoord van Smartphoto van 22 mei 2018. 
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313. Wat de lezersmarkt betreft, kan gesteld worden dat de markt mogelijks artificieel ruim werd 
gedefinieerd. Het onderzoek in het kader van De overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en 
Vitaya door De Persgroep Publishing NV uit 2015 heeft duidelijk aangetoond dat de markt voor 
niet-gespecialiseerde tijdschriften verder kan opgedeeld worden naar inhoud en type tijdschrift, 
met een duidelijke segmentering tussen onder meer vrouwenbladen enerzijds (waar de Merken 
zich bevinden) en weekbladen met focus op nieuws en actualiteit anderzijds (waar de titels van 
Roularta zich bevinden). 

314. Wat de advertentiemarkten betreft, moet verwezen worden naar het eerder artificiële 
karakter van de enge marktdefiniëring. Hogerop werd reeds gesteld dat de gratis 
weekendbijlagen bij dagbladen een sterke druk uitoefenen op de advertentiemarkt, en in mindere 
mate ook op de lezersmarkt. 

315. Ten tweede moet rekening gehouden worden met de concurrentiële druk die uitgaat van 
online dragers, ook hier weer voornamelijk op de advertentiemarkt, en in mindere mate op de 
lezersmarkt. 

316. Ten derde heeft de significante prijsstijging aan lezerszijde gemiddeld over alle titels heen 
zich de afgelopen jaren vertaald in neerwaartse inkomsten aan de lezerszijde. Dit betekent dat de 
hogere prijzen die per verkocht exemplaar worden aangerekend de daling in het aantal verkochte 
exemplaren niet hebben gecompenseerd. 

317. De vraag dient dan gesteld of Roularta dankzij de overname van de Merken een (verdere) 
prijsstijging winstgevend zal kunnen doorvoeren, met andere woorden, of zij het verlies aan lezers 
ten gevolge van een prijsstijging van de Roularta-titels minstens gedeeltelijk zal kunnen opvangen 
via de overgenomen titels. Dit lijkt weinig waarschijnlijk. De Roularta-titels en de Merken zijn noch 
inhoudelijk, noch qua frequentie van verschijnen, noch qua prijs nauwe substituten. Een (nieuwe) 
significante prijsstijging van de Roularta-titels zal er bijgevolg toe leiden dat slechts een beperkt 
aantal lezers via de overgenomen titels gerecupereerd zal worden, en omgekeerd. 

318. Het verlies aan lezers ten gevolge van een prijsstijging op de lezersmarkt maakt de titels 
bovendien minder interessant voor adverteerders, hetgeen op haar beurt dan weer resulteert in 
een verlies van inkomsten op de advertentiemarkt. Dit maakt een significante prijsstijging ten 
gevolge van de transactie op de lezersmarkt weinig waarschijnlijk. 

319. Ten vierde dient opgemerkt dat de advertentieopbrengsten via  tijdschriften  dalen.  Deze 
inkomsten staan onder voortdurende en toenemende druk van voornamelijk online reclame, en in 
mindere mate televisie. Zoals boven reeds opgemerkt, doet zich door het tweezijdige karakter van 
de markten een dubbel fenomeen voor: door de dalende verkoopcijfers aan lezerszijde verschuift 
de aandacht van de adverteerders naar andere media, waardoor de uitgevers zich genoodzaakt 
zien om op de lezersmarkt nieuwe prijsstijgingen door te voeren. Dit leidt dan weer tot  een 
verdere afname van het lezerspubliek hetgeen resulteert in verdere dalende advertentie- 
inkomsten. 

320. Het marktonderzoek heeft ook uitgewezen dat indien er een significante prijsstijging zou 
plaatsvinden  op  de  markt  voor  de  verkoop  van  advertentieruimte  in  tijdschriften,  een  groot 
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aandeel  adverteerders  ervoor  zou  kiezen  niet  langer  het  volledige  budget  in  tijdschriften  te 
besteden maar zou switchen naar een andere drager.140

 

321. Ook hier moet dan beoordeeld worden of de transactie een prijsstijging vergemakkelijkt, met 
andere woorden of de transactie ervoor zorgt dat de verliezen ten gevolge van een prijsstijging 
voor advertentieruimte in bijvoorbeeld  de Roularta-titels kan opgevangen worden door extra 
advertentie-inkomsten in de Merken, of omgekeerd. Ook deze situatie lijkt weinig waarschijnlijk. 
De Roularta-titels en de Merken zijn ook vanuit het standpunt van adverteerders geen nauwe 
substituten wat doelgroep betreft. Daarentegen is doelgroep, naast onder meer bereik, een erg 
belangrijke parameter die bepalend is voor de keuze van een adverteerder tussen de verschillende 
advertentiemogelijkheden. Een significante stijging van de advertentietarieven in de Roularta- 
titels zal er bijgevolg toe leiden dat slechts een beperkt aantal adverteerders via de overgenomen 
titels gerecupereerd zal worden, en omgekeerd. Dit maakt een significante prijsstijging ten gevolge 
van de transactie op de advertentiezijde eveneens weinig waarschijnlijk. 

322. De auditeur onderstreept hierbij de link, of beter gesteld, het ontbreken van de link tussen 
mogelijke toekomstige prijsstijgingen en de transactie. Er is de afgelopen jaren duidelijk gebleken 
dat de tijdschriftensector erg onder druk staat. Bestaande spelers trachten hun positie op de 
markt te bestendigen, elk via een eigen zakenmodel en schaal. Er kan niet uitgesloten worden dat 
er in de toekomst geen verdere prijsstijgingen meer kunnen verwacht worden teneinde stand te 
houden op de markt. 

323. Wat tenslotte de vrees van Cascade betreft op advertentievlak, heeft het onderzoek 
uitgewezen dat op advertentievlak Roularta geen dichte concurrent is van Cascade; die rol is 
eerder weggelegd voor De Persgroep. Het onderzoek naar adverteerders heeft uitgewezen dat 
Cascade gedeeltelijk andere adverteerders aantrekt dan de grotere marktspelers. Anderzijds zou - 
indien Roularta post-transactie de advertentietarieven van haar titels significant verhoogt - dit 
zelfs een opportuniteit kunnen zijn voor Cascade om met haar lagere tarieven nieuwe 
adverteerders aan te trekken. De transactie zal wat betreft de positie van Cascade op de markt 
volgens de auditeur dan ook weinig tot niets veranderen. Bovendien dient opgemerkt dat de 
advertentie-inkomsten van Cascade slechts een beperkt aandeel vertegenwoordigen in  haar totale 
inkomsten zodat enig anti-concurrentieel gevolg dat zich op advertentievlak zou voortdoen een 
eerder beperkte impact zal hebben. 

324. Op basis van wat vooraf gaat, is de auditeur van oordeel dat deze transactie niet zal leiden 
tot mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde horizontale gevolgen. 

 
VIII.4 Niet-gecoördineerde verticale gevolgen 

325. Een fusie wordt geacht tot marktafscherming te leiden wanneer de toegang van 
daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen of afzetmarkten door de fusie 
wordt belemmerd of geblokkeerd, waardoor de mogelijkheid en/of prikkel van deze 
ondernemingen om te concurreren wordt verminderd.141

 

 
 

140 Zie antwoord van de adverteerders op het verzoek om inlichtingen. 
141 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 

Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, Pb C 265 van 18 oktober 2008, p. 8 
(verder “verticale richtsnoeren”). 
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326. De mogelijke marktafscherming ten gevolge van voorliggende transactie, is tweeërlei. 

327. Enerzijds is er de mogelijke afscherming van eigen advertentieruimte voor concurrerende 
mediaondernemingen, die ten gevolge van deze marktafscherming de toegang tot een belangrijke 
input wordt bemoeilijkt/ontzegd. Immers, de markten voor de verkoop van advertentieruimte in 
tijdschriften kunnen beschouwd worden als liggende in een verticale relatie ten opzichte van de 
markt voor de publicatie van tijdschriften. Reclame in tijdschriften kan immers worden beschouwd 
als zijnde een input voor uitgevers die advertentieruimte kopen om reclame en promotie te maken 
voor hun producten en diensten. 

328. Anderzijds is er de mogelijke afscherming van drukkerijcapaciteit voor concurrerende 
uitgevers die ten gevolge van deze afscherming eventueel moeilijkheden zouden ondervinden hun 
tijdschriften te drukken. 

VIII.4.1 Standpunt aanmeldende partij142
 

329. De potentiële ruilverhoudingen op de twee verticaal betrokken advertentiemarkten kunnen 
geen aanleiding geven tot enige afschermingseffecten. 

330. [vertrouwelijk] 

331. Bovendien zal Roularta noch de mogelijkheid, noch de prikkel hebben om niet langer 
advertentieruimte te verkopen via ruilovereenkomsten aan de concurrenten van de Merken, en, 
omgekeerd, noch de mogelijkheid en noch de prikkel hebben om niet langer advertentieruimte in 
te kopen via ruilovereenkomsten bij deze concurrenten. 

332. Roularta zal alle bestaande ruilovereenkomsten met betrekking tot de Merken 
[vertrouwelijk] overnemen, en bijgevolg contractspartij bij deze ruilovereenkomsten worden. 
Roularta heeft er geen enkel belang bij om deze ruilovereenkomsten stop te zetten. 

333. In de mate dat de vrouwenbladen Elle, Goed Gevoel, Marie-Claire en Vitaya Magazine als de 
meest nabije concurrenten van de Merken kunnen worden beschouwd, kan eveneens elke 
mogelijkheid tot marktafscherming worden uitgesloten. De uitgevers van deze tijdschriften 
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 
vrouwenbladen te bereiken. 

334. Meer in het algemeen kan inderdaad worden gesteld dat de magazines van Roularta in 
vergelijking met de grote dagbladen, radiokanalen en televisiekanalen slechts een beperkt bereik 
hebben, en bijgevolg zeker geen onontbeerlijk advertentiekanaal zijn voor de uitgevers  van andere 
tijdschriften en vrouwenbladen in het bijzonder. 

335. Wat eventuele afscherming op de drukkerijmarkt betreft, verwijst de aanmeldende partij 
naar het feit dat er tussen Roularta en de Merken geen actuele leveranciersrelatie bestaat. Ten 

 
 

 

142 Aanmelding p. 48-49 en 57-58. 
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gevolge van de aangemelde transactie zullen de bestaande drukkerijcontracten aan Roularta 
worden overgedragen. [vertrouwelijk] 

336. Verder gaat de aanmeldende partij uit van een ruimere markt dan België en geeft het aan 
dat de drukcapaciteit binnen de Europese markt zeer groot is en dat er sprake is overcapaciteit op 
de markt in het licht van de afkalvende vraag. 

337. Ter illustratie kan nog worden aangestipt dat begin maart 2018 de rotatiedrukkerij in Erpe- 
Mere van Corelio werd overgenomen door het Nederlandse Circle Printers. Deze laatste stelt 
ongeveer 2.500 werknemers tewerk, heeft drukkerijen in Charleroi, Nederland, Oostenrijk, 
Finland, Duitsland, Spanje en Hongarije en behaalde een omzet van 500 miljoen EUR in 2016, wat 
liefst meer dan een zesvoud is van de omzet van Roularta Printing. Er is bijgevolg een grote 
drukcapaciteit op deze markten aanwezig in de geografische perimeter bestaande uit (minstens) 
België, Nederland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk. 

VIII.4.2 Marktonderzoek143
 

338. De Persgroep geeft aan dat zij gebruik maakt van ruilovereenkomsten teneinde de 
administratieve verwerking van inkoop mediaruimte te vereenvoudigen. De Persgroep geeft aan 
over ruilovereenkomsten te beschikken met Roularta en met betrekking tot bepaalde titels die 
worden overgenomen door Roularta. Zij geeft aan dat zij momenteel geen reden heeft om aan te 
nemen dat dit zou worden stopgezet of gewijzigd na de transactie.144

 

339. Cascade145 en Editions Ventures146 hebben aangegeven op dit moment niet over 
ruilovereenkomsten te beschikken noch met Roularta noch met betrekking tot de titels die worden 
overgenomen door Roularta. 

VIII.4.3 Beoordeling auditeur 
VIII.4.3.a Advertentiemarkten 

340. Gelet op het feit dat De Persgroep beschikt over voldoende alternatieven (eigen tijdschriften, 
televisie en dagbladen) om reclame te maken voor haar producten en diensten, is er aan 
Nederlandstalige kant enkel Cascade dat als concurrent getroffen kan worden door eventuele 
anti-concurrentiële verticale praktijken. Echter, gezien Cascade reeds op dit moment geen 
advertentieruimte inkoopt bij Roularta, zal post-transactie een eventuele afschermingsstrategie 
van Roularta geen anti-concurrentiële gevolgen kunnen teweegbrengen. Bovendien beschikt 
Cascade nog over vele andere media om reclame te maken voor haar tijdschriften. 

341. Ook aan Franstalige zijde zien we dat de concurrenten van Roularta op dit moment dermate 
weinig    advertentieruimte     inkopen     bij     Roularta     dat     post-transactie    een     eventuele 

 
 

 

143 Zie antwoorden concurrenten. 
144 Antwoord van De Persgroep van 25 april 2018, p. 12-13. 
145 Antwoord van Cascade van 8 mei 2018. 
146 Antwoord van Editions Ventures van 27 april 2018, p. 10. 
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afschermingsstrategie van Roularta geen anti-concurrentiële gevolgen kan teweegbrengen. 
Bovendien beschikken ook deze concurrenten nog over vele andere media om reclame te maken 
voor hun tijdschriften; de tijdschriften van Roularta zijn zeker geen onontbeerlijk advertentiekanaal 
voor haar concurrenten. 

VIII.4.3.b Drukkerij-markt 

342. Ten eerste merkt de auditeur op dat het onderzoek voorzichtigheidshalve uitgaat van een 
nationale markt, hetgeen waarschijnlijk niet met de realiteit overeenstemt. Hoogstwaarschijnlijk 
is deze markt ruimer dan het nationale grondgebied, hetgeen betekent dat het marktaandeel 
zoals geciteerd in realiteit een (sterke) overschatting is. 

343. Verder is het zo dat geen van de concurrenten van Roularta op dit moment gebruik maakt 
van haar drukkerijen om hun tijdschriften te laten drukken. Bovendien zijn er naast de drukkerijen 
van Roularta nog vele alternatieven op de markt. Tenslotte is het ook zo dat geen van de 
concurrenten dienaangaande enige bezorgdheid heeft geuit. 

VIII.4.4 Conclusie 

344. Op basis van wat vooraf gaat, is de auditeur van oordeel dat deze transactie niet zal leiden 
tot mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde verticale gevolgen. 

 
VIII.5 Niet-gecoördineerde conglomerale gevolgen 

345. 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.147

 

346. 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. 

VIII.5.1 Standpunt aanmeldende partij148
 

347. Wat de Belgische markten voor de publicatie van Nederlandstalige, respectievelijke 
Franstalige weekbladen met focus op nieuws en actualiteit betreft, aangezien de doelgroepen en 
de inhoud van de Merken zeer verschillend zijn ten opzichte van de door Roularta uitgegeven 
tijdschriften zoals Knack en Trends, kunnen de respectievelijke tijdschriften niet als nauw 
verbonden worden beschouwd. Vanuit het lezersperspectief kunnen dan ook tussen de verschillende 
types tijdschriften die de ondernemingen aanbieden geen conglomerale verbanden worden 
geïdentificeerd. 

 
 

 
 

147 Verticale richtsnoeren, p. 22. 
148 Aanmelding p. 28-29 en 32. 
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348. Ook op de Belgische markten  voor de publicatie van  Nederlandstalige, resp. Franstalige 
week- en maandbladen gericht op een vrouwelijk publiek en de Belgische markt voor de publicatie 
van Franstalige weekbladen voor tv en infotainment inclusief tv-programmatie zijn er volgens 
aanmeldende partij geen conglomerale verbanden. 

VIII.5.2 Beoordeling auditeur en conclusie 

349. De transactie zoals ze voorligt, creëert geen nieuwe conglomerale verbanden die er 
voorafgaand aan de transactie niet waren. Bovendien werd door geen enkele concurrent tijdens 
het marktonderzoek enige vrees van conglomerale aard geuit. 

350. Er dient dan ook geconcludeerd dat, op basis van de beschikbare informatie, voorliggende 
transactie niet zal leiden tot anti-concurrentiële conglomerale gevolgen, noch op de 
advertentiemarkten noch op de lezersmarkten. 

 
VIII.6 Gecoördineerde gevolgen 

351. 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.149

 

352. 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. 

353. 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, 
door de bestaande coördinatie te versterken of door  het ontstaan van een collectieve 
machtspositie. 

 
 

149 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad 
inzake de controle op concentraties van ondernemingen, Pb C 31 van 5 februari 2004, p. 9. 



64  

VIII.6.1 Beoordeling auditeur en conclusie 

354. 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. 

355. De auditeur meent dat dit hier niet het geval is, gelet onder meer op het feit dat partijen 
hoofdzakelijk actief zijn op verschillende segmenten binnen de markten. Verder is de 
marktstructuur dusdanig dat deze geen aanleiding geeft tot mogelijke gecoördineerde gevolgen. 

De lezersmarkt 

356. In de regel is het zo dat hoe minder concurrenten en hoe transparanter de economische 
omgeving is, des te eenvoudiger het voor de ondernemingen is tot overeenstemming te komen 
over de coördinatievoorwaarden. 

357. Wat de Franstalige markt betreft, kan op basis van het relatief groot aantal resterende 
spelers reeds besloten worden dat de transactie gecoördineerd gedrag niet in de hand zal werken. 

358. Op de Nederlandstalige lezersmarkt, die sterker geconcentreerd is, is er bij de spelers sprake 
van een asymmetrisch zakenmodel en machtsverhouding. Ondanks dat er kan gesproken worden 
van een transparante en geconcentreerde markt, is prijs dé selling factor van Primo en de factor 
die haar toelaat zich te onderscheiden van de andere titels van gelijkaardig formaat en inhoud op 
de markt. De Persgroep daarentegen richt zich duidelijk op een ander lezerspubliek dan de titels 
van partijen. De transactie verandert hier niets aan. 

359. Daarnaast is het risico op enerzijds een uitstroom van lezers naar online of anderzijds het 
afhaken van lezers groot ingeval van een prijsverhoging. 

360. Tenslotte zorgt de verder dalende vraag aan lezerszijde ervoor dat het handhaven van 
gecoördineerd gedrag bemoeilijkt wordt, zo niet onmogelijk wordt gemaakt. 

361. Gelet op bovenstaande lijkt het onwaarschijnlijk dat hier coördinatie zou kunnen optreden, 
resulterend in een prijsverhoging of enig ander mededingingsbeperkend gevolg. 

De advertentiemarkt 

362. Welke marktdefiniëring ook wordt gehanteerd, er kan verwezen worden naar dezelfde 
argumenten om tot de conclusie te komen dat voorliggende concentratie geen aanleiding geeft 
tot mogelijke gecoördineerde mededingingsbeperkende problemen. 

363. Op de advertentiemarkten is het risico op enerzijds een uitstroom van adverteerders naar 
online of anderzijds het afhaken van adverteerders groot ingeval van een prijsverhoging. Verder is 
er een gebrek aan transparantie over de netto-tarieven. Tenslotte is er bij  de spelers  op de 
markten sprake van asymmetrische zakenmodellen en machtsverhoudingen. 

364. 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. 
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365. 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. 

 
IX. Counterfactual 

 

366. Bij het beoordelen van  de gevolgen  die  een  fusie heeft voor de mededinging wordt de 
mededingingssituatie die uit de fusie zou voortvloeien, vergeleken met die welke zonder de fusie 
zou hebben bestaan. In de meeste gevallen is de bestaande mededingingssituatie het meest 
relevante vergelijkingspunt om de effecten van een fusie te beoordelen. 

367. In bepaalde omstandigheden kan evenwel rekening worden gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen van de markt die redelijkerwijs te voorspellen zijn. In dit verband kan met name 
worden rekening gehouden met de kans dat ondernemingen in een situatie zonder de fusie de 
markt zullen betreden of deze zullen verlaten, wanneer zij nagaat wat het relevante 
vergelijkingspunt is. 

368. Volgens de aanmeldende partij is voorliggende transactie de enige optie die de continuïteit van 
de Merken kan bewerkstelligen. Naar haar inzicht is het counterfactual scenario in het licht waarvan 
de impact van de concentratie moet worden beoordeeld, het verdwijnen van de Merken zoals zij 
thans bestaan.  

369. [Vertrouwelijk] 

370. Gelet op de evolutie van de advertentie-inkomsten en de verkoopcijfers van de titels, kan het 
niet uitgesloten worden dat deze titels, indien ze niet door Roularta zouden worden overgenomen, 
op middellange termijn van de markt zouden verdwijnen. Temeer gelet op de strategie van Sanoma 
zich bijna volledig terug te trekken uit de Belgische tijdschriftenmarkt (getuige hiervan de zaak De 
overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV uit 2015).  

 
X. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie 

 

371. 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. 
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XI. Voorstel tot beslissing 
 

372. 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 overname door Roularta Media Group NV van een portfolio van merken van 
Sanoma Media Belgium NV en Sanoma Regional Belgium NV, aangemeld bij de BMA 
onder nr. MEDE-C/C-18/00016, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 
concentratietoezicht in het WER; 

ii. . De concentratie toelaatbaar te verklaren.” 

 
IV. Beoordeling door het Mededingingscollege 

 

IV.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

15. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 21 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 

16. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie, eerdere 
beslissingen van de BMA, de Raad voor de Mededinging en de Franse Autorité de la 
Concurrence waarnaar hij verwijst, en om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de 
auditeur formuleert onder de randnummers 69-73, 79, 139, 147, 159, 167, 177, 187 en 195 
betreffende de te weerhouden relevante markten. 

 
17. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

de randnummers 199, 204, 209, 212, 222, 230, 234, 241-242 en 247 betreffende de te 
weerhouden betrokken markten. 

 
18. Het College oordeelt overigens dat indien uit de bespreking van productmarkten blijkt dat de 

aanmeldende partij en de doelonderneming of doelactiva niet op eenzelfde markt aanwezig 
zijn150, en er tussen hen evenmin een verticale relatie is, de marktdefinities en marktaandelen 
voor de desbetreffende goederen of diensten niet verder moeten worden onderzocht. 

19. Het College weerhoudt de volgende markten als horizontaal betrokken markten: 

a. de   Belgische   markt   voor   de   publicatie   van   Nederlandstalige   tijdschriften 
(uitgezonderd gespecialiseerde tijdschriften); 

b. de Belgische markt voor de publicatie van Franstalige tijdschriften (uitgezonderd 
gespecialiseerde tijdschriften); 

 
 
 

 

150 Zie bij voorbeeld de randnummers 204, 209, 212 en de tabel betreffende de Belgische markt voor de 
publicatie van Nederlandstalige gespecialiseerde tijdschriften in randnummer 281 van het Ontwerp 
van beslissing. 
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c. de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften; 

d. de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften. 

20. Het College weerhoudt de volgende markten als verticaal betrokken markten: 

a. de Belgische markt voor heatset-offset druktechnieken; 

b. de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Nederlandstalige tijdschriften; 

c. de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in 
Franstalige tijdschriften. 

 
IV.3 Concurrentiële analyse 

IV.3.1 Niet gecoördineerde horizontale gevolgen 

21. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert 
onder randnummer 322. Het College meent, gelet op de argumentatie door de auditeur, dat er 
weliswaar sprake is van een toename van marktaandelen maar dat dit in de gegeven context 
niet leidt tot een markmarkt die een goedkeuring in de wet staat151. 

IV.3.2 Niet gecoördineerde verticale gevolgen 

22. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur, zelfs met in 
acht name van een enger omschreven productmarkt, formuleert onder de randnummers 342. 

IV.3.3 Niet gecoördineerde conglomerale gevolgen 

23. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert 
onder randnummer 348. 

IV.3.4 Gecoördineerde gevolgen 

24. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het standpunt dat de auditeur formuleert 
onder randnummer 363. 

IV.3.5 Counterfactual 

25. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het standpunt dat de auditeur formuleert 
onder randnummer 368. 

IV.3.6 Besluit 

26. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die 
een goedkeuring in de weg zouden staan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

151 Vgl. Randnummer 309 van het Ontwerp van beslissing. 



 

 
 

OM DEZE REDENEN 
 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61,§1, 1° en artikel 61, §2, eerste lid, 

1° WER: 

 
1. Dat de verwerving van de uitsluitende controle over een portfolio van merken van 

Sanoma Media Belgium NV en Sanoma Regional Belgium NV door Roularta Media Group 

NV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C- 18/0016, 

binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

 
2. Dat deze concentratie toelaatbaar is. 

 

Aldus beslist op 29 juni 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het 

Mededingingscollege, Frank Naert en Gerben Pauwels, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

 
 
 

Voor het Mededingingscollege, 
 
 

 
 
 

J.Steenbergen 

Voorzitter 
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