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1 Inleiding 
 

1. Op 7 september 2017 heeft de ACM van De Persgroep Nederland (hierna: DPG) een aanvraag 

ontvangen tot intrekking van een vergunningsvoorschrift als bedoeld in artikel 41, vierde lid, van de 

Mededingingswet. Dit voorschrift is verbonden aan de vergunning die de ACM op 13 maart 2000 heeft 

verleend aan Wegener Arcade, thans DPG, voor de overname van VNU Dagbladen. DPG vraagt de 

ACM om het voorschrift dat is verbonden aan de vergunning op te heffen gelet op de wijzigingen in de 

marktomstandigheden die zich sinds het verlenen van de vergunning hebben voltrokken. 

 

2. Van de aanvraag is mededeling gedaan in de Staatscourant van 13 september 2017. De ACM heeft 

naar aanleiding van de aanvraag geen zienswijzen van derden ontvangen.  

 

3. Hierna gaat de ACM in hoofdstuk 1 eerst in op de inhoud van het vergunningsbesluit. In hoofdstuk 3 

bespreekt de ACM het beoordelingskader in deze zaak. In hoofdstuk 4 volgt de beoordeling, met daarin 

ook het standpunt van partijen en de resultaten uit het marktonderzoek. In hoofdstuk 5 volgt de 

conclusie. 

 

2 Het vergunningsbesluit 
 

4. De ACM heeft op 13 maart 2000 besloten dat Wegener Arcade N.V VNU Dagbladen B.V. mocht 

overnemen (hierna: het vergunningsbesluit). Aan het vergunningsbesluit heeft de ACM verschillende 

voorschriften verbonden. Die voorschriften betroffen onder andere de verplichting voor Wegener om de 

onderlinge onafhankelijkheid van de dagbladen PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen te 

waarborgen en te bewerkstelligen dat beide titels in Zeeuws-Vlaanderen verspreid zouden blijven 

worden (hierna: het voorschrift). Hieronder gaat de ACM eerst in op de inhoud van het 

vergunningsbesluit en vervolgens op ontwikkelingen die sindsdien hebben geleid tot aanpassingen van 

het vergunningsvoorschrift. Tot slot beschrijft de ACM het op dit moment geldende 

vergunningsvoorschrift. 

 

2.1 Het oorspronkelijke voorschrift 

 

5. De ACM heeft het voorschrift destijds aan het vergunningsbesluit verbonden vanwege een 

mededingingsprobleem als gevolg van de concentratie op de lezersmarkt in Zeeuws-Vlaanderen. In het 

vergunningsbesluit heeft de ACM geconstateerd dat de activiteiten van de uitgeverij PZC (editie 

Zeeuws-Vlaanderen) en uitgeverij BN/De Stem (editie Zeeland) in de regio Zeeuws-Vlaanderen 

overlappen. Door de overname zou een economische machtspositie ontstaan op de lezersmarkt voor 

dagbladen in de regio Zeeuws-Vlaanderen, waardoor een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of op een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

 

6. In het vergunningsbesluit is de ACM ingegaan op de negatieve gevolgen van de concentratie.
1
 De ACM 

oordeelde dat het wegvallen van de prikkel voor onderlinge concurrentie kan leiden tot (1) een 

vermindering van kwaliteit, (2) het wegvallen van een keuzemogelijkheid tussen twee afzonderlijke 

dagbladtitels en (3) mogelijke prijsverhogingen. 

 

                                                        
1
 Zie het vergunningsbesluit, punt 91 tot en met 108. 
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7. Wegener heeft destijds aan de ACM concrete voorstellen gedaan om de geïdentificeerde 

mededingingsproblemen weg te nemen. De ACM heeft deze voorstellen beoordeeld en geconcludeerd 

dat het voorstel met betrekking tot PZC en BN/De Stem een adequate en proportionele oplossing bood 

voor de geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen.
2
 De ACM heeft vervolgens in het 

vergunningsbesluit als voorschrift opgenomen dat Wegener verplicht is tot ‘‘[…] de waarborging van het 

voortbestaan van de onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem en van het feit dat beide 

titels zich (mede) op Zeeuws-Vlaanderen zullen blijven richten.’’  

 

2.2 Ontwikkelingen sindsdien 

 

8. Partijen hebben tegen het vergunningsbesluit beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam (2000)
3
 en 

vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep voor Bedrijfsleven (2000)
4
. In 2001 heeft het 

College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) bepaald dat de zinsnede uit het voorschrift ‘‘en van het 

feit dat beide titels zich (mede) op Zeeuws-Vlaanderen zullen blijven richten’’ vervangen moest worden 

door de zinsnede: ‘‘en van het feit dat beide titels verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen.’’
5
 

 

9. Partijen hebben in 2009 bij de ACM een aanvraag ingediend om een deel van het voorschrift te 

wijzigen. De ACM heeft deze aanvraag in 2011 afgewezen.
6
 Voor een uitvoerige beschrijving van de 

ontwikkelingen in deze zaak vanaf het vergunningsbesluit in 2000 tot aan het afwijzingsbesluit van 

2011 verwijst de ACM naar het zojuist genoemde afwijzingsbesluit.
7
  

 

10. Op 14 juli 2010 heeft de ACM in een handhavingsbesluit geoordeeld dat sprake was van een 

overtreding van het voorschrift.
8
 Daarbij heeft de ACM aan Wegener een boete en een last onder 

dwangsom opgelegd.  

 

11. Wegener is tegen het handhavingsbesluit in beroep gegaan. In 2012 heeft de Rechtbank Rotterdam 

hierop uitspraak gedaan.
9
 De rechtbank oordeelde dat de coördinatie van het commerciële beleid van 

beide dagbladen geen overtreding van het voorschrift vormde. De rechtbank oordeelde ook dat de 

samenwerking tussen redacties geen overtreding van het voorschrift vormde en de samenvoeging van 

de redactie evenmin. Wel oordeelde de rechtbank dat het voorschrift was overtreden door het tot stand 

brengen van personele unies en doordat er feitelijk één hoofdredacteur voor beide edities werkzaam 

was. 

 

12. Op 11 juli 2013 heeft de ACM, op verzoek van Wegener, het voorschrift gewijzigd.
10

 Wegener was niet 

langer verplicht om twee afzonderlijke vennootschappen met eigen Raden van Commissarissen te 

                                                        
2
 Zie het vergunningsbesluit, punt 275. 

3
 Zie uitspraak Rechtbank Rotterdam, 20 september 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AA9482 en ECLI:NL:RBROT:2000:AA7514. 

4
 Zie uitspraak CBb, 5 december 2000, ECLI:NL:CBB:2001:AD6693. 

5
 Deze beroepsprocedures hebben verder niet geleid tot andere relevante wijzigingen van het vergunningsbesluit 

6
 Zie het Besluit in zaak 6848 tot afwijzing van het verzoek tot wijziging van het vergunningsvoorschrift, 7 juli 2011 (hierna: het 

afwijzingsbesluit). 
7
 Zie het afwijzingsbesluit (reeds aangehaald), punt 12 t/m 18. 

8
 Zie het Besluit in zaak 1528 tot oplegging van een boete en een last onder dwangsom, 14 juli 2010 (hierna: het 

handhavingsbesluit).  
9
 Zie uitspraak Rechtbank Rotterdam, 27 september 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX8528. 

10
 Besluit in zaak 13.0241.53 tot instemming met wijziging van vergunningvoorschrift, 11 juli 2013. 
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handhaven voor PZC en BN/De Stem. Wel bleef de verplichting in stand om (1) de edities van PZC en 

BN/De Stem te blijven verspreiden in Zeeuws-Vlaanderen en (2) deze edities in aparte uitgeverijen 

onder te brengen, met ieder een eigen hoofdredacteur, een eigen eindredacteur en editie-specifieke 

redactiecapaciteit. 

 

3 Beoordelingskader 

 
13. In uitzonderlijke gevallen kunnen voorschriften/beperkingen verbonden aan een vergunning worden 

gewijzigd of worden herzien.
11

 De ACM kan besluiten tot het wijzigen dan wel opheffen van de 

voorschriften/beperkingen verbonden aan een besluit, als (markt)ontwikkelingen ertoe leiden dat het 

mededingingsprobleem dat een voorschrift beoogt op te lossen niet langer opweegt tegen de belasting 

die het voorschrift met zich meebrengt voor de onderneming.
12

 De ACM beoordeelt of deze belasting 

onevenredig is op basis van de huidige (markt)omstandigheden en acht het redelijk daarbij ook de 

(markt)omstandigheden te betrekken die op de middellange termijn zijn te voorzien. Bij een aanvraag 

tot wijziging of opheffing van een vergunningvoorschrift is het aan de verzoekende partij, in dit geval 

DPG, om gemotiveerd te beargumenteren waarom een wijziging of opheffing van de 

voorschriften/beperkingen is gerechtvaardigd. 

 

14. Gezien het voorgaande beoordeelt de ACM eerst of er gewijzigde marktomstandigheden zijn die ertoe 

leiden dat het mededingingsbelang dat door het voorschrift wordt gewaarborgd, wezenlijk is gewijzigd. 

Het mededingingsbelang dat door het voorschrift wordt gewaarborgd is het behoud van onderlinge 

concurrentie tussen twee regionale dagbladen waardoor een vermindering van kwaliteit, het wegvallen 

van een keuzemogelijkheid tussen twee afzonderlijke dagbladtitels en prijsverhogingen worden 

voorkomen.
13

 Voor deze beoordeling wordt gekeken naar marktomstandigheden die van invloed zijn op 

de mededingingsrechtelijke situatie waarbinnen de beide titels van DPG in Zeeuws-Vlaanderen 

opereren.  

 

15. Daarna kijkt de ACM, indien nodig
14

, naar de belasting van het voorschrift voor de partij op wie het 

voorschrift rust. De wijze waarop de ACM de (on)evenredigheid van de belasting beoordeelt is 

uitgebreid omschreven in het besluit waarmee ACM een eerdere aanvraag tot wijziging van het 

voorschrift op deze grond heeft afgewezen.
15

  

  

4 Beoordeling 

4.1 Standpunt partijen 

 

16. DPG betoogt in haar aanvraag dat vanwege gewijzigde marktomstandigheden de 

mededingingsbelangen, die de ACM in 2000 aanleiding gaven om het voorschrift te verbinden aan de 

                                                        
11

 Zie Richtsnoeren Remedies 2007, punt 74 – 76. 
12

 Zie het afwijzingsbesluit, punten 31 - 33 (reeds aangehaald). 
13

 Zie ook punt 6 van dit besluit.  
14

 In het geval dat het voldoende aannemelijk is dat de concurrentie op de lezersmarkt in Zeeuws-Vlaanderen dusdanig is 

toegenomen dat het voorschrift alleen al om die reden geen doel meer dient, is een analyse van de belasting van het voorschrift 

voor DPG niet meer nodig. Zie ook het afwijzingsbesluit, voetnoot 32. 
15

 Zie het afwijzingsbesluit (reeds aangehaald). 
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verleende vergunning, niet meer relevant zijn. De belangrijkste omstandigheid is volgens DPG de 

opkomst van (gratis) online nieuws. Volgens DPG ondervinden dagbladen een sterke concurrentiedruk 

van nieuwswebsites; veel lezers van dagbladen zeggen hun abonnement op omdat zij via internet het 

nieuws kunnen volgen. Dit heeft volgens DPG gevolgen voor de concurrentiesituatie op de lezersmarkt 

voor dagbladen. PZC en BN/De Stem oefenen tegenwoordig nauwelijks nog concurrentiedruk op elkaar 

uit. Door de aanwezigheid van gratis online nieuws blijft volgens DPG de prikkel tot investeren in 

kwaliteit en het behoud van keuze voor consumenten nadrukkelijk aanwezig, ook als PZC en BN/De 

Stem niet meer verplicht zouden zijn ieder een eigen dagbladeditie in Zeeuws-Vlaanderen te 

verspreiden.  

 

Online concurrentie 

17. De dagbladenmarkt heeft volgens DPG te maken met grote, structurele krimp in oplagecijfers. Zowel de 

totale verspreide papieren oplage van dagbladen in Nederland, de totale betaalde oplage in print als de 

totale betaalde oplage inclusief de digitale krant daalt. Deze trend is ook voelbaar bij de (regionale) 

dagbladen van DPG en in het bijzonder ook bij de edities van PZC en BN/De Stem, zowel bij de 

verspreide oplage als bij de betaalde oplage in print. Volgens DPG is de verspreide oplage van de 

editie Zeeland van PZC en BN/De Stem in de periode van 2011 tot en met 2016 sterk gedaald. Het 

aantal abonnees van beide dagbladen is sinds 2005 ook sterk gedaald, aldus DPG. Deze 

aanhoudende structurele daling van de oplagecijfers van dagbladen is volgens DPG in belangrijke 

mate het gevolg van de opkomst van het internet, dat voor consumenten een belangrijke alternatieve 

bron van (gratis) nieuwsgaring is geworden. 

 

18. Volgens DPG leidt de toenemende concurrentie van het internet er ook toe dat de 

mededingingsbelangen niet in gevaar komen indien PZC en BN/De Stem niet langer verplicht zouden 

zijn ieder een eigen dagbladeditie in heel Zeeuws-Vlaanderen te verspreiden. Sinds het besluit van de 

ACM in 2000 is het belang van het internet als bron van (regionaal) nieuws zeer sterk toegenomen. 

Deze ontwikkeling heeft zich ook na het handhavingsbesluit van de ACM in 2010 doorgezet. Het aantal 

websites waarop gratis landelijk en regionaal nieuws te lezen is, is sterk toegenomen. Volgens DPG 

bieden deze websites een geschikt alternatief voor de lezers van PZC en BN/De Stem. De 

beschikbaarheid van dergelijke alternatieven heeft tot gevolg dat DPG, ook zonder het voorschrift, er 

geen belang bij heeft om de kwaliteit van de beide dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen te verlagen. Een 

verhoging van de prijs of verlaging van de kwaliteit van de dagbladen zal er volgens DPG onmiddellijk 

toe leiden dat lezers hun abonnement opzeggen om voortaan via nieuwswebsites op de hoogte van het 

nieuws te blijven. 

 

Geen nabije concurrenten 

19. Dat PZC en BN/De Stem door de opkomst van (gratis) online nieuws geen concurrentiedruk meer op 

elkaar uitoefenen, volgt volgens DPG duidelijk uit de overstapcijfers van beide dagbladen. Volgens 

DPG kan in het algemeen worden gesteld dat het aandeel lezers van haar kranten dat opzegt vanwege 

‘overstap naar andere krant’ zeer gering is. Voor BN/De Stem en PZC blijkt dat een overstap naar een 

andere krant in 2016 voor slechts een zeer klein deel van de opzeggers de reden is voor de opzegging. 

Uit het onderzoek van de abonneebestanden in 2015 volgt volgens DPG dat slechts in zeer beperkte 

mate overstap plaatsvindt tussen de betrokken regionale edities onderling. Daarnaast volgt ook uit een 

in 2014 uitgevoerd loyaliteitsonderzoek onder lezers van beide dagbladen dat PZC en BN/De Stem 

geen bijzondere concurrentiedruk meer op elkaar uitoefenen, aldus DPG. 
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4.2 Kwantitatieve onderbouwing van de aanvraag 

 

20. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft DPG cijfers verstrekt over 1) de oplages en verspreiding, 

2) het opzeggen en overstappen van abonnees, 3) de loyaliteit van abonnees en 4) het geografisch 

bereik van de betrokken kranten(edities). 

4.2.1 Oplagecijfers en verspreiding 

 

21. DPG heeft bij haar aanvraag cijfers verstrekt over de verspreide oplage van Nederlandse kranten, 

waaronder betrokken kranten(-edities) van DPG. Tabel 1 toont de totale verspreide oplage, die bestaat 

uit de gratis verspreiding en de betaalde verspreiding (abonnementen en losse verkoop).  

 

Verspreide oplage 2005 2011 2016 Mutatie  

2005 - 2011 

Mutatie  

2011 - 2016 

Totaal dagbladen 

NL 4.675.393 4.394.393 3.003.859 -6,0% -31,6% 

Totaal regionale 

dagbladen NL 1.664.125 1.396.104 1.090.556 -16,1% -21,9% 

BN/De Stem 128.783 109.258 83.739 -15,2% -23,4% 

PZC 59.877 53.712 43.564 -10,3% -18,9% 

BN/De Stem Editie 

Zeeland n.a. 10.667 7.631   -28,5% 

PZC Editie Zeeuws 

Vlaanderen n.a. 12.304 9.168   -25,5% 

      

Tabel 1. Verspreide oplage dagbladen 2005, 2011, 2016 

 

22. Uit de door DPG verstrekte cijfers volgt dat de verspreide oplage van alle dagbladen in Nederland sterk 

is gedaald in de afgelopen jaren. De krimp is in de periode 2011 – 2016 (gemiddeld -6.3% per jaar) 

veel sterker dan in de periode 2005 – 2011 (gemiddeld -1% per jaar). Deze trend is ook te zien bij de 

regionale dagbladen. Die daling van de oplages lijkt bij de regionale kranten bovendien eerder ingezet 

dan bij nationale dagbladen. Ook de oplages van BN/De Stem en PZC zijn in de periodes 2005 – 2011 

en 2011 – 2016 sterk gedaald. De oplagecijfers van de BN/De Stem editie Zeeland en PZC editie 

Zeeuws Vlaanderen zijn in de periode 2011 – 2016 sterker gedaald dan de oplages van de BN/De 

Stem en PZC als geheel. 

4.2.2 Opzeggen en overstappen 

 

23. DPG heeft de ACM verder de resultaten van haar onderzoek onder opzeggers van haar kranten 

verstrekt. In dit onderzoek is aan opzeggers de reden van opzegging gevraagd. Uit dit onderzoek blijkt 

dat het aantal lezers dat opzegt vanwege overstap naar een andere krant in 2016 voor BN/De Stem en 

PZC respectievelijk […]%
*
 en […]% van het totaal aantal opzeggers betreft. Dit percentage is 

afgenomen ten opzichte van het jaar 2011 waarin het voor BN/De Stem en PZC respectievelijk [..]% en 

                                                        
*
 In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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[…]% bedroeg. 

 

24. DPG heeft daarnaast gegevens verstrekt van een analyse van haar abonneebestanden in 2015. Uit 

deze analyse blijkt dat er slechts een zeer beperkte overstap tussen BN/De Stem editie Zeeland en 

PZC editie Zeeuws Vlaanderen plaatsvindt. In 2015 bedroeg het aantal overstappers van BN/De Stem 

editie Zeeland naar PZC editie Zeeuws Vlaanderen slechts […]% van het aantal abonnees van BN/De 

Stem editie Zeeland. Het aantal overstappers van PZC editie Zeeuws Vlaanderen naar BN/De Stem 

editie Zeeland bedroeg in die periode […]% van het aantal abonnees van PZC editie Zeeuws 

Vlaanderen. 

 

25. DPG heeft ook de resultaten van een onderzoek in december 2016 onder voormalige lezers verstrekt. 

Daaruit volgt dat de voormalige lezers van BN/De Stem en PZC de reden: “ik ga een ander dagblad 

lezen” in respectievelijk […]% en […]% van de gevallen noemen als belangrijkste reden voor het 

opzeggen van het abonnement. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat andere redenen voor opzeggen veel 

vaker worden genoemd. Veel genoemde redenen zijn: “de krant is te duur” in […]% respectievelijk 

[…]% van de gevallen, “ontevreden over de inhoud” in […]% respectievelijk […]% van de gevallen en 

“ontevredenheid over de bezorging” in […]% respectievelijk […]% van de gevallen. 

4.2.3 Loyaliteitsonderzoek 

 

26. DPG heeft informatie verstrekt uit het zogenoemde loyaliteitsonderzoek dat zij in 2014 heeft uitgevoerd. 

In dit onderzoek is aan de lezers van verschillende edities van PZC en BN/De Stem gevraagd in 

hoeverre zij andere nieuwsmedia als alternatief zien voor de voor PZC respectievelijk BN/De Stem. Uit 

dit onderzoek blijkt dat […]% van de lezers van PZC en […]% van de lezers van BN/De Stem in 

Zeeuws Vlaanderen een ander regionaal dagblad als goed of zeer goed alternatief noemen. Lezers 

noemen andere nieuwsmedia echter vaker als goed of zeer goed alternatief: landelijke dagbladen: 

[…]% en […]%, andere nieuwssites op internet: […]% en […]% en regionaal televisienieuws […]% en 

[…]%. 

4.2.4 Geografisch bereik 

 

27. DPG heeft ten slotte informatie verstrekt over de penetratie van BN/De Stem editie Zeeland en PZC 

editie Zeeuws Vlaanderen per postcodegebied in Zeeuws Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er significante 

verschillen bestaan in penetratie van beide titels per postcodegebied. BN/De Stem heeft met name een 

relatief hoge penetratiegraad (tussen […]% en […]% van het aantal huishoudens) in de 

postcodegebieden in het oosten van Zeeuws Vlaanderen, terwijl de penetratiegraad van PZC in die 

postcodegebieden tussen de […]% en […]% ligt. Andersom heeft PZC een relatief hoge 

penetratiegraad in postcodegebieden in het westen van Zeeuws Vlaanderen terwijl BN/De Stem daar 

een significant lagere penetratiegraad heeft.  

 

4.3 Marktonderzoek ACM 

 

28. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de stelling van DPG dat PZC en BN/De Stem tegenwoordig hun 

belangrijkste concurrentieprikkel krijgen van de aanwezigheid van online nieuws en dat zij nauwelijks 

nog concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. De ACM heeft interviews afgenomen met verschillende 

aanbieders van online regionaal nieuws die door DPG zijn genoemd als concurrenten van PZC en 

BN/De Stem in Zeeuws Vlaanderen. Verder heeft de ACM gekeken naar verschillende regionale 

nieuwswebsites. 
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Online concurrentie 

29. In de gesprekken met de ACM hebben vrijwel alle partijen verklaard dat er sprake is van 

concurrentiedruk door regionale nieuwswebsites in Zeeuws Vlaanderen op de dagbladen PZC en 

BN/De Stem. Volgens de ondervraagde partijen bereiken regionale dagbladen en regionale 

nieuwswebsites hetzelfde publiek en bieden dagbladen weinig toegevoegde waarde ten opzichte van 

nieuwswebsites. Het nieuwsaanbod van regionale dagbladen en regionale nieuwswebsites komt 

namelijk sterk overeen. De opkomst van gratis online nieuws heeft er aan bijgedragen dat regionale 

dagbladen de afgelopen jaren veel abonnees hebben verloren.  

 

30. De ondervraagde partijen hebben verder verklaard dat de snelheid waarmee verslag kan worden 

gedaan van het nieuws een belangrijke concurrentieparameter is. Daarnaast is het belangrijk om goede 

videocontent te produceren. Volgens de ondervraagde partijen bereik je het publiek tegenwoordig niet 

alleen door middel van geschreven berichten, maar juist ook door middel van video’s. Regionale 

dagbladen kunnen volgens de ondervraagde partijen niet goed aan deze concurrentieparameters 

voldoen. Veel online media zitten bovenop het nieuws, zij kunnen in zeer korte tijd via hun website 

verslag doen van het nieuws. Regionale dagbladen kunnen dat niet, nieuws dat in dagbladen staat is 

volgens de ondervraagde partijen per definitie oud nieuws. Daarnaast zijn regionale dagbladen 

gespecialiseerd in geschreven berichten en kunnen zij moeilijk overschakelen op video’s. Dit maakt dat 

zij de concurrentieslag met nieuwswebsites verliezen. Volgens verschillende ondervraagde partijen zal 

de concurrentie van (regionale) nieuwswebsites ten opzichte van regionale dagbladen alleen maar 

toenemen. Een aantal ondervraagde partijen betwijfelt of dagbladen een overlevingskans hebben. Om 

te kunnen overleven zullen regionale dagbladen zich duidelijk moeten onderscheiden van online 

nieuws, bijvoorbeeld door het (uitsluitend) brengen van achtergrondverhalen met veel diepgang. 

 

31. De ondervraagde nieuwswebsites zien regionale dagbladen ook niet als hun belangrijkste 

concurrenten. Terwijl regionale dagbladen lezers verliezen aan gratis nieuwswebsites, is dit andersom 

niet het geval. De ondervraagde nieuwswebsites verklaren dat de concurrentie zich vooral afspeelt 

tussen nieuwswebsites onderling. Daarnaast zien de ondervraagde websites Facebook als een 

belangrijke concurrent.  

 

Geen negatieve gevolgen 

32. In de gesprekken met de ACM hebben verder alle partijen verklaard dat het opheffen van het 

voorschrift voor hen geen negatieve gevolgen zal hebben. Daarnaast verwachten zij weinig gevolgen 

voor de concurrentiesituatie in Zeeland. Verschillende partijen hebben verklaard dat het niet meer 

rendabel is om twee redacties en twee gescheiden kranten in stand te houden. Volgens één 

ondervraagde partij zullen BN/De Stem en PZC na opheffing van het voorschrift geen mogelijkheden 

hebben om de prijzen te verhogen of de kwaliteit te verminderen. Volgens deze partij is het zelfs 

mogelijk dat de kwaliteit toeneemt omdat redactiecapaciteit efficiënter kan worden ingezet. 

 

4.4 Beoordeling wijziging marktomstandigheden 

 

33. De ACM heeft op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek en de door DPG verstrekte 

gegevens beoordeeld of de marktomstandigheden daadwerkelijk zodanig zijn gewijzigd dat het met het 

voorschrift te beschermen mededingingsbelang niet meer aanwezig is. De ACM benadrukt hierbij dat 

het voorschrift destijds in het vergunningsbesluit is opgenomen om de concurrentie tussen PZC en 

BN/De Stem op redactionele inhoud in stand te houden, zodat de consument keuze behoudt in zijn 

nieuwsvoorziening. Het voorschrift staat niet in de weg aan afstemming van het commerciële beleid 



Openbaar 
 

Autoriteit Consument en Markt 

Zaaknr: 17.0733.53 / Datum: 11 december 2017 

 

 

10/11 

 

(zoals advertentieverkoop en abonnementsprijsstelling) en gedeeltelijke samenvoeging van redacties 

(zie punt 11). De ACM zal in haar beoordeling daarom alleen kijken naar de concurrentie die PZC en 

BN/De Stem met betrekking tot nieuwsvoorziening van elkaar en van (gratis) online nieuwswebsites 

ondervinden en niet naar concurrentie op andere parameters. Omdat dit een partiële analyse van de 

lezersmarkt betreft trekt de ACM in dit besluit geen conclusie over de precieze afbakening van de 

relevante markt.  

 

34. De ACM heeft in een aantal eerdere zaken onderzoek gedaan naar de veranderende 

marktomstandigheden waarin dagbladen opereren.
16

 In de zaak 17.0337.22/Mediahuis – TMG heeft de 

ACM geconstateerd dat dagbladen in het algemeen niet veel met elkaar concurreren.
17

 Lezers van 

dagbladen stappen nauwelijks over naar een ander dagblad, maar stoppen in het geheel met het lezen 

van dagbladen en stappen over op online nieuws. De ACM heeft in eerdere besluiten ook onderzoek 

gedaan naar de mate waarin online nieuws concurrentiedruk uitoefent op dagbladen. In het hiervoor 

genoemde besluit 17.0337.22/Mediahuis – TMG kwam de ACM al tot de conclusie dat het gratis 

nieuws op nieuwswebsites concurrentiedruk uitoefent op dagbladen. De ACM concludeerde in dit 

besluit dat uitgevers van dagbladen vrijwel geen mogelijkheden hebben om hun prijzen te verhogen of 

de kwaliteit te verlagen, zelfs in gebieden waar zij hoge marktaandelen hebben.
18

 

 

35. Uit het onderzoek van de ACM naar de marktomstandigheden waarin BN/De Stem en PZC in Zeeuws 

Vlaanderen opereren komt een vergelijkbaar beeld naar voren als beschreven in het voorgaande 

randnummer. De oplages van de regionale dagbladen PZC en BN/De Stem zijn sinds 2005 

voortdurend sterk gedaald. De daling voor de edities van BN/De Stem en PZC in Zeeuws Vlaanderen is 

relatief groter dan die voor alle edities van BN/De Stem en PZC gezamenlijk en voor alle regionale 

kranten in Nederland (zie punt 21). Uit de verstrekte gegevens blijkt verder dat slechts een zeer beperkt 

percentage (minder dan […]%) van de lezers van BN/De Stem en PZC hun abonnement opzegt om 

over te stappen van BN/De Stem naar PZC of andersom (zie punt 24). Een veel groter deel van de 

opzeggers doet dat vanwege de prijs, de inhoud van de kranten of de kwaliteit van de bezorging en 

stopt dus geheel met het lezen van regionale kranten (zie punt 25).  

 

36. Uit de verstrekte gegevens blijkt verder dat de lezers van PZC en BN/De Stem landelijke dagbladen, 

nieuwswebsites en regionaal televisienieuws als belangrijkere alternatieven zien dan een ander 

regionaal dagblad (zie punt 26). Dit beeld wordt bevestigd in het marktonderzoek van ACM onder 

aanbieders van regionaal nieuws in Zeeuws Vlaanderen. BN/De Stem en PZC ondervinden stevige 

concurrentiedruk van andere nieuwsmedia, met name van regionale nieuwswebsites. Voor een groot 

deel van het nieuws waarvan BN/De Stem en PZC verslag doen, kan een nieuwslezer ook terecht bij 

gratis nieuwswebsites. De nieuwslezer heeft zowel voor landelijk als voor regionaal nieuws de keuze uit 

verschillende websites. Ook voor regionaal nieuws is het (gratis) online nieuws een belangrijke 

nieuwsbron geworden voor consumenten. De ACM komt op basis van de gevoerde gesprekken tot de 

conclusie dat de verschillende websites die verslag doen van regionaal nieuws van elkaar verschillen 

wat betreft het type nieuws dat zij brengen, zoals bijvoorbeeld: algemeen nieuws, fotoverslagen, 

ongelukken en calamiteiten, lokale sport en evenementen. Op al deze aspecten concurreren zij met 

BN/De Stem en PZC en bieden zij gezamenlijk een alternatief voor de nieuwslezer. De consequentie 

daarvan is dat regionale dagbladen zich moeten onderscheiden van online nieuwssites door het bieden 

van kwaliteit en meer achtergrondverhalen om hun lezerspubliek te behouden.  

  

                                                        
16

 Bijvoorbeeld zaak 14.0810.22/De Persgroep – Mecom en zaak 17.0337.22/Mediahuis – TMG.  
17

 Besluit van de ACM van 1 mei 2017 in zaak 17.0337.22/Mediahuis – TMG, punt 64. 
18

 Besluit van de ACM in zaak 17.0337.22/Mediahuis – TMG , reeds genoemd, punt 78. 
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4.5 Conclusie wijziging marktomstandigheden  

 

37. De ACM concludeert dat de marktomstandigheden op de lezersmarkt in Zeeuws Vlaanderen sinds 

2000 zodanig zijn gewijzigd dat het mededingingsbelang dat de ACM destijds in het vergunningsbesluit 

heeft geïdentificeerd niet meer hoeft te worden beschermd. Sinds dit besluit zijn de oplagen van de 

regionale dagbladen PZC en BN/De Stem voortdurend sterk gedaald en is het (gratis) online regionaal 

nieuws een belangrijke bron geworden voor de nieuwsvoorziening van consumenten. PZC en BN/De 

Stem ondervinden tegenwoordig een sterke concurrentiedruk vanuit regionale nieuwswebsites en 

concurreren nog slechts in zeer beperkte mate met elkaar in Zeeuws Vlaanderen.  

 

38. De ACM heeft het voorschrift destijds aan de vergunning verbonden om te waarborgen dat PZC en 

BN/De Stem concurrentiedruk op elkaar blijven uitoefenen. De ACM constateerde een risico dat als 

deze concurrentiedruk zou wegvallen, partijen een economische machtspositie zouden hebben en 

daarmee mogelijkheden om de kwaliteit van de dagbladen te verminderen en/of de prijs te verhogen. 

De ACM komt nu tot de conclusie dat dit risico zich niet meer voordoet. In plaats van onderlinge 

concurrentiedruk ervaren PZC en BN/De Stem tegenwoordig concurrentiedruk vanuit regionale 

nieuwswebsites. De combinatie van een sterk dalende oplage als gevolg van opzegging van 

abonnementen en de concurrentiedruk vanuit online alternatieven heeft tot gevolg dat DPG geen 

mogelijkheden heeft om de kwaliteit van de dagbladen BN/De Stem, editie Zeeland en PZC, editie 

Zeeuws Vlaanderen te verminderen of de prijzen hiervan te verhogen indien het voorschrift zou worden 

opgeheven. 

 

5 Conclusie 
 

39. De ACM concludeert dat gewijzigde marktomstandigheden er toe leiden dat het mededingingsbelang 

dat ACM destijds in het vergunningsbesluit heeft geïdentificeerd niet meer hoeft te worden beschermd 

door middel van een voorschrift. De ACM komt daarom niet toe aan een analyse van de belasting van 

het voorschrift voor DPG. De ACM besluit daarom tot opheffing van het voorschrift dat in punt 12 van 

dit besluit is beschreven. 
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