
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 41, vierde lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1528/Wegener Arcade-VNU Dagbladen 

 

I. DE PROCEDURE

1. Op 13 september 1999 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: de d-g NMa) een melding ontvangen, waarin is 

medegedeeld dat Wegener Arcade N.V. (hierna: Wegener) voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de 

Mededingingswet, over VNU Dagbladen B.V. (hierna: VNU Dagbladen). Op 18 

oktober 1999 is door de d-g NMa besloten dat voor deze concentratie een 

vergunning is vereist (hierna: het besluit van 18 oktober 1999). [1] Van dit 

besluit is mededeling gedaan in Staatscourant 202 van 20 oktober 1999.

2. De aanvraag om vergunning door Wegener Arcade en VNU Dagbladen 

(hierna ook gezamenlijk aan te duiden als 'partijen') is ontvangen op 10 

november 1999. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in 

Staatscourant 225 van 22 november 1999. Naar aanleiding van de mededeling 

in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.

3. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning is door de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: NMa) nader onderzoek verricht naar de 

relevante marktafbakening en naar de te verwachten gevolgen van de 

concentratie voor de mededinging op die markten.

4. Ten behoeve van het onderzoek heeft het onderzoeksbureau SEO/Intomart 

in opdracht van de NMa een onderzoek verricht naar de onderlinge 

substitueerbaarheid van dagbladen voor lezers (hierna ook: het onderzoek van 

SEO/Intomart). Het onderzoeksbureau Swoka heeft in opdracht van de NMa 

een onderzoek verricht naar de onderlinge substitueerbaarheid van 

advertentiemedia voor adverteerders (hierna ook: het onderzoek van Swoka). 

Het onderzoeksbureau NIPO heeft in opdracht van de NMa een onderzoek 

verricht naar de in deze zaak relevante marktvolumes op het gebied van 

advertenties (hierna ook: het onderzoek van NIPO).

5. Verder zijn schriftelijke vragen gesteld aan uitgevers van dagbladen, 

uitgevers van huis-aan-huisbladen en persdiensten. De NMa heeft onder meer 

gesprekken gevoerd met uitgevers van dagbladen, uitgevers van huis-aan-

huisbladen, de Geassocieerde Pers Dienst (hierna: GPD), de Vereniging van 

Communicatieadviesbureaus (hierna: VEA), het Bedrijfsfonds voor de Pers, de 

Nederlandse Vereniging van Journalisten (hierna: NVJ) en een auteur van 

wetenschappelijke publicaties over de dagbladsector. De door partijen 

ingediende en van derden ontvangen zienswijzen worden, voor zover er 

overwegingen aan zijn ontleend die dragend zijn voor dit besluit, in het 

navolgende nader uiteengezet. Partijen zijn gedurende de procedure in de 

gelegenheid gesteld om hun visie te geven op feiten en belangen waarop dit 

besluit steunt, aangegeven door derden.



6. Op 9 december 1999 heeft de d-g NMa partijen verzocht om aanvullende 

informatie op de aanvraag om vergunning. Deze aanvulling werd ontvangen op 

24 december 1999. Hierbij hebben partijen onder meer een rapport overgelegd 

van het onderzoeksbureau LECG aangaande een onderzoek naar de invloed 

van de mate van concentratie op het gebied van regionale dagbladen in 

Nederland op de ontwikkeling van prijzen van abonnementen en advertenties 

(hierna ook: het onderzoek van LECG). Daarna zijn op 14 januari 2000 

wederom vragen ter aanvulling van de aanvraag om vergunning naar partijen 

gestuurd. Deze aanvulling is op 28 januari 2000 ontvangen. Op 29 februari 

2000 zijn voor een derde maal vragen ter aanvulling van de aanvraag om 

vergunning naar partijen gestuurd. Deze aanvulling is op 3 maart 2000 

ontvangen. Als gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de 

Mededingingswet genoemde termijn van 13 weken, ingevolge artikel 4:15 van 

de Algemene wet bestuursrecht, in totaal 32 dagen opgeschort geweest.

7. Op 7 februari 2000 zijn de 'Punten van overweging' (hierna: PvO), die de 

voorlopige bevindingen bevatten van de sectie Concentratiecontrole van de 

NMa, aan partijen toegestuurd. Deze voorlopige bevindingen waren gebaseerd 

op de uitkomsten van het tot dat moment verrichte onderzoek. Een versie van 

een deel van deze PvO, waarin de door partijen als vertrouwelijke 

bedrijfsgegevens aangemerkte informatie is weggelaten, is bovendien 

toegezonden aan derde belanghebbenden die te kennen hadden gegeven ten 

aanzien van het onderwerp 'persdiensten' in de procedure gehoord te willen 

worden en de PvO te willen ontvangen. Toegezonden is het gedeelte van de 

PvO dat betrekking heeft op persdiensten.

8. Op 21 februari 2000 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin partijen en 

derde belanghebbenden naar aanleiding van de PvO hun zienswijze naar voren 

hebben gebracht. Van de hoorzitting is een integraal verslag opgemaakt.

9. In de loop van de behandeling van deze zaak hebben partijen voorstellen 

gedaan teneinde de gesignaleerde problemen op te lossen. Deze voorstellen 

zijn op 9 maart 2000 in hun definitieve vorm door de NMa ontvangen. De 

voorstellen zijn in niet vertrouwelijke vorm tezamen met een korte 

samenvatting van de PvO en een voorlopige beoordeling door de NMa aan 

andere marktpartijen en belanghebbenden voorgelegd. Op de inhoud en de 

beoordeling van de voorstellen wordt in hoofdstuk VI gekomen.

 

II. DE PARTIJEN

10. Wegener is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Zij heeft 

verschillende dochtermaatschappijen, waaronder Interlanden Spreigroep B.V. 

en Arcade Media Group B.V. Wegener heeft verder onder meer een 33 1/3%-

deelneming in Nieuwe Media VOF. Zij is tevens (via dochterondernemingen) 

lid van de persdienst GPD.

11. Wegener is actief op het gebied van de informatie-, direct marketing- en 

entertainmentindustrie. Zij geeft de volgende regionale dagbladen uit: 

Haagsche Courant, Goudsche Courant, De Twentse Courant Tubantia, 

Utrechts Nieuwsblad, Dagblad Rivierenland, Amersfoortse Courant, Veluws 

Dagblad, Apeldoornse Courant, Arnhemsche Courant, Dagblad Flevoland, 

Deventer Dagblad, Gelders Dagblad, Nieuw Kamper Dagblad, Overijssels 

Dagblad, Zwolse Courant en Provinciale Zeeuwse Courant. Daarnaast geeft zij 



circa 130 huis-aan-huisbladen uit, grofweg in dezelfde regio's als de 

genoemde dagbladen. Verder omvatten de activiteiten van Wegener onder 

meer uitwisseling van kopij met de persdienst GPD, drukkerijactiviteiten, 

kabelkranten (via gemeenschappelijke onderneming Nieuwe Media VOF), 

televisie (TMF), radio (Radio 10 FM, Love Radio), direct marketingservices en 

verspreidingen van onder meer folders, cartografische producten, 

gemeentelijke informatiegidsen en tijdschriften.

12. VNU Dagbladen is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij 

is een dochteronderneming van VNU N.V. (hierna: VNU). VNU Dagbladen 

heeft verschillende dochtermaatschappijen, waaronder Uitgeversmaatschappij 

De Limburger B.V. (hierna: De Limburger). Zij heeft voorts een deelneming in 

TV Limburg. Zij omvat ook de persdienst Zuidoost Pers (ZOP).

13. VNU Dagbladen geeft de volgende regionale dagbladen uit: Dagblad De 

Limburger, De Gelderlander, het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad 

en BN/De Stem. Daarnaast geeft zij circa 70 huis-aan-huisbladen uit, grofweg 

in dezelfde regio's als de genoemde dagbladen. Verder omvatten de 

activiteiten van VNU Dagbladen onder meer persdiensten (ZOP/VNU), 

drukkerijactiviteiten, kabelkranten en regionale televisie (Noord-Brabant en 

Limburg).

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

14. De gemelde operatie betreft de verkoop en levering door VNU van alle 

aandelen in VNU Dagbladen aan Wegener of n van haar 

dochtermaatschappijen. De contractspartijen hebben hieromtrent een 

'Confirmation letter' overgelegd d.d. 6 september 1999 (hierna: de Confirmation 

letter). Zij merken op dat Wegener de intentie heeft om De Limburger direct 

na aankoop door te verkopen aan N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf 

(hierna: De Telegraaf). De contractspartijen hebben hieromtrent een 

intentieverklaring d.d. 6 september 1999 (hierna: de Intentieverklaring) 

overgelegd.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

15. Zoals reeds in het besluit van 18 oktober 1999 werd vastgesteld, is het 

beoogde resultaat van de voorgenomen operatie dat Wegener uitsluitende 

zeggenschap verkrijgt over VNU Dagbladen. De operatie ten aanzien waarvan 

de aanvraag om vergunning is ingediend, is derhalve een concentratie in de 

zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet.

16. In het besluit van 18 oktober 1999 is ook al geconcludeerd dat het niet 

zeker is of Wegener De Limburger daadwerkelijk direct doorverkoopt en levert 

aan De Telegraaf. De Confirmation letter bepaalt expliciet dat de doorgang van 

de onderhavige 'eerste' transactie tussen VNU en Wegener niet afhankelijk is 

van de directe doorverkoop en levering van De Limburger aan De Telegraaf en 

dat eventuele gevolgen hiervan uitsluitend voor rekening en risico zijn van 

Wegener (artikel 12.1). In dit licht kan niet worden aangenomen dat de 

geplande doorverkoop als onderdeel van de onderhavige transactie moet 

worden beschouwd.[2] De te beoordelen transactie is dus enkel de aankoop 



van VNU Dagbladen door Wegener.

17. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling 

formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn 

Wegener en VNU Dagbladen.

18. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

concentratie waarvoor een vergunning is aangevraagd binnen de werkingssfeer 

van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING 

Inleiding

19. Onderwerp van onderzoek zijn activiteiten van partijen die verband houden 

met de door hen uitgegeven regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen.[3] 

Primaire afnemers van deze producten zijn lezers en adverteerders. 

Aansluitend hierop wordt gesproken van respectievelijk 'lezersmarkten' en 

'adverteerdersmarkten'. Verder is de positie van partijen op het gebied van 

persdiensten van belang.

20. In het onderstaande worden achtereenvolgens de lezersmarkten, de markt 

voor persdiensten en de adverteerdersmarkten besproken. Telkens wordt 

eerst ingegaan op de afbakening van de relevante product- of dienstenmarkt 

en de geografische dimensie van deze markt, daarna op de gevolgen van de 

concentratie voor de mededinging. Hierbij wordt het 'algemene' standpunt van 

partijen apart weergegeven. Op meer gedetailleerde argumenten van partijen 

wordt ingegaan, daar waar het desbetreffende onderwerp ter sprake komt.

A. Lezersmarkten

A.

21. In het besluit van 18 oktober 1999 is ten aanzien van de lezersmarkten 

geconcludeerd dat dagbladen zich onderscheiden van andere media. Voorts 

is in het midden gelaten of er een aparte markt moet worden afgebakend voor 

regionale dagbladen. In dit besluit van 18 oktober 1999 is geconcludeerd dat 

er reden is om aan te nemen dat er door de voorgenomen concentratie een 

economische machtspositie ontstaat op de markt voor dagbladen, dan wel de 

markt voor regionale dagbladen in de gebieden waar de activiteiten van 

partijen elkaar overlappen, grofweg aan te duiden als Gelderland en Zeeland.

(i) Relevante productmarkt

Opvatting partijen

22. In het besluit van 18 oktober 1999 is aangegeven dat partijen in de 

meldingsfase wat betreft de afbakening van de relevante lezersmarkt een 

primair en een subsidiair standpunt innamen. Partijen stelden primair dat er 

vanuit het perspectief van de lezers n dagbladenmarkt is, waarbij geen aparte 

markten worden onderscheiden voor landelijke en regionale dagbladen. Zij 

stelden hierbij dat voor het overgrote deel van de lezers van dagbladen 

landelijke dagbladen een substituut vormen voor regionale dagbladen. Partijen 



namen verder het subsidiaire standpunt in dat regionale dagbladen, die in 

verschillende regios worden verspreid, niet tot dezelfde productmarkt behoren.

23. In de vergunningsaanvraag stellen partijen dat dagbladen 

informatieproducten zijn, en als zodanig opereren in een ruimere markt voor 

informatieproducten. Deze markt is ruimer dan die alleen voor het 

dagbladproduct, aldus partijen. Er bestaat een mix aan informatiebronnen 

waarvan de consument gebruik maakt. Persoonlijke voorkeuren bepalen 

daarin welk product als primair product wordt beschouwd. Partijen halen een 

aantal onderzoeken aan waaruit blijkt dat consumenten ook of alleen andere 

media gebruiken om aan hun regionale informatie te komen. Zij concluderen 

daaruit dat de Nederlandse regioconsument een scala aan 

informatieproducten ter beschikking heeft en deze ook, naar eigen believen, 

pleegt te gebruiken. De tijd dat het regionale dagblad de enige bron van 

informatie voor de regio was, is ver voorbij, aldus partijen. Consumenten 

verkiezen in steeds grotere getale een landelijk dagblad en vullen hun 

behoefte om regionale informatie te vergaren aan met een mix van lokale 

radio, tv, kabelkranten of huis-aan-huisbladen, aldus partijen. Ook is er 

volgens partijen een groeiende groep consumenten die minder belangstelling 

heeft voor de regio. Zij stellen zich dan ook op het standpunt dat in het kader 

van de vergunningsaanvraag het niet zo zeer van belang is vast te stellen in 

hoeverre de diverse informatiebronnen voor de consument een verschillende 

functie kunnen inhouden, doch veel meer te concluderen dat de diverse 

informatiebronnen c.q. media in een ongemeen felle strijd zijn gewikkeld om 

de consumptietijd van de consument.

24. Partijen stellen zich uiteindelijk op het standpunt dat landelijke dagbladen 

en regionale dagbladen voor wat betreft de lezersmarkt in n marktdefinitie 

dienen te worden ondergebracht. Ter onderbouwing stellen zij dat landelijke 

en regionale dagbladen ook daadwerkelijk met elkaar concurreren en dat de 

regionale dagbladen met name concurreren met de algemene landelijke 

dagbladen, zoals De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Dit argument is 

gebaseerd op doelgroepenonderzoek waaruit volgens partijen blijkt dat de 

lezersprofielen van de VNU Dagbladen overeenkomen met die van landelijke 

dagbladen, te weten De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Voorts geven zij 

aan dat indien men in technische zin niet van een relevante markt zou kunnen 

spreken, de druk voor regionale dagbladen van landelijke dagbladen en van 

andere media zo groot is dat ook in een one-paper situatie (een regio waar 

slechts n regionaal dagblad is) een regionale dagbladuitgever het zich niet 

kan veroorloven de dagbladtarieven te verhogen dan wel de kwaliteit van het 

dagblad te verlagen.

Onderzoek van LECG

25. In het door partijen overgelegde onderzoek van LECG staat de vraag 

centraal in hoeverre uitgevers van regionale dagbladen die thans een 

dominante positie hebben dan wel deze hebben verkregen in het verleden na 

een fusie, overname of samenvoeging van titels, in de praktijk ertoe zijn 

overgegaan de tarieven voor abonnementen en advertenties substantieel te 

verhogen en aldus de verworven concurrentiepositie hebben uitgebuit.

26. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief deel en twee kwantitatieve 

delen. In het kwalitatieve deel wordt gekeken naar algemene relaties binnen 

de dagbladsector voor regionale en landelijke dagbladen gezamenlijk. 

Conclusies uit dit deel van het onderzoek zijn dat dagbladen met een hogere 

oplage hogere advertentieprijzen kunnen vragen (zowel absoluut als per 



duizend contactpunten), en dat het aantal redactionele paginas en 

advertentiepaginas hoger is indien het dagblad een grotere oplage kent.

27. Het eerste kwantitatieve deel betreft een historisch onderzoek (hierna: het 

historisch onderzoek). In dit historisch onderzoek is de relatie onderzocht van 

een aantal fusies of samenvoegingen van regionale dagbladen en prijzen van 

abonnementen en advertenties. Onder het begrip fusie verstaan partijen zowel 

een fusie van twee regionale dagbladen in een blad met een nieuwe titel als 

de opname van n blad in een ander, met behoud van een van beide titels. Het 

betreft voor het merendeel samenvoegingen van regionale dagbladen die al vr 

de samenvoeging tot hetzelfde concern behoorden en dus niet concentraties 

in de zin van de Mededingingswet. Partijen trekken uit de resultaten van dit 

historisch onderzoek de conclusie dat de tarieven voor advertenties in 

regionale dagbladen die fuseren, dan wel samen worden gevoegd, in de eerste 

drie jaren na de fusie in een meerderheid der gevallen minder stijgen dan het 

gemiddelde advertentietarief voor regionale dagbladen. Hetzelfde wordt gesteld 

met betrekking tot de abonnementsprijzen van fuserende regionale dagbladen.

28. Het tweede kwantitatieve onderdeel van hetzelfde rapport bevat een studie 

over de huidige advertentietarieven en abonnementsprijzen van regionale 

dagbladen in Nederland (hierna: het cross sectie-onderzoek). In dit cross-

sectie onderzoek is de relatie onderzocht tussen de concentratiegraad[4] op 

uitgeversniveau en de prijzen van regionale dagbladen. Voor de 

concentratiegraad gaan de onderzoekers uit van de concentratiegraad van 

landelijke en regionale dagbladen gezamenlijk. Hieruit concluderen partijen 

dat een hogere concentratiegraad van (landelijke en regionale) 

dagbladuitgevers binnen een regio leidt tot lagere gemiddelde 

advertentietarieven en lagere abonnementsprijzen. Voor de analyse op 

regionaal gebied is aangehaakt bij de regionale indeling die wordt gehanteerd 

door het Cebuco, de marketingserviceorganisatie van de dagbladen in 

Nederland. Het Cebuco heeft daarbij Nederland verdeeld in verschillende 

economische verzorgingsgebieden (hierna: Cebucogebieden).[5] Een hoger 

marktaandeel van landelijke dagbladen heeft volgens het onderzoek alleen op 

de abonnementsprijzen een neerwaartse invloed. Partijen leiden uit deze 

resultaten af dat zowel de lezersmarkt als de adverteerdersmarkt ruimer is 

dan regionale dagbladen. Ten aanzien van de lezersmarkten stellen zij dat 

deze eveneens landelijke dagbladen omvat.

29. Naast deze delen van het rapport naar eventuele prijsstijgingen stellen 

partijen dat de onderzoekers ook in kwalitatief opzicht hebben bezien of een 

situatie van dominante regionale dagbladen dan wel het ontstaan daarvan 

heeft geleid tot een verslechtering voor de consument. Zij merken op dat dit 

wordt gemeten door middel van het totaal aantal paginas van een dagblad en 

de hoeveelheid redactionele paginas en advertentiepaginas. Het onderzoek 

laat volgens partijen zien dat zowel het totaal aantal paginas als het aantal 

redactionele paginas in gebieden met een sterke regionale dagbladuitgever 

groter is dan in gebieden waar meerdere maar kleinere dagbladen worden 

uitgegeven.

30. In aanvulling op genoemde onderzoeken hebben partijen vervolgens 

onderzocht of er een relatie is tussen het bestaan van een one-paper-

Cebucogebied (dat wil zeggen een Cebucogebied waar maar n regionaal 

dagblad verschijnt) en de prijzen van regionale dagbladen. Hierbij is derhalve 

uitgegaan van de situatie per Cebucogebied afzonderlijk. Partijen gaan uit van 

in totaal 8 Cebucogebieden waar slechts n regionaal dagblad aanwezig is. Zij 

komen tot de conclusie dat prijzen in one-paper-Cebucogebieden niet hoger 



zijn.

Beoordeling

Dagbladen versus andere media

31. In het besluit van 18 oktober 1999 is er op gewezen dat dagbladen zich 

onderscheiden van andere geschreven of niet-geschreven media door middel 

van een groot aantal karakteristieken. Van belang zijn in dit verband onder 

meer: prijs, hoeveelheid informatie, aard en diepgang van de informatie, 

actualiteit, zesdagelijkse verschijningsfrequentie, functie in het dagelijks 

leven, presentatiewijze (papier), wijze van verspreiding, vormgeving en formaat. 

Dagbladen zijn draagbaar en bieden de lezer daardoor de mogelijkheid om 

informatie tot zich te nemen op de plaats en op een zelf gekozen tijdstip. 

Weekbladen hebben niet de verschijningsfrequentie, actualiteit en 

tijdsgevoeligheid van dagbladen. Radio en televisie bieden een andere mate 

van breedte en diepgang, zijn doorgaans niet draagbaar en minder gerieflijk.

32. Dagbladen zijn gelet op het voorgaande voor lezers niet of in geringe mate 

substitueerbaar door andere media, zoals week- en maandbladen, 

kabelkranten, radio, televisie en internet. Dagbladen behoren derhalve, vanuit 

lezersoptiek, niet tot dezelfde productmarkt als deze andere media. 

Ondervraagde marktpartijen zijn eveneens unaniem van mening dat andere 

media geen substituut zijn voor dagbladen. De relevante markt voor de 

onderhavige beoordeling strekt zich derhalve niet uit tot de markt voor 

informatieproducten. Ook de Europese Commissie en diverse andere 

mededingingsautoriteiten gaan ervan uit dat dagbladen en andere media niet 

tot dezelfde markt behoren.[6] Er dient dus een onderscheid gemaakt te 

worden tussen dagbladen enerzijds en andere media anderzijds.

Regionale versus landelijke dagbladen

33. De NMa heeft het onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag er 

in de eerste plaats op gericht om meer inzicht te verkrijgen in de vraag of een 

separate productmarkt voor regionale dagbladen moet worden onderscheiden, 

of dat regionale en landelijke dagbladen tot dezelfde lezersmarkt behoren.

34. Voor de bepaling van de relevante markt is allereerst de 

substitueerbaarheid van producten aan de vraagzijde van belang. Hierbij moet 

worden nagegaan welke producten voor de gebruiker als substitueerbaar 

kunnen worden beschouwd op grond van productkenmerken, prijs en beoogd 

gebruik. Als uitgangspunt worden daarbij de producten genomen die door de 

betrokken partijen worden aangeboden. Doorgaans wordt (indien mogelijk) 

voor de bepaling van de relevante markt uitgegaan van de zogenaamde 

hypothetische monopolist-test. Deze komt er op neer dat de relevante markt 

wordt gezien als de kleinste product- en geografische markt waarop het voor 

een hypothetische monopolist winstgevend is om de prijzen significant en 

blijvend boven het heersende niveau te verhogen. Daarbij moet de vraag 

beantwoord worden of de afnemers van partijen, als gevolg van een 

hypothetische geringe (circa 5 tot 10%) duurzame verhoging van de prijs van 

de onderzochte producten en in de onderzochte gebieden zouden 

overschakelen op vervangproducten of leveranciers die elders gevestigd zijn. In 

het onderstaande zal hierop nader worden ingegaan.

35. Uit de analyse is naar voren gekomen dat er zowel aanwijzingen zijn voor 



een aparte markt voor regionale dagbladen als voor een algemene 

dagbladenmarkt. In gebieden waar regionale dagbladen elkaar overlappen 

vormt een regionaal dagblad het beste substituut voor een ander regionaal 

dagblad. Er is evenwel sprake van concurrentiedruk van landelijke dagbladen 

en er zijn eveneens aanwijzingen voor n markt voor dagbladen. In het 

onderstaande wordt allereerst ingegaan op de aanwijzingen voor een aparte 

markt voor regionale dagbladen. Vervolgens wordt ingegaan op de 

concurrentiedruk van landelijke dagbladen en de aanwijzingen voor een 

algemene dagbladenmarkt, in de hier relevante regios.

Aanwijzingen voor een aparte markt voor regionale dagbladen

Regionale informatie

36. Regionale kranten onderscheiden zich uit het oogpunt van de lezer primair 

van de landelijke doordat zij, naast landelijk en internationaal nieuws, 

consequent een substantile hoeveelheid regionaal en lokaal nieuws en andere 

regionale/lokale informatie brengen. Regionaal nieuws kan globaal worden 

omschreven als nieuws met betrekking tot een regio dat naar zijn aard 

voornamelijk interessant is voor de inwoners van die regio. Behalve regionale 

en lokale nieuwsitems betreft het onder meer informatie over plaatselijke 

sportactiviteiten, gemeenteraadsvergaderingen, agendas van lokale en 

regionale evenementen, uitgaansladders enzovoorts.

37. Uit diverse onderzoeken blijkt dat juist regionale informatie de 

belangrijkste reden is om een regionaal dagblad aan te schaffen. Zo blijkt uit 

het onderzoek van SEO/Intomart dat circa 80% van de lezers van een 

regionaal dagblad regionale informatie het belangrijkste aspect vindt bij de 

keuze voor het dagblad.[7] Voorts blijkt ook uit diverse bronnen dat regionale 

dagbladen worden gezien als de belangrijkste bron van regionale informatie.[8] 

Lezers van regionale dagbladen hechten, zoals te verwachten valt, veel 

waarde aan regionaal of lokaal nieuws: uit het onderzoek van SEO/Intomart 

bleek dat 65% van deze lezers hierin zeer genteresseerd is. Bij de lezers van 

landelijke dagbladen was dit circa 27%. Nog eens 34% van de regionale 

dagbladlezers is genteresseerd.[9]

38. Er zijn indicaties dat lezers in de regel, vanwege de regionale signatuur 

van 'hun' regionale dagblad, een bijzondere affiniteit hebben met deze krant. 

Het belang van het regionale dagblad voor de lezers blijkt onder meer uit het 

feit dat tweederde tot driekwart van de lezers in het onderzoek van 

SEO/Intomart zegt het blad te zullen missen als het niet meer verkregen kan 

worden, tegenover gemiddeld 46% voor de lezers van landelijke dagbladen. 

Ook partijen wijzen op dit verschijnsel. Een landelijke krant voorziet niet in 

dezelfde mate in deze specifieke behoefte. Een ondervraagde uitgever heeft 

erop gewezen dat landelijke kranten hun lezers meer binden met een 

explicietere politieke, levensbeschouwelijke en/of culturele orintatie.

39. Een regionale krant verschaft in n product een mix van internationaal, 

nationaal en regionaal nieuws en in die zin onderscheidt zij zich van landelijke 

dagbladen. Het argument van partijen, dat dagbladlezers voor hun regionale 

nieuws ook bij andere nieuwsbronnen terecht kunnen, gaat hieraan voorbij. 

Door deze mix, de vorm waarin deze wordt aangeboden en de 

karakteristieken die daarmee samenhangen kan een regionale krant voorzien 

in een specifieke informatie- en consumptiebehoefte.[10] 

Onderzoeken die wijzen op een aparte markt voor regionale dagbladen



40. In het onderzoek van SEO/Intomart is aan lezers van regionale dagbladen 

gevraagd wat zij zouden doen bij een prijsverhoging van circa 10% van hun 

dagblad. Hieruit kwam naar voren dat er een lage bereidheid was om over te 

stappen naar een ander dagblad.[11] Van de beperkte groep die zegt 

(misschien) over te stappen noemt de overgrote meerderheid een ander 

regionaal dagblad als het overstapalternatief. In het onderzoek van 

SEO/Intomart is, gelet op beperkingen van een directe vraagstelling over 

toekomstig gedrag, geprobeerd op meer indirecte wijze inzicht te verkrijgen in 

de mate van substitueerbaarheid van regionale en landelijke dagbladen. 

Hiervoor is gebruikt gemaakt van een zogenaamde conjunctmeting.[12] Uit 

deze analyse kwam eveneens naar voren dat de lezers van regionale 

dagbladen sterk hechten aan de regionale informatie in hun dagblad.[13] De 

overstapkans van een regionaal dagblad naar een landelijk dagblad bij een 

prijsverhoging van 10% is volgens het model miniem. Pas bij een 

prijsverhoging van het regionale dagblad van circa 44% zou een lezer van een 

regionaal dagblad een overstap naar een landelijk dagblad overwegen.

41. Het door het Bedrijfsfonds voor de Pers uitgebrachte 'Advies inzake de 

horizontale prijsafspraken in de persbedrijfstak'[14] (hierna: Advies HPP) bevat 

de resultaten van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.[15] In het 

onderzoek heeft een zogenaamde Brand Price Trade Off-analyse (hierna: 

BPTO-analyse) plaatsgevonden. Uit deze analyse komt naar voren dat de 

meeste regionale dagbladen in het onderzoek niet of slechts beperkt hinder 

ondervinden van een prijsdaling van landelijke dagbladen, hetgeen er op zou 

kunnen wijzen dat beide typen bladen geen adequate substituten zijn.[16]

42. Het voor het Bedrijfsfonds voor de Pers verrichte onderzoek 'Van 

courantier tot strateeg' bevat empirisch onderzoek naar de Nederlandse 

dagbladenmarkt tussen 1950 en 1994.[17] Op basis van dit onderzoek wordt 

geconcludeerd: Een toename van de oplage voor landelijke kranten leidt tot 

een niet-significante afname van de oplage voor regionale kranten en 

omgekeerd, hetgeen op een beperkte mate van concurrentie tussen beide 

segmenten wijst. Ook wordt aangegeven dat sprake is van een bedrijfstak met 

twee segmenten (landelijke en regionale) waarbinnen de concurrentie intens 

is, maar zonder of met beperkte concurrentie tussen de segmenten. Dit lijkt 

te duiden op separate markten voor landelijke en regionale dagbladen.

43. Ook een onderzoek van Swoka maakt een onderscheid tussen landelijke 

en regionale dagbladen.[18] In het rapport wordt aangegeven dat landelijke 

dagbladen slechts in beperkte mate concurreren met regionale dagbladen en 

omgekeerd. Het rapport geeft aan dat derhalve voor een beter inzicht in de 

Nederlandse dagbladensector een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de markt voor landelijke kranten en de (deel)markt(en) voor regionale 

dagbladen. Door de meeste geraadpleegde experts in het onderzoek wordt de 

concurrentie in de afzonderlijke nodale gebieden[19] gekarakteriseerd als een 

monopoliesituatie.[20]

Documenten partijen en mening marktpartijen

44. In interne documenten wordt aangegeven dat de concurrentie die regionale 

dagbladen ondervinden van landelijke dagbladen relatief beperkt is.[21] Ten 

aanzien van de regio Zwolle wordt bijvoorbeeld aangegeven dat Wegener 

monopolist is.[22] Uit stukken van partijen komt eveneens naar voren dat de 

overstap van regionale dagbladen naar landelijke dagbladen beperkt is.[23] 

Een marktpartij merkte op dat Wegener zich na de transactie in grote delen 



van Nederland kan gedragen als monopolist.

Lezersprofielen en complementariteit

45. In dit verband kan het voorts van belang zijn dat landelijke dagbladen meer 

lezers met een hoog inkomen hebben en regionale dagbladen meer lezers 

met een beneden-modaal of laag inkomen. Dit blijkt uit het genoemde 

onderzoek 'Van courantier tot strateeg', dat partijen hebben overgelegd. Ook 

zijn er aanwijzingen dat lezers van landelijke dagbladen in het algemeen een 

hoger gemiddeld opleidingsniveau hebben dan lezers van regionale dagbladen.

[24] Er lijkt derhalve verschil te zijn tussen de signatuur van lezers van 

respectievelijk landelijke en die van regionale dagbladen. Het betreft dus niet 

geheel dezelfde doelgroep.

46. Uit gegevens van partijen blijkt dat bijvoorbeeld 29% van de lezers van 

VNU Dagbladen ook regelmatig een landelijk dagblad leest. Uit het onderzoek 

van SEO/Intomart kwam naar voren dat 48% van de respondenten zowel wel 

eens een regionaal dagblad als een landelijk dagblad leest. Uit Cebuco-

onderzoek bleek dat bijna de helft van de ondervraagden in de voorafgaande 

week twee of meer dagbladen had gelezen. In 82% van de gevallen betrof het 

een combinatie van een regionaal en een landelijk dagblad. Een aanzienlijke 

groep lezers blijkt derhalve beide typen producten naast elkaar te gebruiken.

Concurrentiedruk van landelijke dagbladen/aanwijzigingen voor n markt voor 

dagbladen

47. In het bovenstaande is een aantal aanwijzingen voor een aparte markt 

besproken. In het onderstaande zal worden ingegaan op de indicaties dat 

sprake is van concurrentiedruk vanuit landelijke dagbladen, die in de richting 

wijzen van n markt voor regionale en landelijke dagbladen.

Overeenkomsten tussen regionale en landelijke dagbladen

48. Landelijke en regionale dagbladen komen op een aantal punten overeen. 

Zowel landelijke als regionale dagbladen verschijnen dagelijks en hebben een 

hoge actualiteitswaarde. Hun uiterlijke verschijningsvorm is vergelijkbaar. Het 

grootste deel van een regionale krant is niet-regionaal van aard en betreft 

landelijk en internationaal nieuws, waarvan ook door landelijke kranten verslag 

wordt gedaan.

Substitutie in het verleden

49. Uit het onderzoek van SEO/Intomart komt naar voren dat een aanzienlijk 

deel van de lezers in het verleden is overgestapt van een landelijk dagblad 

naar een regionaal dagblad en andersom. Van de lezers van BN/De Stem las 

bijvoorbeeld 9% vroeger een landelijk dagblad; bij Dagblad Rivierenland was 

dat 25%. Van de lezers van het Algemeen Dagblad of de Telegraaf las ruim 

25% vroeger een regionaal dagblad.

50. Ook de resultaten van de door partijen overgelegde starters-

bedankersonderzoeken met betrekking tot regionale dagbladen geven aan dat 

een deel van de starters afkomstig is van de landelijke dagbladen en dat 

bedankers voor een deel overstappen op een landelijk dagblad. Dit lijkt te 

duiden op een bepaalde mate van concurrentiedruk.[25]



51. Hierop aansluitend kan vastgesteld worden dat de positie van regionale 

dagbladen ten opzichte van de totale oplagen van dagbladen in Nederland in 

het afgelopen decennium is gedaald. In 1990 bedroeg het oplage-aandeel van 

regionale dagbladen ten opzichte van alle dagbladen circa 58%, in 1998 was 

dat 54%. Dit wijst eveneens op een bepaalde mate van concurrentiedruk die 

uitgaat van landelijke dagbladen. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt 

dat deze daling zich van 1998 tot 1999 niet heeft doorgezet.

Onderzoeken die wijzen op n markt voor regionale en landelijke dagbladen

52. Uit het eerder genoemde onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bij 

het Advies HPP komt naar voren dat 40 tot 60% van de ondervraagde lezers 

vindt dat een landelijk dagblad voor hen het beste alternatief is voor een 

regionaal dagblad. In het onderzoek zelf wordt er overigens op gewezen dat 

deze uitkomst voor de hand ligt omdat in veel verspreidingsgebieden slechts n 

regionale krant aanwezig is.

53. In dit onderzoek wordt ook geconcludeerd dat de prijselasticiteit tussen 

de groep grotere landelijke kranten enerzijds en de regionale kranten 

anderzijds asymmetrisch is. Het suggereert enerzijds dat de landelijke 

dagbladen als groep gezien weinig concurrentie ondervinden van de regionale 

dagbladen en anderzijds dat de oplages van de regionale dagbladen onder 

druk komen te staan bij een prijsverlaging van de landelijke dagbladen. Uit de 

genoemde BPTO-analyse komt naar voren dat een prijsverhoging van 10% van 

de regionale dagbladen in het onderzoek leidt tot een sterke daling van het 

preferentieaandeel van het betreffende regionale dagblad. Dit is overigens met 

name vanwege een toename van het preferentieaandeel Geen koop. 

Vanzelfsprekend gaat hiervan een disciplinerende werking uit ten aanzien van 

de mogelijkheid tot prijsverhogingen. Ook uit onderzoek van Bakker naar de 

prijselasticiteit van dagbladen komt naar voren dat de prijselasticiteit van 

regionale dagbladen groter is dan die van landelijke dagbladen.[26] In 

onderzoek van Van Kranenburg wordt er eveneens op gewezen dat beide 

marktsegmenten elkaar benvloeden.[27]

Documenten partijen en mening marktpartijen

54. In interne documenten van partijen wordt regelmatig gewezen op 

concurrentie van landelijke dagbladen.[28] Ondervraagde uitgevers zijn over 

het algemeen met partijen van mening dat landelijke en regionale dagbladen 

ten aanzien van lezers met elkaar concurreren. Sommigen menen dat 

dagbladen in dit opzicht ook met andere informatiemedia in directe 

concurrentie staan.

Lezersprofielen, abonnementsprijzen en dubbellezen

55. Partijen hebben er op gewezen dat de lezersprofielen van het Algemeen 

Dagblad en De Telegraaf slechts in beperkte mate afwijken van die van 

regionale dagbladen en dat beide typen bladen derhalve een vergelijkbare 

doelgroep kennen.

56. Een mogelijke aanwijzing voor het bestaan van een gezamenlijke markt 

voor regionale en landelijke dagbladen betreft het feit dat de prijzen van 

landelijke en regionale dagbladen in Nederland minder uiteen lopen dan in 

andere landen.[29] Hier moet wel bij worden aangetekend, dat de 

prijsafspraken en regelgeving die in de Nederlandse dagbladsector van 



oudsher hebben gegolden waarschijnlijk van invloed zijn geweest op deze 

relatieve prijs-uniformiteit.[30] Partijen hebben er in dit verband op gewezen 

dat de prijsafspraken alleen minimum-tariefverhogingen betroffen en dat het 

dus mogelijk was om de tarieven sterker te laten stijgen. Ook wijzen zij er op 

dat in sommige andere landen eveneens prijsregelingen (hebben) bestaan.

57. Een relatief gering deel van de dagbladlezers (circa 6%) is geabonneerd 

op zowel een landelijk als een regionaal dagblad. Dit is consistent met de 

stelling van partijen dat beide soorten kranten volwaardige alternatieven voor 

elkaar zijn.[31]

Onderzoek van LECG

58. Partijen merken op dat de uitkomsten van het onderzoek van LECG 

zouden kunnen wijzen op een markt die ruimer is dan alleen regionale 

dagbladen, omdat uit dit onderzoek naar voren komt dat de prijsstelling van 

regionale dagbladen in het verleden niet negatief is benvloed door 

concentraties of door de hoogte van de mate van concentratie in een regio 

(zie de punten 25 tot en met 30). Bij de opzet, de methoden, de resultaten en 

daaraan verbonden conclusies uit het onderzoek van LECG kunnen evenwel 

een aantal algemene kanttekeningen worden gemaakt.

59. Een eerste kanttekening betreft het feit dat het rapport een 

gedragsanalyse betreft die zich richt op gedrag van krantenuitgevers in het 

verleden. Hierbij geldt bovendien dat het onderzoek zich heeft gericht op een 

andere dan de huidige context, waarin sprake was van collectieve 

prijsafspraken binnen de hele krantensector. Er kan verwacht worden dat van 

deze prijsafspraken een mitigerende werking is uitgegaan ten aanzien van 

prijsverhogingen van dagbladen in Nederland.[32]

60. Een andere kanttekening betreft het feit dat voor het onderzoek diverse 

regios met elkaar zijn vergeleken en in het model verwerkt. Partijen hebben er 

zelf juist op gewezen dat de concurrentiesituatie tussen regios en zelfs 

binnen regios sterk verschilt. Vraagpreferenties verschillen per regio en de 

concurrentiedruk van landelijke dagbladen kan dus per regio verschillen. Ook 

bieden landelijke dagbladen veel meer regionaal nieuws over de randstad. De 

onderzochte relaties gaan aan deze aspecten voorbij.

61. Hierbij kan nog worden aangetekend dat niet alleen een doorvoering van 

een prijsverhoging als uiting van een economische machtspositie kan worden 

opgevat. Een economische machtspositie kan zich ook uiten in 

kosteninefficinties of in kwalitatieve aspecten, zoals journalistieke 

inspanningen, hoeveelheid en kwaliteit van het onderzoek dat wordt gedaan, 

actualiteit van verslaggeving, hoeveelheid kritische commentaren, 

betrokkenheid van het management etc.

62. Behalve deze meer algemene constateringen zijn diverse meer specifieke 

opmerkingen te maken over het onderzoek zelf. Zo wordt er in het historisch 

onderzoek de relatie onderzocht tussen een aantal fusies of samenvoegingen 

enerzijds en prijzen anderzijds, waarbij het echter voor het merendeel 

samenvoegingen betreft van regionale dagbladen die al vr de samenvoeging tot 

hetzelfde concern behoorden. Het betreft derhalve geen concentraties in de 

zin van de Mededingingswet en ook geen versterkingen van de positie van 

partijen in de regio. Voorts is bij het cross-sectie onderzoek de relatie 

onderzocht tussen enerzijds de concentratiegraad op uitgeversniveau van 

landelijke en regionale dagbladen gezamenlijk en anderzijds de prijzen van 



alleen regionale dagbladen. Deze onderzochte relatie lijkt in het onderhavige 

geval minder relevant, omdat de concentratiegraad in een regio ook hoog kan 

zijn, doordat de positie van landelijke dagbladuitgevers sterk is.

63. Een andere relativering van de uitkomsten betreft het feit dat voor de 

analyse op regionaal gebied alleen is uitgegaan van de concentratiegraad in 

afzonderlijke Cebucogebieden. Dit gaat voorbij aan het feit dat een uitgever 

een sterke positie kan hebben in n Cebucogebied, maar een minder sterke in 

een aangrenzend Cebucogebied. Dit laatste kan een disciplinerende werking 

hebben op de prijsstelling in zijn positie in de eerste regio.

64. Voor het historisch onderzoek van LECG geldt voorts dat het is gebaseerd 

op een te klein aantal observaties van krantenfusies om statistisch zekere 

conclusies te kunnen trekken.[33] Verder gelden de conclusies in het 

historisch onderzoek slechts voor de eerste drie jaren na dagbladfusies.[34] 

Ten aanzien van het cross sectie-onderzoek geldt voorts dat sprake is van 

een geringe verklaringskracht van het gehanteerde statistisch model.[35]

65. Ten aanzien van het onderzoek naar de one-paper-situatie in een 

Cebucogebied en de prijzen van regionale dagbladen, kan voorts worden 

gesteld dat enerzijds de genoemde one-paper-bladen niet allemaal one-paper-

bladen betreffen en dat anderzijds juist voorbij wordt gegaan aan het feit dat in 

diverse gebieden weliswaar meerdere regionale dagbladen zijn, maar dat deze 

tot n concern behoren.

66. De stelling van partijen, dat het onderzoek aantoont dat het aantal 

redactionele paginas in gebieden met sterke regionale dagbladuitgevers groter 

is (zie punt 29), wordt niet onderschreven. Een analyse van gegevens waarop 

deze conclusie gebaseerd zou kunnen zijn ontbreekt in het 

onderzoeksrapport. Waarschijnlijk bedoelen partijen hier dat het aantal 

redactionele paginas toeneemt met de oplage van een regionaal dagblad. De 

gesuggereerde relatie betreft echter dagbladen in het algemeen en niet alleen 

regionale dagbladen. Uit een nadere toelichting van partijen blijkt voorts dat de 

gesuggereerde relaties niet zijn gebaseerd op een statistische analyse en 

niet robuust zijn. Verder kan nog worden gesteld dat de kwaliteit van 

dagbladen zich niet alleen uit in het aantal paginas (zie punt 61).

67. Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat aan het 

onderzoek van LECG geen duidelijke conclusies kunnen worden verbonden.

Samenvatting

68. Uit het bovenstaande komt een aantal aanwijzingen naar voren die zouden 

kunnen wijzen op een aparte markt voor regionale dagbladen. Het betreft 

onder meer de analyses die wijzen op een beperkte bereidheid om over te 

stappen van regionale naar landelijke dagbladen bij een beperkte 

prijsverhoging van regionale dagbladen. Ook enkele andere (deels empirische) 

onderzoeken wijzen er op dat tussen beide typen dagbladen weinig 

concurrentie bestaat en maken een onderscheid tussen de markt voor 

landelijke dagbladen en de markt(en) voor regionale dagbladen. Verder kan 

meer kwalitatief worden opgemerkt dat regionale dagbladen een unieke 

combinatie vormen van internationaal, landelijk en regionaal/lokaal nieuws in 

dagbladvorm, dat juist deze regionale/lokale informatie de belangrijkste reden 

is om een regionaal dagblad aan te schaffen en dat lezers een zeer groot 

belang hechten aan regionale informatievoorziening.



69. Uit het bovenstaande is evenwel eveneens naar voren gekomen dat er een 

bepaalde mate van concurrentiedruk is van landelijke dagbladen en van 

substitueerbaarheid tussen landelijke en regionale dagbladen. Er is derhalve 

een aantal aanwijzingen voor n markt voor zowel regionale en landelijke 

dagbladen. Deze betreffen onder meer het feit dat regionale en landelijke 

dagbladen voor het merendeel hetzelfde soort nieuws in dezelfde vorm 

presenteren, de aanzienlijke feitelijke overstap die in het verleden heeft 

plaatsgevonden van regionale dagbladen naar landelijke dagbladen en vice 

versa en het feit dat de relatieve positie van regionale dagbladen ten opzichte 

van landelijke dagbladen tot voor kort is gedaald ten opzichte van die van 

landelijke dagbladen. Voorts wijst onderzoek erop dat landelijke dagbladen 

vaak als beste alternatief worden gezien van een regionaal dagblad, dat 

regionale dagbladen meer concurrentie ondervinden van landelijke dagbladen 

dan andersom en dat een prijsverhoging van een regionaal dagblad zal leiden 

tot een aanzienlijke daling in de verkopen van dit regionale dagblad. Voorts 

komen de lezersprofielen van regionale dagbladen grotendeels overeen met 

die van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad en wijzen zowel interne 

documenten van partijen als diverse marktpartijen op onderlinge concurrentie.

Conclusie

70. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er zowel aanwijzingen zijn 

voor een aparte markt voor regionale dagbladen als voor een markt die zowel 

regionale als landelijke dagbladen omvat. In gebieden waar regionale 

dagbladen elkaar overlappen vormt een regionaal dagblad het beste substituut 

voor een ander regionaal dagblad. Er is evenwel concurrentiedruk van 

landelijke dagbladen. Met name het feitelijke gedrag van lezers in het verleden 

wijst op een aanzienlijke mate van daadwerkelijke substitutie. Mede gelet op 

deze feitelijke substitutie zal in het onderhavige geval voor de beoordeling 

worden uitgegaan van de positie van partijen op de markt van regionale en 

landelijke dagbladen. Dit laat onverlet dat bij de beoordeling rekening zal 

moeten worden gehouden met het feit dat regionale dagbladen binnen het 

geheel van regionale en landelijke dagbladen een apart segment vormen en 

dat regionale dagbladen, wanneer hun verspreidingsgebieden elkaar (deels) 

overlappen, elkaars meest nabije concurrenten zijn.

(ii) Relevante geografische markt

Opvatting partijen

71. Partijen hebben onder meer gewezen op de verschillen die bestaan 

tussen regios en ook binnen regios. Volgens partijen betreft de te 

onderzoeken markt in het onderhavige geval de overlapgebieden Zuid-

Gelderland (te weten Arnhem en omstreken, Graafschap/Achterhoek en de 

Betuwe) en Zeeuws-Vlaanderen. Zij merken hierbij op dat de overlap-oplage 

slechts een deel betreft van de totale oplage van de edities van de betrokken 

dagbladen, waartoe deze edities behoren.

Beoordeling

72. Een regionaal dagblad heeft een regionale orintatie. Dit blijkt niet alleen uit 

het feit dat het bijzondere aandacht besteedt aan het nieuws uit een 

specifieke regio. Doorgaans bevat de titel van de krant bijvoorbeeld ook de 

naam van de desbetreffende regio. Deze regionale identiteit is dan ook n van 

de specifieke kenmerken van een krant op grond waarvan mensen haar lezen. 



De door partijen overgelegde lezersonderzoeken en verschillende andere 

onderzoeken wijzen hierop (zie de punten 37 en 38).

73. Vanwege deze regionale orintatie zal de interesse voor deze krant van een 

lezer uit een (geheel) andere regio doorgaans beperkt zijn. Een regionaal 

dagblad ondervindt zelf ook alleen in de 'eigen' regio eventueel daadwerkelijke 

concurrentiedruk. Van kranten die via de normale kanalen alleen verkrijgbaar 

zijn in geheel andere regio's gaat immers geen substantile druk uit. Lezers 

zijn in de regel niet bereid hun krant in een andere regio te 'halen'. Voor de 

uitgever is het ook niet eenvoudig om de geografische orintatie van zijn 

regionale dagblad uit te breiden met een geheel andere regio en dit is in het 

verleden dan ook zelden daadwerkelijk gebeurd. Eventuele concurrentie vindt 

derhalve plaats op regionaal niveau.

74. Er zijn wat dagbladen betreft ook aanzienlijke verschillen tussen de 

verschillende regio's. Het dekkingspercentage van landelijke kranten verschilt 

per provincie. In de Randstad hebben landelijke kranten bijvoorbeeld 

dekkingspercentages van rond de 50%, in Limburg is dit 12%. Ook binnen 

een verspreidingsgebied van een regionaal dagblad kunnen, zoals partijen 

opmerken, grote verschillen bestaan in de positie van verschillende 

dagbladen.

75. Gezien deze kenmerken van de markt is er geen reden om aan te nemen 

dat er zodanige concurrentile samenhang is tussen de verschillende regio's 

dat de concurrentievoorwaarden in Nederland hierdoor homogeen zijn. Partijen 

hebben in dit verband aangegeven dat ook binnen regios verschillen bestaan, 

hetgeen voor uitgevers een reden is om per dagbladtitel verschillende edities 

uit te geven. Voor een analyse van de marktpositie van ondernemingen ligt de 

keuze voor een analyse op regionaal niveau derhalve voor de hand.

76. Voor de beoordeling van de onderhavige transactie kan in dit verband 

worden uitgegaan van de verspreidingsgebieden van de betreffende dagbladen 

en dan met name de gebieden waarin deze elkaar overlappen. Bij deze 

analyse kan eveneens specifieke aandacht worden besteed aan de situatie in 

de gebieden die als economische eenheid kunnen worden gezien. Het betreft 

hier dan de Cebucogebieden en vooral de zogenaamde nodale gebieden die 

gegroepeerd zijn rond een economische kern. Deze gebieden kunnen worden 

gezien als de relevante economische verzorgingsgebieden. Ook Bakker en 

Hendriks[36] wijzen op een dergelijke keuze, mede omdat lezers voor 

regionaal georinteerde informatie (zowel redactioneel als advertentioneel) zijn 

aangewezen op regionale dagbladen. Edities van regionale dagbladen richten 

zich veelal op n of enkele nabijgelegen Cebucogebieden.

Conclusie

77. Gelet op het bovenstaande dienen de relevante geografische markten in 

het onderhavige geval regionaal te worden afgebakend. Hierbij wordt uitgegaan 

van de verspreidingsgebieden van de betreffende dagbladen en dan met name 

de overlapgebieden in Gelderland en in Zeeland. Specifieke aandacht zal 

daarbij worden besteed aan de situatie in de verschillende Cebucogebieden, 

of de 'nodale gebieden die gegroepeerd zijn rond een economische kern.

(iii) Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen



78. Partijen zijn van mening dat de markt gedefinieerd dient te worden als alle 

huishoudens in Nederland, waarbij voor de regionale dagbladen geldt dat deze 

per titel zijn beperkt tot het verspreidingsgebied van die titel. De omvang van 

de regionale dagbladenmarkt bestaat dan uit het totaal aantal huisadressen 

en het potentieel aantal lezers in een duidelijk begrensde regio, dat met het 

dagblad kan worden bereikt. Door hier rekening mee te houden krijgt men 

volgens partijen een beter zicht op het werkelijke concurrentiepotentieel in 

een bepaald gebied, aldus partijen.

79. Partijen stellen zich op het standpunt dat er geografisch gezien overlap is 

indien beide dagbladen meer dan 5% dekking hebben. Dit is gebaseerd op de 

Cebuco-norm dat een gebied tot het verspreidingsgebied van het dagblad 

behoort indien het dagblad ten minste 5% dekking heeft. De overlapgebieden 

bevinden zich dan in Zuid-Gelderland, Zeeuws-Vlaanderen en een deel van de 

Betuwe. De bijbehorende marktaandelen op de lezersmarkt zijn volgens 

partijen, uitgaande van alle potentile afzetpunten in de overlapgebieden (zie 

hun standpunt in punt 78) en van n markt voor dagbladen, voor Zuid-

Gelderland 49% (Wegener 19% en VNU Dagbladen 30%) en voor Zeeuws-

Vlaanderen 59% (Wegener 28% en VNU Dagbladen 31%). De andere grote 

aanbieders in die gebieden zijn De Telegraaf en PCM, met beide een 

marktaandeel van ongeveer 10%. In totaal betreft de overlap dan 48 

Nederlandse gemeenten, aldus partijen. De concentratie zal derhalve beperkt 

blijven tot 9% van de Nederlandse gemeenten. Hieraan voegen zij toe dat de 

analyse van de overlapgebieden beperkte betekenis heeft, omdat de overlap 

slechts een zeer gering deel van het totale verspreidingsgebied van partijen 

betreft.

80. Voorts stellen zij zich op het standpunt dat in Nederland op de 

dagbladenmarkt zich een natuurlijk concentratieproces heeft voltrokken. De 

voorgenomen concentratie is vanuit dat oogpunt volgens partijen goed te 

begrijpen. De concentratie zorgt ervoor dat de dagbladenmarkt niet slechts uit 

twee concerns bestaat, maar dat er ten minste een sterke derde partij is die 

met name de belangen van de regionale dagbladen bewaakt.

81. Verder is volgens partijen de overname van de VNU Dagbladen 

noodzakelijk om verdere afkalving van de marktpositie te voorkomen. Zij 

stellen dat de oplagegroei stagneert, het aantal dagbladen dat per huishouden 

wordt gelezen daalt en dat de regionale dagbladen al jaren marktaandeel 

verliezen. De voorgenomen concentratie zal resulteren in een aantal 

schaalvoordelen waardoor Wegener in staat zal zijn de concurrentie met 

landelijke dagbladen en met nieuwe media vol te houden en daaraan een 

nieuw lan te geven, aldus partijen.

82. Ook stellen partijen dat een one-paper-situatie geen significante beperking 

van de mededinging met zich meebrengt. Verschijnselen zoals prijsverhoging, 

productiebeperking of kwaliteitsverslechtering kunnen zich volgens partijen in 

one-paper-situaties niet voordoen. Er is zoveel aanbod via diverse media dat 

van verschraling of het ontstaan van een monopolie niet kan worden 

gesproken, aldus partijen. Voorts wijzen partijen op de opkomst van nieuwe 

media en toenemende ontlezing.

83. Ook ten aanzien van de beoordeling wijzen partijen op de eerder 

genoemde uitkomsten van het onderzoek van LECG (zie de punten 25 tot en 

met 30). Hieruit komt volgens partijen naar voren dat zij zich ook na de 

onderhavige concentratie niet onafhankelijk zouden kunnen gedragen.



84. Naast het uitblijven van significante prijsstijgingen en de toename van het 

aantal redactionele paginas vormt naar de mening van partijen ook de mate 

waarin jaarlijks het abonneebestand verandert (bij Wegener Arcade jaarlijks 

meer dan 13%) een belangrijke factor die aangeeft dat geen negatieve 

concurrentile gevolgen voor lezers en adverteerders zijn te verwachten, zelfs 

indien men op grond van de afbakening van een relevante markt zou 

constateren dat een dominante positie ontstaat. In een krimpende markt 

waarin terrein wordt verloren aan de landelijke dagbladen en waarin jaarlijks 

meer dan 10% van het abonneebestand wisselt kan een uitgever het zich niet 

veroorloven om zelfs maar 1% van zijn abonneebestand te verliezen, aldus 

partijen.

85. Verder wijzen partijen erop dat uit de literatuur naar voren komt dat de 

voorgenomen concentratie in lijn loopt met de algemene zienswijze van de 

economische wetenschap omtrent de dagbladsector. Bovendien geeft deze 

literatuur volgens partijen aan dat vergelijkbare bevindingen gelden voor de 

dagbladsectoren in andere landen. De gevolgen van vroegere prijsafspraken 

(minimumverhogingen van advertentietarieven en abonnementen) zijn derhalve 

niet van dien aard dat verschillen zijn ontstaan met andere landen, aldus 

partijen.

86. Het eerder genoemde door partijen overgelegde onderzoek van de 

Rijksuniversiteit Groningen naar de prijselasticiteit van dagbladabonnementen 

laat zien dat een forse stijging van de abonnementprijzen van een regionaal 

dagblad (+20%) het aandeel van dit regionale dagblad sterk zal doen 

verminderen (vergelijk punt 41).[37] Dit zou volgens partijen ook een bewijs 

zijn dat zij geen machtspositie zullen verwerven.

87. Naast bovenstaande argumenten dragen partijen aan dat regionale 

dagbladen in een one-paper-situatie een hoger dekkingspercentage hebben. 

De kwaliteit en de sterkte van een regionaal dagblad stimuleren in belangrijke 

mate de concurrentie met landelijke dagbladen, hetgeen ertoe leidt dat de 

totale oplage van de dagbladen in een bepaalde regio wordt vergroot. 

Dagbladen komen dan in een positieve spiraal terecht, aldus partijen.

88. Partijen zijn voorts van mening dat er grote verschillen in de concurrentile 

situatie tussen de afzonderlijke gebieden bestaan. Dit geldt zowel binnen n 

overlapgebied als tussen overlapgebieden. Deze verschillen houden verband 

met algemene aspecten betreffende economische, sociale en historische 

bevolkingskarakteristieken. In Zeeuws-Vlaanderen is volgens partijen van 

daadwerkelijke overlap nauwelijks sprake. In de regio Arnhem e.o. is echter 

wel sterke concurrentie. Daar is echter het aandeel van landelijke dagbladen 

ook veel groter, en daar dient men veel meer rekening te houden met de trend 

van one-paper-situaties, aldus partijen. 

89. Ten slotte stellen partijen dat gezien het feit dat dagbladlezers, en zeker 

dagbladlezers van regionale dagbladen, zeer gehecht zijn aan hun krant, 

dagbladen niet zomaar kunnen worden samengevoegd. De pluriformiteit blijft 

bij deze concentratie volgens partijen dus gewaarborgd.

Beoordeling

Marktaandelen

90. In het navolgende zullen eerst de marktaandelen op regionaal niveau 



worden vermeld uitgaande van zowel regionale als landelijke dagbladen. Bij de 

berekening van deze marktaandelen is, zoals te doen gebruikelijk, de oplage 

van partijen gerelateerd aan de totale oplage van dagbladen in de betreffende 

regio. Bij de berekening van het marktaandeel van onderneming X voor product 

Y in een bepaald gebied wordt doorgaans bezien wat het aandeel van X is ten 

aanzien van de totale verkoop van Y in dit gebied. Hierbij wordt dus niet 

berekend welk aandeel X heeft ten aanzien van alle potentile kopers van het 

product. Het standpunt van partijen dat de markt gedefinieerd dient te worden 

als alle huishoudens (dus inclusief niet-lezers) en dat de marktaandelen van 

partijen berekend dienen te worden als percentages ten opzichte van al deze 

huishoudens, wordt derhalve niet gedeeld.

91. Van overlap tussen de activiteiten van partijen is sprake in twee 

aansluitende overlapgebieden: n in (met name) de provincie Gelderland en n in 

Zeeland, met name Zeeuws-Vlaanderen. In het totale overlapgebied in 

Gelderland hebben partijen op het gebied van landelijke en regionale 

dagbladen een gezamenlijk marktaandeel van 55%. Indien wordt uitgegaan 

van de hele provincie Gelderland dan hebben partijen een gezamenlijk 

marktaandeel van 57% (Wegener 27% en VNU 30%). Wordt gekeken naar 

het overlapgebied zoals gedefinieerd door partijen dan ontstaat een 

marktaandeel van 66%. In de kern van het overlapgebied (Arnhem, 

Doetinchem en Winterswijk) is het gezamenlijke marktaandeel 67%. Het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen in Zeeuws-Vlaanderen is circa 80%. 

Het marktaandeel in het totale het overlapgebied in Zeeland is 73%. In de hele 

provincie Zeeland (het verspreidingsgebied van PZC) is het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen 69% (Wegener 54% en VNU 15%). In het 

verspreidingsgebied van BN/De Stem (Cebucogebieden 37, 38, 42, 43, 44) is 

het gezamenlijke marktaandeel van partijen 74% (VNU 70% en Wegener 4%).

92. Binnen deze overlapgebieden kan voorts worden gekeken naar de 

marktposities van partijen in de diverse Cebucogebieden. Hierbij moet worden 

aangetekend dat de daadwerkelijke verspreidingsgebieden van dagbladen niet 

noodzakelijkerwijs samenvallen met deze Cebuco-gebieden. Het 

Cebucosysteem is evenwel 'fijnmazig' genoeg om een adequate indruk te 

verschaffen van de positie van marktpartijen op lokaal niveau. In de 

onderstaande tabel worden de posities van partijen in de verschillende 

Cebucogebieden weergegeven. De gezamenlijke marktaandelen van partijen 

in de Cebucogebieden waar zij elkaar overlappen zijn vetgedrukt.

Tabel 1: aandelen in oplage van zowel landelijke en regionale dagbladen

Gegevens 

Cebucogebied
Gegevens Partijen Gegevens landelijke dagbladen

Cebuco-

nummer

Omschrijving Oplage- Oplage-

aandeel 

VNU

Totale 

oplageaan-

deel 

Wegener/ 

VNU

Grootste 

landelijke 

dagblad

Overige 

landelijke 

dagbladen

Totale 

oplageaan-

deel 

landelijke 

dagbladenCebucogebied
aandeel 

Wegener

10
Enschede / 

Hengelo
74,43% 0,78% 75,20% 11,17% 13,62% 24,80%

14.1 Arnhem 19,47% 44,94% 64,41% 14,12% 21,47% 35,59%

14.2 Doetinchem 30,94% 45,24% 76,18% 11,17% 12,65% 23,82%

14.3 Ede 16,72% 14,52% 31,24% 26,54% 42,21% 68,76%



Bron: Cebuco.

93. Partijen krijgen in 13 van de in tabel 1 genoemde overlapgebieden een 

aandeel in de totale oplage van dagbladen van meer dan 50%. In 12 van deze 

gebieden hebben zij een aandeel van meer dan 60% en in 8 gebieden is hun 

gezamenlijke aandeel in oplage van alle kranten gezamenlijk meer dan 70%. 

In een aantal van deze gebieden (10.o, 15.1, 19.1, 35.0 en 36.0 en in mindere 

mate 16.1, 41.5 en 44.1) is n van de partijen beperkt aanwezig en is de 

toename zeer beperkt. In 7 van de gebieden waar zij samen een 

marktaandeel van meer dan 50% hebben betreft het een vergroting van het 

marktaandeel van meer dan 5 procentpunten. De Cebucogebieden waar 

partijen gezamenlijk sterk vertegenwoordigd zijn betreffen voorts grotendeels 

aansluitende gebieden. Bijvoorbeeld in het aansluitende gebied Tiel, 

Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen zou na de concentratie 

een marktaandeel ontstaan van circa 66%. In Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen, 

Hulst, Oostburg) ontstaat een marktaandeel van circa 80%.

94. Uit het bovenstaande blijkt dat sprake is van een aanzienlijke mate van 

overlap, zowel in Gelderland als in Zeeland. Het betreft twee aansluitende 

overlapgebieden, n in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en n in 

Zeeland en een klein gedeelte van Noord-Brabant. Het standpunt van partijen, 

dat hun activiteiten elkaar niet of nauwelijks overlappen, kan in het licht van 

het voorgaande niet worden gedeeld. In beide overlapgebieden krijgen partijen 

voorts een marktaandeel van ruim boven de 50%.

95. In het voorgaande is reeds opgemerkt dat wordt uitgegaan van een markt 

voor regionale en landelijke dagbladen, maar dat dit onverlet laat dat rekening 

moet worden gehouden met het feit dat regionale dagbladen binnen deze 

15.1 Nijmegen 0,73% 67,97% 68,70% 12,21% 19,09% 31,30%

16.1 Zutphen 55,73% 4,42% 60,15% 17,61% 22,25% 39,85%

16.2 Winterswijk 30,67% 46,11% 76,78% 11,36% 11,86% 23,22%

18 Tiel 14,34% 39,26% 53,60% 23,95% 22,45% 46,40%

19.1 Utrecht / Zeist 39,01% 0,16% 39,17% 23,22% 37,60% 60,83%

19.2 Culemborg 18,51% 10,28% 28,79% 34,94% 36,27% 71,21%

34 Gorinchem 4,25% 7,23% 11,48% 37,49% 51,03% 88,52%

35
Middelburg / 

Vlissingen 71,02% 0,32% 71,35% 8,52% 20,13% 28,65%

36 Goes 67,48% 1,12% 68,60% 9,23% 22,17% 31,40%

37.1 Terneuzen 46,35% 32,47% 78,83% 7,03% 14,14% 21,17%

37.2 Hulst 10,12% 76,05% 86,16% 5,18% 8,66% 13,84%

38 Oostburg 50,59% 24,67% 75,26% 12,41% 12,32% 24,74%

41.5 Zaltbommel 3,09% 44,06% 47,14% 18,94% 33,91% 52,86%

44.1
Bergen op 

Zoom
3,04% 69,83% 72,87% 9,04% 18,10% 27,13%



totale dagbladenmarkt een apart segment vormen en dat zij binnen deze 

markt elkaars meest nabije concurrenten zijn. Uit de analyse van de 

marktafbakening is reeds naar voren gekomen dat de concurrentie van 

landelijke dagbladen minder sterk is en volgens sommige onderzoekers zelfs 

beperkt is. Dit heeft, zoals werd aangegeven, onder meer te maken met het 

feit dat deze bladen geen regionale/lokale informatie verstrekken terwijl dit 

voor de lezers van regionale dagbladen zeer belangrijk en waardevol is. Uit de 

analyse kwam eveneens naar voren dat de bereidheid om een overstap te 

maken naar landelijke dagbladen beperkt lijkt. Ook blijkt de trouw aan en de 

binding met het eigen dagblad hoog te zijn. Dit alles heeft een versterkende 

werking op de discretionaire ruimte van partijen na de transactie. In dit 

verband kan worden vermeld dat in interne documenten van partijen er op 

wordt gewezen dat regionale dagbladen van Wegener, met uitzondering van 

die in Zuid-Gelderland een sterke positie hebben. Als kernsuccesfactor wordt 

daarbij de lokale aanwezigheid aangegeven. De regionale dagbladen worden 

volgens deze stukken gekenmerkt door een lage degree of competition en 

scoren hoog in de categorie leading position; easy to sustain.[38]

96. Ten aanzien van de concurrentiedruk vanuit landelijke dagbladen kan 

verder worden opgemerkt dat de grootste concurrent van partijen in deze 

gebieden doorgaans een marktaandeel heeft van circa 10-20%; daarnaast is 

er nog een paar concurrenten met kleinere marktaandelen. In dit verband kan 

er op worden gewezen dat de voornaamste concurrent van partijen in de 

overlapgebieden vrijwel altijd De Telegraaf is. Hierbij kan het van belang zijn 

dat De Telegraaf een 20%-belang heeft in Wegener en [ ]. Hierdoor is De 

Telegraaf onder meer geprivilegieerd met betrekking tot de ontvangst van 

informatie en kan zij mede beslissingen nemen met betrekking tot Wegener. 

Voorts is er door het belang in Wegener deels een parallel in belangen. 

Daarnaast zijn beiden ook nog verbonden door een gezamenlijke deelname in 

GPD. Niet uitgesloten kan worden dat dit een mitigerend effect heeft op de 

onderlinge concurrentie. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat, zoals 

eerder genoemd, de dagbladsector in Nederland in de afgelopen decennia is 

gekenmerkt door prijsafspraken en onderlinge overlegstructuren.

Verlies van concurrentie

97. In de overlapregios voltrekt zich voorts als gevolg van de voorgenomen 

concentratie een ontwikkeling van een bestaande duopoliesituatie op het 

gebied van regionale dagbladen, naar een monopoliesituatie op het gebied van 

regionale dagbladen. Dit betekent ten eerste dat bestaande concurrentie 

tussen partijen zal verminderen. Ten tweede resulteert dit in het overblijven 

van slechts n aanbieder van regionale dagbladen. De consequenties van deze 

ontwikkeling zullen in het onderstaande worden uiteengezet. Hieruit komt 

naar voren dat de voorgenomen concentratie door het wegvallen van een 

concurrentieprikkel kan leiden tot een vermindering van kwaliteit, het 

wegvallen van keuzemogelijkheid en tot een mogelijke verhoging van de 

prijzen.

98. Partijen stellen dat hun van oorsprong katholieke regionale dagbladen (De 

Gelderlander, BN/De Stem) niet of in geringe mate concurreren met hun 

'protestante' kranten in dezelfde regio (respectievelijk Arnhemse Courant, 

Provinciale Zeeuwse Courant). Zij hebben vanwege hun signatuur een 

bijzondere binding met hun lezers. Uit diverse onderzoeken blijkt evenwel dat 

het feit dat de krant regionaal nieuws brengt, voor de lezer de belangrijkste 

reden is om haar te lezen.[39] Dit geeft geen blijk van een bijzondere binding, 

laat staan van met religie verbonden lezersvoorkeuren. Uit het onderzoek van 



SEO/Intomart komt verder naar voren dat 1% van de respondenten de 

godsdienstige achtergrond noemde als reden waarom een bepaald dagblad 

het belangrijkst voor hen is. Circa 90% van de respondenten is van mening 

dat hun regionale dagbladen geen of een zwakke religieuze uitstraling 

hebben. Voorts blijkt uit dit onderzoek dat bijvoorbeeld van de geraadpleegde 

lezers van de protestante PZC bijna de helft niet behoort tot een kerkelijke 

gezindte of levensbeschouwelijke groepering, circa 26% van de lezers 

Rooms-katholiek is en circa 24% Nederlands Hervormd of Gereformeerd. Van 

de lezers van BN/De Stem is eveneens bijna de helft niet-kerkelijk en bijna 

10% Protestant. Partijen delen verder mede dat iedereen in het 

verspreidingsgebied van een (regionale) krant behoort tot de doelgroep.

99. Uit diverse stukken blijkt dat regionale dagbladen die elkaar deels 

geografisch overlappen, elkaar sterk beconcurreren. Partijen hebben 

opgemerkt dat de Arnhemse Courant terrein verliest aan De Gelderlander, 

hetgeen duidt op concurrentie. Zij spreken in de vergunningsaanvraag 

eveneens van het feit dat de Arnhemse Courant onder druk stond door de 

concurrentie van De Gelderlander. Uit een in opdracht van partijen uitgevoerd 

imago-onderzoek wordt in dit verband onder meer gesproken van [40] [ ].[41] 

Er zijn dus diverse aanwijzingen voor het feit dat partijen elkaar fel 

beconcurreren. Ook uitgevers van andere regionale dagbladen gaven aan dat 

zij sterke concurrentie ondervinden van andere regionale dagbladen in hun 

verspreidingsgebieden.

100. Ook vanuit lezersoogpunt worden de verschillende regionale kranten in n 

regio als belangrijkste alternatieven gezien. Dit blijkt onder meer uit de 

uitkomsten van het onderzoek van SEO/Intomart (zie punt 40). Bijvoorbeeld in 

Zeeland gaf meer dan 70% van de PZC-lezers die aangaven dat zij zouden 

overstappen bij een prijsverhoging, dan wel het niet meer verschijnen van het 

eigen dagblad, aan dat zij de overstap zouden maken naar BN/De Stem. 

Hetzelfde geldt voor de lezers van BN/De Stem. Ook bijvoorbeeld in 

Cebucogebied Terneuzen bleek uit een lezersonderzoek in opdracht van 

partijen dat 50% van de PZC-lezers bij stopzetting de overstap zou maken 

naar BN/De Stem.

101. Uit diverse stukken blijkt eveneens dat deze onderlinge concurrentie 

heeft geleid tot extra investeringen in kwaliteit. Zo wordt in een in opdracht van 

Wegener uitgevoerd onderzoek in Winterswijk, waar drie regionale dagbladen 

verschijnen, gesproken [ ].[42] In navolging van de Gelderlander is ook de 

Twentsche Courant Tubantia met een wijziging van verschijningsmoment naar 

de ochtend gekomen. Bij de Arnhemse Courant heeft er sinds 1997 een her-

editionering plaatsgevonden, waarbij tevens extra is genvesteerd in 

redactionele paginas lokaal/regionaal nieuws. Verder verschijnt sinds 1998 11 

keer per jaar een extra bijlage Arnhem regio in Bedrijf en wordt sinds 

november 1999 extra redactionele aandacht besteed aan Arnhem-Zuid. 

102. Bij de PZC zijn onder meer nieuwe rubrieken toegevoegd aan het 

dagelijkse streekkatern, zijn streekrapportages opgenomen, is een redacteur 

aangesteld voor Belgische (grens)zaken en zijn aparte verschijningen 

gekomen van een reguliere bijlagen, toegespitst op Zeeuws-Vlaanderen. Ook 

bij BN/De Stem zijn vele speciale en/of thematische bijlagen ontwikkeld. Bij 

andere regionale dagbladen zijn eveneens dergelijke aanpassingen 

doorgevoerd. In een interview met een hoofdredacteur van de PZC wordt 

bevestigd dat de concurrentie-editie in Zeeuws-Vlaanderen meer 

nieuwspaginas krijgt toebedeeld dan edities in gebieden waar slechts n 

aanbieder is van regionale dagbladen.[43]



103. Uit het bovenstaande komt naar voren dat partijen zowel in Gelderland 

als in Zeeuws-Vlaanderen elkaars meest nabije concurrenten zijn en dat ook 

sprake is van daadwerkelijke concurrentie tussen de regionale dagbladen van 

beide partijen. Ook partijen hebben hierop gewezen.

104. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zal de prikkel voor deze 

onderlinge concurrentie verminderen. Het ontstaan van een monopoliesituatie 

op het gebied van regionale dagbladen zal naar verwachting leiden tot 

aanpassingen van strategische beslissingen en een vermindering van de 

onderlinge concurrentie. In een strategische schets van Wegener wordt in dit 

verband gesproken van de overname van VNU Dagbladen to reduce costly 

competition.

105. Behalve een afname van de bestaande concurrentie en een mogelijke 

afname van de kwaliteit heeft de voorgenomen concentratie eveneens tot 

gevolg dat alle regionale dagbladen in n hand komen. Dit kan leiden tot een 

verhoging van de prijzen voor lezers. De lage bereidheid van lezers om over te 

stappen bij prijsverhogingen vormt hiertoe een extra stimulans.[44]

106. Een mogelijkheid is dat twee vooralsnog onafhankelijk opererende en 

onderling concurrerende regionale dagbladtitels (op de korte of langere 

termijn) bij elkaar zullen worden gevoegd. Deze mogelijkheid is niet 

denkbeeldig. De algemene ontwikkeling tot op heden is geweest dat twee 

regionale dagbladen, waarvan de verspreidingsgebieden elkaar deels 

overlappen en die onder n concern kwamen, vroeger of later bij elkaar werden 

gevoegd.[45] Dat zou in het onderhavige geval tot gevolg hebben dat de 

consument niet alleen niet langer kan kiezen tussen twee concerns, maar 

zelfs geen keuzemogelijkheid meer heeft tussen twee afzonderlijke regionale 

dagbladtitels.

107. Bij vergelijkende onderzoeken tussen concurrentieplaatsen (plaatsen 

met meerdere regionale dagbladen) en monopolieplaatsen (plaatsen met 

slechts n regionaal dagblad) wordt regelmatig vastgesteld dat 

concurrentiekranten meer paginas nieuws bevatten. Voorts zijn er 

aanwijzingen dat journalistieke inspanningen groter worden bij 

concurrentiekranten, dat meer onderzoek wordt gedaan, dat actuele 

verslaggeving meer prioriteit heeft, dat gemeenteraadsvergaderingen vaker 

worden bezocht en dat concurrentiekranten meer kritische commentaren 

bevatten. Voorts zou er meer inzet van het management zijn, meer 

journalisten en meer abonnementen op nieuwsdiensten. Bakker vind in zijn 

onderzoek naar monopolievorming en regionale journalistiek overigens geen 

duidelijke relatie. Ook geeft hij aan dat onderzoek naar de verschuiving na het 

ontstaan van monopolies een minder duidelijk en soms tegenstrijdig beeld 

oplevert. Een meerderheid van de onderzoeken concludeert evenwel tot een 

positief effect van concurrentie tussen regionale dagbladen op de kwaliteit van 

de regionale/lokale nieuwsvoorziening.[46]

108. Bakker constateert in zijn onderzoek naar monopolievorming en 

regionale journalistiek dat onder journalisten grote eensgezindheid bestaat 

over de voordelen van concurrentie tussen regionale dagbladen. Hij verwijst 

daarbij naar diverse onderzoeken in verschillende landen, waaronder 

Nederland, waaruit onder meer naar voren komt dat journalisten concurrentie 

positief waarderen, dat concurrentie stimulerend wordt gezien voor de kwaliteit 

van lokale berichtgeving, de diversiteit van de berichtgeving en de redactionele 

commentaren.[47]



Concurrentiedruk

109. Vanzelfsprekend kan een bepaalde mate van concurrentiedruk uitgaan 

van andere media dan dagbladen, omdat ook zij (regionale) informatie 

verschaffen. Zoals al is aangegeven in de punten 31 en 32 zijn er echter veel 

verschillen in de vorm, de aard, de diepgang, het tijdsaspect, het gemak en 

de functie van deze media. Regionale dagbladen bieden een combinatie van 

internationaal, landelijk en regionaal nieuws, in een vorm die diepgang biedt 

en de lezer in staat stelt om (een selectie van) dit totale overzicht tot zich te 

nemen op moment en plaats naar keuze. Zoals werd aangegeven in punt 38 

ervaren lezers van dagbladen mede als gevolg hiervan een zeer sterke binding 

met hun dagblad. Ondervraagde marktpartijen zijn dan ook unaniem van 

mening dat andere media geen substituut zijn voor dagbladen. Het is derhalve 

niet aannemelijk dat partijen op de lezersmarkt substantile concurrentiedruk 

ondervinden van andere media dan dagbladen; daarvoor verschillen de 

eigenschappen van andere media te veel.

Toetredingsdrempels

110. De omvang van de gehele Nederlandse dagbladsector is over de 

afgelopen jaren grosso modo stabiel geweest. In 1981 was de totale oplage 

van dagbladen in Nederland bijvoorbeeld 4,616 miljoen, in 1997 4,691 miljoen. 

Het aandeel in de totale oplages van regionale dagbladen neemt langzaam af: 

in 1981 2,938 miljoen, in 1997 2,572 miljoen.[48] In de overlapgebieden heeft 

overigens in deze periode nog een toename van de oplage van regionale 

dagbladen plaatsgevonden. Deze marktsituatie bemoeilijkt ook de toetreding 

tot de markt.

111. Ook voor het overige zijn er aanzienlijke drempels te overwinnen om als 

uitgever toe te treden tot de dagbladsector en dan met name voor regionale 

dagbladen. Uit onderzoek van partijen blijkt dat er met name hoge initile 

investeringen gemoeid zijn met het opzetten van een redactie, de werving van 

advertenties en het organiseren van een netwerk voor distributie en bezorging. 

Ook het feit dat een krant dagelijks moet worden gedrukt en het feit dat 

aanzienlijke abonneewervingscampagnes zijn vereist, vormen drempels. Er 

lijken derhalve substantile drempels te zijn om van het uitgeven van landelijke 

dagbladen over te gaan tot het (tevens) uitgeven van regionale dagbladen, en 

andersom. Ook is het moeilijk en kostbaar voor een regionaal dagblad om zijn 

verspreidingsgebied uit te breiden naar een of meer andere Cebucogebieden.

112. Van belang is verder dat de dagbladsector de afgelopen jaren een sterke 

concentratietendens heeft vertoond. Ook in dit licht bezien ligt toetreding van 

nieuwe marktpartijen niet voor de hand.[49] Juist de onderhavige overname 

zou de toetredingsmogelijkheden nog verder doen afnemen.

Countervailing power

113. De afnemers van partijen op de lezersmarkt zijn in de regel individuele 

lezers, die ieder voor zich n exemplaar afnemen. Zij kunnen daardoor geen 

tegenwicht bieden aan de marktmacht van partijen. De belangrijkste 

uitzondering op deze regel betreft het gedeelte van de losse verkoop, dat 

wordt afgenomen door bijvoorbeeld ketens van boekhandels, kiosken en 

supermarkten. De totale losse verkoop maakt evenwel een klein gedeelte uit 

van de oplage van kranten: circa 10% voor dagbladen in het algemeen en 

circa 6% voor regionale dagbladen. Losse verkoop aan grootafnemers is hier 



een gedeelte van. Dit is in verhouding tot de totale oplage te weinig om het 

marktgedrag van uitgevers significant te benvloeden. Hier gaat dus geen 

countervailing power van uit. Partijen hebben er op gewezen dat volgens hen 

van losse verkoop juist wel countervailing power uitgaat. Ze hebben dit echter 

niet aannemelijk gemaakt.

Overige afwegingen

114. Naast het bovenstaande is eveneens de sterke landelijke positie van 

partijen op het gebied van regionale dagbladen van belang. Partijen geven ook 

in andere regio's dan de overlapgebieden een groot aantal regionale kranten 

uit. Zij exploiteren 18 van de 30 regionale dagbladen in Nederland met een 

gezamenlijk landelijk marktaandeel op dit gebied van 60%. Hiermee wordt ook 

de potentile toetreding van andere regionale dagbladuitgevers, bijvoorbeeld 

vanuit aangrenzende regios, verder beperkt. In dit verband is ook de positie 

van partijen op het gebied van persdiensten van belang. Hieraan zal in het 

onderhavige stuk apart aandacht worden besteed (zie de punten 122 tot en 

met 150).

115. Partijen merken op dat de meeste delen van Nederland wat regionale 

dagbladen betreft al een one-paper-situatie kennen; de overname zou leiden 

tot een situatie die in de rest van Nederland al jaren bestaat. Ten aanzien van 

dit argument wordt volstaan met de constatering dat hier moet worden 

beoordeeld of door de onderhavige overname een machtspositie ontstaat of 

wordt versterkt, waardoor de mededinging significant wordt belemmerd. De 

concurrentieposities van andere uitgevers in andere regio's (ontstaan in het 

verleden) zijn in dit verband weinig relevant.

116. Partijen wijzen erop dat de overname noodzakelijk is om afkalving van de 

marktpositie te voorkomen. Ook wijzen zij er in dit verband op dat de 

onderhavige concentratie zorgt voor de nodige schaalvoordelen. Zoals in het 

bovenstaande is aangegeven, zou de onderhavige transactie echter leiden tot 

een zeer sterke marktpositie in de relevante verspreidings- en overlapgebieden 

en tot een monopoliesituatie aldaar ten aanzien van regionale dagbladen. In 

de memorie van toelichting bij de Mededingingswet staat in dit verband: Bij de 

beoordeling van een vergunningaanvraag in deze fase is er geen ruimte om 

ook andere overwegingen te laten meespelen: het gaat uitsluitend om de 

toetsing aan de gevolgen voor de mededinging.[50] Efficiency-overwegingen 

spelen derhalve geen rol. In het nader rapport wordt daar aan toegevoegd is 

het afwegen van het mededingingsbelang versus het efficintiebelang van 

schaalgrootte naar mijn mening wel degelijk van politieke aard.[51] Het 

behalen van schaalvoordelen vormen derhalve geen reden om in dit kader een 

economische machtspositie toe te staan. Overigens zijn partijen met 

meerdere dagbladen in meerdere regios actief, hetgeen extra schaalvoordelen 

mogelijk maakt. Ook zijn er voorbeelden van regionale dagbladen met een 

relatief lage oplage die rendabel opereren.

117. Voorts is de door partijen geschetste daling van oplage van regionale 

dagbladen geen economisch onvermijdelijke wetmatigheid. Bijvoorbeeld in het 

jaar 1996-1997 is de oplage van regionale dagbladen in Nederland in totaal 

weliswaar afgenomen met 0,7%, maar lieten 14 van de 30 regionale 

dagbladen een stijging zien. Als specifiek wordt gekeken naar de 

overlapregios dan heeft van 1980 tot 1997 zelfs een lichte stijging van de 

oplagen van de regionale dagbladen plaatsgevonden in de Cebucogebieden 

die zijn genoemd in tabel 1. Hetzelfde geldt indien gekeken wordt naar de 

periode 1990-1997. Indien wordt geabstraheerd van de oplagecijfers in 



Cebucogebied Utrecht/Zeist trad van 1980-1997 zelfs een stijging in oplage 

van 5% op. Wordt gekeken naar een kernoverlapgebied in Gelderland, zoals 

gedentificeerd door partijen (Cebucogebieden 14.1, 14.2, 16.2 en 18.0) dan 

heeft van 1980-1997 in dit gebied een toename plaatsgevonden van oplage van 

regionale dagbladen van 7%. In Zeeuws-Vlaanderen was de toename in deze 

periode 4%. Na 1997 lijken de cijfers te wijzen op een daling, maar dit heeft 

voornamelijk te maken met een andere manier van het registreren van 

oplagecijfers (zie voetnoot 48). Alleen van 1998 tot 1999 kan een rele daling 

van oplagecijfers worden gesignaleerd.

118. Verder geldt dat in de genoemde periode 1980-1997 sprake was van een 

aanzienlijke stijging in prijzen zodat de toename van omzet aanzienlijk groter 

was. Ook blijken de situatie en de ontwikkelingen per regio te verschillen. In 

12 van de 18 Cebucogebieden uit tabel 1 nam de oplage van regionale 

dagbladen toe van 1980 tot 1997. Voorts spelen nog de samenvoegingen van 

regionale titels een rol; deze samenvoegingen leiden doorgaans tot een verlies 

van lezers, dus dit kan een dempend effect hebben op de toename in oplage. 

Ook kan eigenlijk alleen bij Wegener een daling in oplage worden 

geconstateerd. Bij VNU is gemiddeld sprake van een stijging (met 

uitzondering van 1998-1999). Verder valt op dat het vooral de regionale 

avondkranten zijn die achteruitgang vertonen. In de periode 1996-1997 vond 

een daling plaats van de oplage van regionale avondkranten, maar een stijging 

van die van regionale ochtendkranten. Een daling kan dus ook met andere 

factoren te maken hebben. Voorts geldt dat een eventuele daling in het 

verleden geen garantie is dat deze zich ook in de toekomst doorzet. Ten 

slotte kan nog worden opgemerkt dat doorgaans juist op een markt die tot 

volle ontwikkeling is gekomen een concentratie gemakkelijker een negatieve 

invloed zal hebben, onder meer gelet op de toetredingsdrempels.[52]

119. Indien wordt gekeken naar het marktaandeel van regionale dagbladen ten 

opzichte van de totale groep dagbladen in Nederland dan heeft tot 1998 

inderdaad een daling plaatsgevonden (zie punt 110). Hierbij valt evenwel op 

dat deze daling vanaf 1997 afvlakt. Van 1998 tot 1998/1999 heeft zelfs voor 

het eerst in jaren weer een lichte stijging van het aandeel van regionale 

dagbladen in Nederland ten opzichte van landelijke dagbladen 

plaatsgevonden. Dezelfde ontwikkeling tekent zich af in het totale 

overlapgebied van partijen. Uitgaande van de 18 Cebucogebieden van tabel 1, 

vond een langzame daling van het marktaandeel van regionale dagbladen 

plaats in de periode tot 1998. Van 1998 tot 1999 vond voor het eerst een 

(verwaarloosbare) toename in marktaandeel plaats. In het overlapgebied zoals 

gedefinieerd door partijen is het marktaandeel van regionale dagbladen ten 

opzichte van alle dagbladen van 1998 tot 1999 niet gewijzigd.

120. Partijen hebben er op gewezen dat het ontstaan van one-paper-situaties 

noodzakelijk en onvermijdelijk is. Zij wijzen hierbij onder meer naar de trend in 

het verleden. In dit verband is het relevant dat recent in Groningen juist een 

nieuw regionaal dagblad op de markt is gekomen, uitgegeven door het 

concern dat al een regionaal dagblad in deze regio uitgeeft. Op basis van de 

door partijen verstrekte informatie kan niet de conclusie worden getrokken dat 

het samengaan van de concurrerende dagbladen op afzienbare termijn 

absoluut noodzakelijk of onvermijdelijk zou zijn (zie ook de voorafgaande 

punten 117 en 118). Er zijn geen indicaties dat n van de betrokken regionale 

dagbladen op korte termijn van de markt zou verdwijnen. Partijen hebben hier 

ook niet op gewezen. Andere marktpartijen hebben aangegeven dat 

verschillende dagbladen in de betreffende regios in principe naast elkaar 

kunnen blijven voortbestaan.



Conclusie

121. Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat door de 

voorgenomen concentratie een economische machtspositie zal ontstaan op 

de lezersmarkt voor dagbladen, zowel in de verspreidings- en overlapgebieden 

in Zeeland als in Gelderland, waardoor een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of op een deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd.

B. Markt voor persdiensten

122. In het besluit van 18 oktober 1999 is een aantal problemen op het gebied 

van de nieuwsgaring ten behoeve van dagbladen gesignaleerd. Bij de 

behandeling van de vergunningsaanvraag is dit aspect nader onderzocht. 

(i) Relevante productmarkt

123. Dagbladen en andere media hebben grofweg twee soorten 

informatiebronnen: interne informatiebronnen - d.w.z. de eigen redacties, 

correspondenten et cetera - en externe informatiebronnen. Externe bronnen 

zijn enerzijds persdiensten en anderzijds freelance-bureaus. Persdiensten zijn 

primair leveranciers van tekst, foto's et cetera aan dagbladen en andere 

(vooral audiovisuele) media. Freelance-bureaus kunnen echter niet meer dan 

aanvullend zijn op de persdiensten.

Opvatting partijen

124. Partijen wijzen erop dat geen enkel dagblad voor het vergaren van nieuws 

autonoom, op eigen kracht en op basis van interne informatiebronnen 

opereert. Daarom werken dagbladen met onder meer gezamenlijke redacties 

of correspondenten, persbureaus of persagentschappen.

125. In strikt economische zin is er volgens partijen sprake van n markt voor 

persdiensten. Zij merken evenwel op dat persdiensten onderling nogal 

verschillen in de te leveren diensten. Naast gewone persdiensten bestaan 

specifieke fotopersdiensten en freelance-bureaus die enkel aanvullend zijn ten 

opzichte van de echte persdiensten, aldus partijen. Voor het overige zien zij 

geen reden tot nader onderscheid en kan dus worden gesproken van een 

markt voor algemene Nederlandse persdiensten. Van een afzonderlijke markt 

voor regionale persdiensten is huns inziens geen sprake, omdat nieuws van 

bovenregionale importantie ook wel wordt bestreken door landelijke 

persbureaus als het ANP.

Beoordeling 

126. Een eerste onderscheid op het gebied van persdiensten kan gemaakt 

worden op grond van de breedte van de verstrekte informatie.

Full-line persdiensten 

127. Sommige persdiensten, full-line persdiensten, leveren een totaal pakket 

van algemene informatie met betrekking tot internationaal, nationaal en 

bovenregionaal nieuws (inclusief politiek, economie, sport, cultuur, media et 

cetera). Anderen, gespecialiseerde persdiensten, specialiseren zich in het 



leveren van nieuws op een bepaald journalistiek deelterrein (specifiek 

internationaal, financieel, juridisch, of bijvoorbeeld alleen fotodiensten). Uit 

onderzoek is gebleken dat afnemers deze twee typen persdiensten meer als 

complementen beschouwen dan als substituten/concurrenten van elkaar. De 

gespecialiseerde persdiensten hebben vooral een verticale relatie met de full-

line persdiensten. Full-line persdiensten kopen voor een deel nieuws van de 

gespecialiseerde persdiensten in en leveren het vervolgens aan hun eigen 

klanten samen met andere informatie in de vorm van een pakket.[53] In bijna 

alle gevallen kopen afnemers van full-line persdiensten het totale pakket. 

Soms zijn deze afnemers verplicht om het hele pakket te kopen aangezien de 

persdienst niet de mogelijkheid biedt om alleen een deelpakket te kopen[54] 

en soms ontvangen afnemers een breed pakket van zogenoemde 

basisdiensten op grond van hun deelnemersbijdrage.[55]

128. De in Nederland actieve full-line persdiensten zijn: 

(i) Stichting Algemeen Nederlands Persbureau (hierna: ANP). Dit is een 

Nederlands persbureau dat een breed pakket van diensten aanbiedt. Zij levert 

tekst, beeld, (algemene) persberichten, radio-bulletins, een telefonische 

nieuwsdienst, webpagina's, service-informatiediensten en een 

biografiendienst. Deelnemers in de stichting zijn alle Nederlandse dagbladen. 

Afnemers zijn (vrijwel) alle media (dagbladen, audiovisuele media et cetera), 

alsmede consumenten. Na een recente reorganisatie (1999) ligt bij de 

tekstdienst de nadruk op korte, signalerende berichten die dienen als 

basismateriaal voor afnemers, in plaats van op volledige kopij.

(ii) Geassocieerde Pers Dienst (GPD). Dit is een samenwerkingsverband van 

14 regionale dagbladen. De GPD-leden zijn Wegener, De Telegraaf en NDC. 

GPD levert bovenregionaal nieuws aan haar leden op alle journalistieke 

deelterreinen (buitenland, economie, politiek, sport, cultuur, media, algemene 

verslaggeving, beeld). Het betreft doorgaans volledige, direct plaatsbare kopij. 

Afnemers (leden) zijn verplicht het gehele pakket af te nemen (met 

uitzondering van enkele speciale diensten zoals infografieken, service-

informatie en de fotonieuwsdienst). Circa de helft van haar kopij vergaart de 

GPD zelf. In dit opzicht functioneert zij als de gezamenlijke 'landelijke' 

redactie van de aangesloten regionale dagbladen. Circa de helft van haar kopij 

verkrijgt de GPD van haar leden. Dit verspreidt zij onder de andere leden, zo 

nodig na bewerking.

(iii) Zuid Oost Pers (hierna: ZOP/VNU). Dit is een tot VNU Dagbladen 

behorend samenwerkingsverband van regionale dagbladen op het gebied van 

buitenlands nieuws. Daarnaast levert ZOP/VNU nationaal en bovenregionaal 

nieuws. Hier is zij primair een 'doorgeefluik' dat uitwisseling van kopij tussen 

de deelnemers faciliteert. Naast de 5 regionale dagbladen van VNU 

Dagbladen heeft zij twee 'externe' afnemers: het Friesch Dagblad en het 

Nederlands Dagblad.

129. Behalve de full-line persdiensten is er in Nederland een aantal 

gespecialiseerde persdiensten actief, zoals buitenlandse persbureaus die 

internationaal nieuws vergaren en leveren (Associated Press, Reuters, 

Agence France Presse), financile/economische persdiensten (Financile 

Diensten Amsterdam, Reuters), fotopersdiensten (European Press Photo 

Agency) en anderen (Holland Weather Service, Argos juridisch persbureau, 

etc).

130. Partijen zijn op het gebied van full-line persdiensten zowel afnemers als 



leveranciers, onder meer via hun regionale dagbladen. Wegener is lid van de 

GPD en het ANP. Wegener levert ook (regionale) informatie aan de GPD ter 

verspreiding onder de andere leden (eventueel na bewerking). VNU Dagbladen 

is lid van het ANP en heeft haar eigen persdienst, ZOP/VNU, die ook 

informatie aan enkele derden levert.

Redactionele persdiensten

131. Met betrekking tot full-line persdiensten kan ten aanzien van de 

geleverde tekst een nader onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds, 

korte, signalerende nieuwsberichten (zoals door het ANP geleverd) en 

anderzijds, volledige of redactionele, direct plaatsbare nieuwsberichten (zoals 

geleverd door de GPD en ZOP/VNU). Hoewel er geen waterdichte schotten 

bestaan tussen deze categorien is uit onderzoek gebleken dat ze voor 

afnemers (en andere marktpartijen) niet of hoogstens in beperkte mate 

onderling substitueerbaar zijn.

132. Sommige dagbladen (met name de landelijke dagbladen) beschikken 

zelf over een groot aantal journalisten en redacteuren die nieuws, actualiteit 

en informatie verzamelen en bewerken. Deze dagbladen kunnen dus korte, 

signalerende berichten van de persdiensten afnemen en deze berichten dan 

intern via eigen redacties bewerken voor publicatie. In Nederland levert het 

ANP dit type persdiensten. Andere dagbladen (regionale dagbladen en kleine 

landelijke dagbladen) beschikken doorgaans niet over voldoende journalistieke 

dekking en redactionele diensten om al deze berichten zelf te bewerken. Voor 

regionale dagbladen is dit het geval ten aanzien van het bovenregionaal, 

landelijk en internationaal nieuws. Laatstgenoemden doen veelal een beroep 

op specifieke persdiensten die niet alleen nieuws vergaren maar daarnaast 

fungeren als een soort redactie die het nieuws bewerkt en klaarmaakt voor 

publicatie. Dit type persdiensten zijn redactionele persdiensten. De 

toegevoegde waarde van deze persdiensten is vooral gelegen in de 

gezamenlijke redactie voor hun afnemers. In Nederland leveren de GPD en 

ZOP/VNU dit type diensten.

133. Volgens afnemers ligt het zwaartepunt van redactionele persdiensten 

zoals de GPD in vergelijking met het ANP veel meer op verdieping en 

verbreding. Het belangrijkste kenmerk van het ANP (met name na de 

reorganisatie in 1999) lijkt daarentegen de compacte, signalerende 

nieuwsvoorziening. Afnemers (en andere ondervraagde marktpartijen) maken 

een onderscheid tussen deze twee typen persdiensten en beschouwen de 

diensten van het ANP meer als een complement dan als een substituut voor 

de redactionele persdiensten van de GPD. Voorts onderscheidt het werk van 

de ZOP/VNU zich volgens een afnemer van dat van het ANP (en ook van 

buitenlandse persdienst AP), doordat het een complementair karakter heeft 

ten opzichte van het reguliere nieuws van de grote persbureaus. De 

correspondenten zoeken vanuit hun specifieke Nederlandse invalshoek naar 

dt nieuws, die achtergronden en die reportages die de betreffende 

ontwikkeling in het buitenland voor Nederlandse lezers een meerwaarde 

verlenen.

134. In dezelfde lijn merkt de GPD op dat zij ten opzichte van het ANP 

veeleer complementair dan direct concurrerend opereert. Het streven van de 

GPD zal er in alle gevallen op gericht zijn om, naast eigen nieuwsgaring, 

zelfstandig verslag te doen van belangwekkende nieuwsfeiten. De verhouding 

tussen de GPD en het ANP laat zich het best vergelijken met die tussen een 

landelijk dagblad en het ANP. Voor de GPD (zoals voor een landelijke 



dagblad) heeft het ANP een belangrijke signaleringsfunctie en fungeert het als 

vangnet voor berichtgeving over actualiteiten. Daarna bewerkt de redactie van 

de GPD (zoals de redactie van een landelijk dagblad) de signalerende 

berichten tot langere, direct plaatsbare artikelen. Ook ten opzichte van 

buitenlandse persbureaus functioneert de GPD als een complement van het 

ANP, aldus GPD.

135. Voorts merken partijen op dat ZOP/VNU en de GPD hun activiteiten 

afstemmen op wat het ANP levert[56], zodat overlap ten opzichte van het 

ANP zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit is een andere indicatie van de 

complementariteit tussen de twee typen persdiensten.

136. Alhoewel een beperkte mate van concurrentie tussen de twee typen 

persdiensten kan bestaan, lijkt dit met name beperkt te blijven alleen tot het 

gebied van regionale nieuwsberichten, aldus een ondervraagde marktpartij. Uit 

onderzoek is gebleken dat deze marginale concurrentiedruk niet als 

voldoende significant wordt beschouwd om te concluderen dat beide typen 

diensten directe substituten/concurrenten van elkaar zijn. Nu de signalerende 

persberichten van het ANP in het algemeen als complementair beschouwd 

kunnen worden ten opzichte van de redactionele persberichten van de GPD 

en ZOP/VNU, zijn er in het licht van het voorgaande genoeg aanwijzingen om 

tot de conclusie te komen dat het ANP op een aparte markt opereert.

137. Ten aanzien van de aanbodzijde van de markt lijkt het niet aannemelijk 

dat het ANP op korte termijn en zonder aanzienlijke kosten zal kunnen 

overschakelen naar het aanbieden van redactionele persberichten. Zoals 

eerder opgemerkt, heeft het ANP in een recente reorganisatie (1999) besloten 

om zijn aanbod te veranderen in overwegend het leveren van korte, 

signalerende nieuwsberichten in plaats van het aanbieden van volledige of 

redactionele berichten. Door middel van de reorganisatie (naar een 

signalerende dienst) heeft het ANP veel kunnen bezuinigen. Het opnieuw 

aanbieden van redactionele berichten zal derhalve een forse extra investering 

met zich meebrengen.

Conclusie 

138. In het licht van het voorgaande, met name gelet op de beperkte 

vraagsubstitutie tussen de te onderscheiden typen persdiensten, zijn er 

genoeg aanwijzingen om tot de conclusie te komen dat er een afzonderlijke 

markt voor full-line redactionele persdiensten bestaat waarop de GPD en 

ZOP/VNU actief zijn.

(ii) Relevante geografische markt

139. De markt voor full-line redactionele persdiensten kan als een landelijke 

markt beschouwd worden. Dit is met name het geval omdat voor het leveren 

van deze diensten het hanteren van de Nederlandse taal belangrijk is. Verder 

is hier van belang dat persdiensten moeten voorzien in een vraag naar 

nationale en bovenregionale informatie.

(iii) Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen 

140. Volgens partijen kan niet worden gesproken van een markt voor full-line 



redactionele persdiensten aangezien de entiteiten die hier actief zijn, enkel en 

alleen dan wel in overwegende mate werkzaam zijn voor de eigen organisatie 

of samenwerkingsverband van organisaties. De GPD is enkel werkzaam voor 

de leden van deze rechtspersoon. ZOP/VNU werkt al vele jaren enkel voor de 

eigen VNU Dagbladen en pas sinds 1994 levert ZOP/VNU bij wijze van 

vriendendienst en tegen een zacht prijsje diensten aan het Friesch Dagblad 

en het Nederlands Dagblad. Volgens partijen is derhalve geen sprake van een 

markt; het gaat slechts om een interne activiteit die al dan niet collectief 

wordt verricht.

Beoordeling 

Markt en spelers

141. Zoals eerder opgemerkt, zijn er op de markt voor full-line redactionele 

persdiensten in Nederland twee spelers actief: het samenwerkingsverband 

GPD, waarin Wegener de grootste afnemer/contributeur is, en ZOP/VNU van 

VNU Dagbladen. In tegenstelling tot wat partijen stellen, zijn zowel de GPD 

als ZOP/VNU te rekenen tot de markt voor redactionele persdiensten. Het feit 

dat de GPD alleen diensten ten behoeve van leden verleent, betekent niet dat 

zij enkel intra-concern omzet realiseert die niet aan de markt toegerekend 

zou kunnen worden. De GPD is een samenwerkingsverband tussen aparte 

zelfstandige ondernemingen die niet als n en hetzelfde concern kunnen 

worden beschouwd. Voorts staat het GPD-lidmaatschap ook open voor 

andere uitgevers, zelfs voor concurrerende regionale dagbladen. De relatie 

tussen de GPD en haar leden is niet een moeder- dochteronderneming 

relatie. In dit verband kan er bijvoorbeeld op worden gewezen dat ieder GPD-

lid zijn eigen, van elkaar onafhankelijke ondernemingsbestuur, interne 

verrekening van winst en verlies en aansprakelijkheid jegens derden heeft. 

Hun relatie met de GPD is gewoon als onafhankelijke afnemers of 

leveranciers van nieuwsberichten. De activiteiten van de GPD kunnen dus niet 

als intra-concernactiviteiten beschouwd worden. Ten aanzien van ZOP/VNU 

geldt weliswaar dat ze meestal diensten aan de eigen moederonderneming, 

VNU Dagbladen, levert en dus het grootste deel van haar activiteiten interne 

activiteiten betreft, maar ZOP/VNU is evenwel in staat persdiensten te leveren 

aan derden en doet dit ook daadwerkelijk (te weten het Friesch Dagblad en 

het Nederlandse Dagblad).

142. De totale omvang van de markt voor full-line redactionele persdiensten is 

moeilijk in getallen weer te geven. De omzet lijkt een onvoldoende 

representatief beeld te geven, bijvoorbeeld omdat het uitwisselen van kopij 

binnen de GPD voor de aangesloten regionale dagbladen van groot belang is. 

Dit is echter niet in een (representatief) omzetcijfer uit te drukken, omdat 

leden van de GPD alleen maar een symbolische vergoeding ontvangen voor 

het leveren van regionaal nieuws. Een speler zoals ZOP/VNU levert voorts 

interne diensten die evenmin in de omzetcijfers tot uitdrukking komen en de 

omzet van ZOP/VNU voor het leveren van persdiensten aan derden is ook niet 

representatief daar het volgens partijen over levering voor een zacht prijsje 

gaat.

143. Een meer representatieve indicatie van de omvang van de markt lijkt de 

grootte (qua aantal dagbladen en respectievelijke oplage) van de afnemers van 

deze persdiensten. Op grond van de oplagen van de dagbladen zijn ook de 

deelnemersbijdragen/tarieven voor de persdiensten vastgesteld. Hoe hoger de 

oplagen van de dagbladen van een uitgever zijn, hoe hoger de contributie is 

die betaald wordt voor de persdiensten. De grootte van de dagbladafnemers 



van persdiensten geeft met name een goede indicatie van het belang en de 

capaciteit van de persdiensten. De GPD heeft als afnemers (leden) de 

regionale dagbladen van Wegener, De Telegraaf en NDC. In totaal betreft dit 

14 regionale dagbladen met een oplage in 1999 van 1.441.179[57]. ZOP/VNU 

levert interne persdiensten aan 5 VNU dagbladen (BN/De Stem, Brabants 

Dagblad, Dagblad De Limburger, Eindhovens Dagblad en De Gelderlander) en 

externe persdiensten aan 2 kleine dagbladen (Friesch Dagblad en Nederlands 

Dagblad) met een totale oplage in 1998 van 850.836.[58] Alhoewel ZOP/VNU 

het grootste deel van haar persdiensten levert aan de eigen dagbladen, kan 

gezegd worden dat ZOP/VNU over een grote capaciteit als leverancier van 

persdiensten beschikt. Immers, de VNU Dagbladen hebben een grote oplage; 

ze vertegenwoordigen gezamenlijk 32,7% (op grond van oplage)[59] van alle 

regionale dagbladen in Nederland.

Vraagmacht van Wegener

144. Na voltrekking van de voorgenomen transactie zal Wegener een sterke 

positie innemen als vrager van nieuws/kopij op de markt van redactionele 

persdiensten. Alle afnemers van redactionele persdiensten zijn regionale 

dagbladen (met uitzondering van n klein landelijk dagblad: het Nederlands 

Dagblad). Na de overname van alle 5 regionale dagbladen van VNU zal 

Wegener een belangrijk deel van de regionale dagbladen in Nederland in 

handen hebben. Wegener zal dus veruit de grootste afnemer van redactionele 

persdiensten worden.

145. Uit onderzoek is gebleken dat andere marktspelers vrezen dat 

Wegener/VNU te sterk wordt en genoeg vraagmacht krijgt om zich op de 

markt voor full-line redactionele diensten onafhankelijk te gedragen. Door het 

grote aantal regionale dagbladen dat de nieuwe combinatie van Wegener en 

VNU zal uitgeven zal Wegeners positie, in vergelijking met de andere 

regionale dagbladuitgevers, op het gebied van de persdiensten aanzienlijk 

sterker worden. Wegener zou voordeliger tarieven voor zichzelf kunnen 

bedingen hetgeen kan resulteren in hogere tarieven voor de andere uitgevers 

van regionale dagbladen.

146. In het specifieke kader van de GPD kan het volgende worden gesteld. 

Door de overname van alle VNU Dagbladen zal Wegener in staat zijn een 

eigen persdienst te exploiteren en derhalve de GPD te verlaten. Deze 

mogelijkheid baart andere GPD-leden zorgen. Indien Wegener de GPD 

verlaat, zal onvermijdelijk een ingrijpende herstructurering van de GPD 

noodzakelijk zijn, aldus de GPD. Voorts worden in dat geval volgens een 

GPD-lid de vaste kosten van redactie, buitenlandse correspondenten en 

huisvesting over een veel kleiner aantal uitgevers verdeeld, waardoor deze 

kosten per uitgever significant zullen stijgen. Alhoewel Wegener heeft 

verklaard dat zij geen intentie heeft om de GPD te verlaten, zou Wegener 

gebruik kunnen maken van haar dreiging uit de GPD te stappen om haar 

eigen belangen te laten prevaleren boven die van de andere leden.

147. De sterke positie van Wegener als aanvrager van full-line redactionele 

persdiensten kan nadelige effecten op het gebied van persdiensten hebben 

die belemmerend effect op de mededinging op de dagbladenmarkt kunnen 

hebben.

De verdwijning van ZOP/VNU als onafhankelijke persdienst

148. Als gevolg van de overname van de VNU Dagbladen door Wegener zal 



ZOP/VNU niet meer een geheel onafhankelijke persdienst zijn. Wegener lijkt 

van plan te zijn om een samenwerkingsverband tussen het persbureau (GPD 

en ZOP/VNU) en de dagbladen te creren. Het verlies van ZOP/VNU als een 

onafhankelijk alternatief voor de GPD heeft nadelige effecten, met name ten 

aanzien van de 2 kleinere uitgevers die nu de ZOP/VNU-diensten afnemen: 

het Friesch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Deze uitgevers willen bij 

ZOP/VNU blijven aangezien hun directe concurrenten lid van de GPD zijn en 

de GPD-contributies te hoog zijn (met name vanwege het feit dat afnemers 

verplicht zijn om het gehele nieuwspakket af te nemen). Volgens een 

ondervraagde uitgever is ZOP/VNU het enige alternatief voor deze twee 

uitgevers. Een aantal andere marktspelers heeft deze zorg in het kader van 

het onderzoek eveneens naar voren gebracht.

149. Daarnaast zijn uit onderzoek geen feiten naar voren gekomen omtrent 

mogelijke toetreding van nieuwe concurrenten op de markt voor full-line 

redactionele persdiensten. Zoals eerder opgemerkt, lijkt het zeer 

onwaarschijnlijk dat het ANP opnieuw op korte termijn op de markt voor 

redactionele persdiensten actief zal (kunnen) worden. Toetreding door 

uitgevers van landelijke dagbladen lijkt vooralsnog niet aannemelijk. Ten slotte 

zijn er ook geen signalen uit de markt wat betreft de eventuele toetreding van 

nieuwe mediabedrijven, zoals internetbedrijven. Om full-line redactionele 

persdiensten te kunnen aanbieden moeten deze bedrijven een eigen 

redactiedienst opbouwen.

Conclusie 

150. Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat Wegener 

na de transactie een sterke positie als afnemer van full-line redactionele 

persdiensten zal verwerven die tot gevolg kan hebben dat de mededinging op 

de markt voor full-line redactionele persdiensten en daaruit vloeiend op de 

dagbladenmarkt wordt belemmerd. 

C. Adverteerdersmarkten 

151. In het besluit van 18 oktober 1999 is vooralsnog geconcludeerd dat er 

aparte markten te onderscheiden zijn voor advertentieruimte met een 

regionaal of lokaal bereik in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, 

waarbij in het midden is gelaten of voor beide soorten advertentiemedium 

aparte markten moeten worden afgebakend. In dit besluit van 18 oktober 1999 

is geconcludeerd dat er reden is om aan te nemen dat er door de concentratie 

een economische machtspositie ontstaat op deze markten in de gebieden 

waar de activiteiten van partijen elkaar overlappen, grofweg aan te duiden als 

'Gelderland' en 'Zeeland'. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag in deze 

zaak is een en ander nader onderzocht.

(i) Relevante productmarkt

Opvatting partijen 

152. Partijen spreken van een lokale adverteerdersmarkt, niet nader 

onderscheiden naar type medium. Partijen wijzen erop dat advertentiemedia 

onderling verschillen qua karakter, perceptie van de consument en technische 

mogelijkheden. De verschillen zijn huns inziens evenwel niet zo groot als kan 

worden verondersteld. Zij stellen dat lokale adverteerders veelal zonder 

professionele begeleiding beslissen over reclame-uitgaven en dat het 



beslissingsproces 'niet uitblinkt in ratio'. Zij menen dat er nogal wat 

'geswitched' wordt. Partijen sommen een aantal adverteerders op die van het 

ene naar het andere medium zijn overgestapt en hebben als illustratie 

stukken overgelegd die betrekking hebben op het beslissingsgedrag van een 

gemeente inzake reclame-uitgaven. 

153. Partijen menen dat 'kosten en effect', dan wel bereik, bij het 

beslissingsproces de doorslaggevende factoren zijn en dat verschillende 

advertentiemedia hierdoor elkaars directe concurrenten zijn. Adverteerders 

moeten op basis van deze factoren een afweging maken, zodat er per definitie 

sprake is van concurrentie tussen verschillende mediumtypen. In hoeverre zij 

substitueerbaar zijn doet niet ter zake, aldus partijen. Partijen spreken ook 

wel van 'de concurrentie om de reclamegulden'.

154. Partijen benadrukken dat er volgens hen met name van folders sterke 

concurrentiedruk uitgaat op regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Zij 

stellen in dit verband dat uit onderzoek blijkt dat voor zover consumenten hun 

informatie uit reclame halen, zij doorgaans kranten aanmerken als primaire 

informatiebron maar ook relatief vaak 'folders' noemen. Zij hebben ook een 

onderzoeksrapport overgelegd dat betrekking heeft op ongeadresseerd 

reclamedrukwerk. Dit rapport stelt dat 80% van de ondervraagde 

consumenten huis-aan-huisbladen wil ontvangen, 65% folders en 37% direct 

mail. Volgens partijen blijkt hieruit dat consumenten 'veel/graag' in folders 

kijken. Zij wijzen erop dat hetzelfde rapport stelt, dat het gemiddelde 

weekaanbod van ongeadresseerd reclamedrukwerk (exclusief huis-aan-

huisbladen) is gestegen van 15,1 stuks in 1989/90 naar 24,4 in 1998/99.

155. Partijen zijn zelf ook actief op het gebied van folders. Zij hebben een 

berekening overgelegd waarbij hun kosten voor folders (drukken en papier, 

exclusief distributie) worden vergeleken met hun tarieven voor advertenties in 

hun huis-aan-huisbladen. De vergelijking betreft folders en advertenties op 

dagbladformaat, full colour of met een steunkleur, gedrukt op krantenpapier. 

Zij leiden uit deze vergelijking af dat folders goedkoper zijn dan 'vergelijkbare' 

advertenties in huis-aan-huisbladen, voor zover het folders en advertenties van 

twee pagina's of meer betreft. Partijen stellen desgevraagd dat zij deze 

vergelijking niet kunnen maken voor kleinere formaten, omdat dergelijke 

formaten folders op een andere manier worden gedrukt. Zij stellen verder niet 

in staat te zijn aan te geven welk deel van hun desbetreffende advertentie- en 

folderomzet wordt behaald met advertenties, respectievelijk folders, van 

verschillende grootte.

156. Partijen hebben verder gesteld dat diverse andere advertentiemedia grote 

concurrentiedruk uitoefenen op regionale dagbladen. Zij hebben hierbij met 

name de rol van huis-aan-huisbladen en internet benadrukt. 

157. Partijen hebben een economisch onderzoek laten uitvoeren dat onder 

meer betrekking heeft op de adverteerdersmarkt. Zie voor een samenvatting 

van het standpunt van partijen hieromtrent, hiervr onder punten 23 tot en met 

30.

Beoordeling 

158. Bij het afbakenen van adverteerdersmarkten moet in beginsel belang 

worden gehecht aan het bereik dat adverteerders nastreven, de diverse media 

waarin zij kunnen adverteren en de doelgroep die zij met een advertentie 

willen bereiken. In het navolgende zal achtereenvolgens worden ingegaan op 



het bereik dat adverteerders nastreven en de media waarin zij kunnen 

adverteren. Omdat de advertentiemedia van partijen die hier onderwerp van 

onderzoek zijn zich doorgaans richten op eenieder binnen hun 

verspreidingsgebied,[60] is 'doelgroep' niet n van de primaire invalshoeken voor 

deze analyse.

Marktafbakening naar bereik 

159. In het besluit van 18 oktober 1999 is geconcludeerd dat bij het afbakenen 

van relevante productmarkten op het gebied van advertenties in de eerste 

plaats onderscheid moet worden gemaakt naar het geografische bereik dat 

een adverteerder nastreeft. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gesproken 

van een 'regionale adverteerder', grofweg te omschrijven als een adverteerder 

die met een specifieke advertentie een regionaal bereik nastreeft (een 

'regionale advertentie'). Op dezelfde wijze kan men spreken van lokale 

adverteerders. Op welke geografische schaal de adverterende onderneming 

zelf actief is, is in dit verband in beginsel niet van belang.[61]

160. In het besluit van 18 oktober 1999 is geconcludeerd dat advertentiemedia 

die een landelijk bereik bieden niet tot dezelfde markt zijn te rekenen als 

media met een regionaal of lokaal bereik. Adverteren in landelijke media is 

doorgaans geen alternatief voor regionale of lokale adverteerders, omdat dit 

relatief gezien te duur is (te veel 'waste'). In genoemd besluit is geconcludeerd 

dat door de voorgenomen overname geen machtspositie ontstaat of wordt 

versterkt op het gebied van de verkoop van advertentieruimte met een landelijk 

bereik. Daarom wordt hier in het navolgende niet apart op ingegaan.

161. Uit het onderzoek van Swoka[62] blijkt dat er over het geheel genomen 

weinig verschil is tussen de mate waarin enerzijds regionale en anderzijds 

lokale adverteerders de diverse advertentiemedia als substituten beschouwen, 

hoewel in deze mate van substitueerbaarheid wel nuances zijn te 

onderscheiden. De gevolgen van de concentratie kunnen hierdoor in beginsel 

voor regionale en lokale advertentieruimte gezamenlijk worden beoordeeld.

Marktafbakening naar type medium 

162. In het navolgende wordt, na een inleiding, eerst aandacht besteed aan 

het in opdracht van de NMa verrichte substitutieonderzoek en worden de 

belangrijkste resultaten hiervan besproken. Vooruitlopend hierop kan worden 

opgemerkt dat deze resultaten de bevindingen in het besluit van 18 oktober 

1999 ten aanzien van de marktafbakening (zie punt 151) in grote lijnen 

bevestigen. Daarna wordt een aantal nuanceringen aangebracht en wordt de 

concurrentiedruk van een aantal specifieke advertentiemedia nader 

besproken, waarbij rekening wordt gehouden met de argumenten van partijen 

hieromtrent. Ten slotte wordt een aantal observaties gemaakt met betrekking 

tot het al genoemde, in opdracht van partijen verrichte onderzoek van LECG.

Inleiding

163. De mate waarin verschillende advertentiemedia onderling substitueerbaar 

zijn is van groot belang voor de marktafbakening en voor het bepalen van de 

mate waarin verschillende advertentiemedia concurrentiedruk op elkaar 

uitoefenen (dit in tegenstelling tot de stelling van partijen, zie punt 153). 

Naarmate een advertentiemedium meer als substituut wordt gezien zal een 

adverteerder immers sneller naar dit medium overstappen.



164. In het besluit van 18 oktober 1999 is geconcludeerd dat niet alle 

advertentiemedia onderling substitueerbaar zijn, omdat deze onderling in 

uiteenlopende mate verschillen wat betreft hun doelgroep en wat betreft onder 

meer prijzen, dekking (percentage bereikte lezers in het verspreidingsgebied), 

effectiviteit en actualiteit van hun advertenties. Na afweging van deze factoren 

en ondervraging van diverse marktpartijen is daarbij vooralsnog geconcludeerd 

dat de relevante markt niet ruimer is dan een markt voor advertenties in 

regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Hierbij is in het midden gelaten 

of aparte markten moeten worden afgebakend voor advertenties in enerzijds 

regionale dagbladen en anderzijds huis-aan-huisbladen. 

165. Ook is in dit verband gewezen op het onderscheid tussen enerzijds 

substitueerbaarheid en anderzijds complementariteit van advertentiemedia. Uit 

onderzoek blijkt dat veel ondernemingen gebruik maken van een mix van 

reclame in verschillende media.[63] Vaak hebben verschillende media hierbij 

verschillende functies, afhankelijk van hun karakteristieken. Het ene medium 

heeft bijvoorbeeld meer impact, het andere laat toe veel informatie over te 

brengen, biedt meer actualiteit of een beter gespecificeerde doelgroep. Ook 

het feit dat reclame mensen bereikt via uiteenlopende media tegelijk, kan een 

meerwaarde hebben. De verschillende advertentiemedia worden dan als 

aanvulling voor elkaar gezien en niet zonder meer als substituten. In zoverre 

zijn zij niet zonder meer tot dezelfde productmarkt te rekenen. In het 

navolgende zal daarom ten behoeve van de marktafbakening primair de 

onderlinge substitueerbaarheid van advertentiemedia worden besproken en 

niet hun complementariteit.

Het substitutieonderzoek

166. Swoka heeft een studie verricht naar substitutiegedrag op de 

adverteerdersmarkt. Hiertoe is een telefonische enqute gehouden onder 

ondernemingen en particulieren die recent in de overlapgebieden hadden 

geadverteerd in regionale dagbladen, regionale huis-aan-huisbladen, lokale 

huis-aan-huisbladen of gratis themabladen (hierna ook gezamenlijk: regionale 

en lokale bladen). In het onderzoek is onder andere het mogelijke 

onderscheid onderzocht tussen de genoemde soorten bladen, en de 

substitueerbaarheid van deze advertentiemedia met landelijke dagbladen, 

folders, direct marketing, lokale radio, regionale radio, lokale televisie, 

regionale televisie, kabelkranten, buitenreclame, internet, advertentiebladen 

voor particulieren en de mogelijkheid om in verschillende media tegelijk te 

adverteren.

167. Partijen hebben kritiek geleverd op de in het onderzoek van Swoka 

gebruikte methodiek. Zij menen met name dat het uitgangspunt van dit 

onderzoek onjuist is omdat ten onrechte alleen onder adverteerders in 

regionale en lokale bladen is genquteerd, terwijl de groep adverteerders in 

andere media juist "boeiende informatie zou kunnen verschaffen". Onderzocht 

moet echter worden of partijen zich door de concentratie in belangrijke mate 

onafhankelijk van concurrenten en afnemers zullen kunnen gedragen. Van 

belang is dan ook primair of en in welke mate ondernemingen die adverteren 

in regionale en lokale bladen (de te onderzoeken activiteiten van partijen) 

kunnen uitwijken naar andere advertentiemedia. De gehanteerde 

onderzoeksmethode is niet ongebruikelijk en het onderzoek is adequaat 

uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat het onderzoek van Swoka van voldoende 

kwaliteit is om er conclusies aan te kunnen verbinden.

168. In het onderstaande wordt primair ingegaan op de resultaten met 



betrekking tot ondernemingen. Ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen 

van onderzoek geven de resultaten geen aanleiding om wat betreft 

particulieren (geheel) andere conclusies te trekken. Op het gebied van 

regionale en lokale advertenties weegt de mate waarin ondernemingen de 

diverse media als onderling substitueerbaar beschouwen het zwaarst, omdat 

zij verantwoordelijk zijn voor verreweg het grootste deel van de bestedingen. 

Dit geldt ook voor de regionale en lokale bladen van partijen.[64] Verder is ook 

gekeken naar een onderscheid tussen regionale en lokale advertenties, naar 

een onderscheid tussen personeels-, reclame-, familie- en overige particuliere 

advertenties en naar mogelijke verschillen tussen de mate waarin 

ondernemingen van verschillende omvang diverse media als onderling 

substitueerbaar beschouwen.

169. Uit het onderzoek blijkt in het algemeen dat de belangrijkste redenen 

voor ondernemingen om te adverteren in regionale dagbladen of regionale dan 

wel lokale huis-aan-huisbladen zijn (in volgorde van belang): oplage, 

geografisch verspreidingsgebied, het profiel van de doelgroep en de 

dekking/spreidingsdichtheid. Ook voor gratis themabladen en folders zijn dit 

belangrijke redenen, maar aan de oplage en het geografische 

verspreidingsgebied wordt aanzienlijk minder belang toegekend. In plaats 

daarvan wijst men op het thema en de attentiewaarde als gewichtige factoren.

[65]

Substitueerbaarheid van advertentieruimte in regionale en lokale bladen

170. Met betrekking tot de mate waarin diverse soorten advertentiemedia 

onderling substitueerbaar zijn, wijst het onderzoek in algemene zin uit dat 

hierin veel nuances bestaan. In de eerste plaats kan worden geconstateerd 

dat er enerzijds geen advertentiemedium is dat vrijwel alle adverteerders 

aanmerken als een goed tot zeer goed substituut voor een ander. Er is altijd 

op zijn minst een substantile minderheid die de desbetreffende media slecht 

of zeer slecht substitueerbaar vindt. Anderzijds komt het ook niet voor dat niet 

n van de ondervraagde adverteerders het ene medium beschouwt als een 

goed substituut voor een ander. Er bestaan tussen adverteerders onderling 

dus aanzienlijke verschillen wat betreft de mate waarin zij diverse media als 

substitueerbaar beschouwen. In de tweede plaats blijkt dat adverteerders 

relatief zelden een advertentiemedium aanmerken als geheel geen, dan wel 

een perfect substituut voor een ander medium. Er bestaan in het algemeen 

dus geen ideale substituten, maar evenmin 'waterdichte schotten' tussen 

diverse advertentiemedia.

171. Niettemin wijzen de onderzoeksresultaten eenduidig op een tweedeling 

tussen enerzijds regionale en lokale bladen (regionale dagbladen, regionale 

huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en gratis themabladen) en 

anderzijds andere advertentiemedia. Van de ondervraagde ondernemingen die 

regionale of lokale advertenties plaatsen in een specifiek soort regionaal of 

lokaal blad merkt de meerderheid de andere soorten regionale en lokale 

bladen aan als een goed tot zeer goed substituut. Alle andere onderzochte 

media (landelijke dagbladen, folders, direct marketing, lokale radio, regionale 

radio, lokale televisie, regionale televisie, kabelkranten, buitenreclame, 

internet en advertentiebladen voor particulieren) worden door een meerderheid 

van deze ondernemingen als geen of slecht substituut aangemerkt.

172. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat advertentieruimte in 

diverse soorten regionale en lokale bladen onderling goed substitueerbaar is 

en dat zij over het algemeen slecht substitueerbaar is met advertentieruimte 

in andere reclamemedia. Deze bladen zijn tot op zekere hoogte onderling 



vergelijkbaar qua fysieke verschijningsvorm (krant) en kunnen alle een 

nauwkeurig bepaalbaar geografisch bereik bieden. Dat zij veel 

karakteristieken gemeenschappelijk hebben, is ook in overeenstemming met 

het gegeven dat ondervraagde ondernemingen in deze verschillende soorten 

bladen dezelfde factoren het meeste laten meewegen in hun keuze voor een 

advertentiemedium: (in volgorde van belang) oplage, geografisch 

verspreidingsgebied, het profiel van de doelgroep en de 

dekking/spreidingsdichtheid.[66]

173. Van de ondernemingen die adverteren in regionale dagbladen zegt 43%, 

ongeacht bedrijfsgrootte en ongeacht bereik van de advertentie, serieus te 

zullen overwegen naar een ander advertentiemedium over te stappen (niet 

gespecificeerd welk) als de prijzen van advertentieruimte in regionale 

dagbladen met 10% zouden stijgen.[67] Van de adverteerders in regionale 

huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en gratis themabladen is dit 

respectievelijk 38%, 38% en 50%. Hoewel hieruit niet eenduidig is af te leiden 

hoeveel adverteerders ook daadwerkelijk de overstap zouden maken,[68] zijn 

deze percentages een indicatie dat de genoemde media ieder voor zich 

substantile concurrentiedruk ondervinden van andere media. Partijen hebben 

er in dit verband ook nadrukkelijk op gewezen dat relatief veel adverteerders 

alternatieven zien voor het medium waarin zij adverteren.

174. Het is aannemelijk dat deze adverteerders, als zij daadwerkelijk zouden 

overstappen, zouden kiezen voor het advertentiemedium dat zij beschouwen 

als het beste substituut. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de opvattingen 

van adverteerders, die serieus zouden overwegen over te stappen bij een 

tariefsverhoging door het lokale of regionale blad waarin zij adverteren, niet of 

nauwelijks afwijken van die van de overige adverterende ondernemingen: 50-

65% van de adverteerders in een regionaal dagblad noemt de andere soorten 

regionale en lokale bladen een goed tot zeer goed substituut. Voor 

adverteerders in regionale huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en 

gratis themabladen zijn dit vergelijkbare percentages. Bij adverteerders in 

landelijke dagbladen, direct marketing, folders en internet betreft het telkens 

een (kleine) minderheid. Hoewel exacte gegevens hieromtrent niet voorhanden 

zijn, kan worden aangenomen dat de ondervraagde adverteerders, als zij ook 

daadwerkelijk zouden overstappen, doorgaans zouden kiezen voor een ander 

soort regionaal of lokaal blad.

175. Het bovenstaande, punten 158 tot en met 174, wijst op n productmarkt 

voor advertentieruimte voor regionale en lokale advertenties in regionale en 

lokale bladen. Deze bladen zijn in het algemeen voldoende volwaardige 

alternatieven om ze tot dezelfde markt te rekenen.

176. Ook de Europese Commissie bakent afzonderlijke adverteerdersmarkten 

af op basis van geringe substitueerbaarheid van verschillende soorten 

advertentiemedia. Zo heeft zij ten aanzien van een concentratie op de Engelse 

markt specifiek gekeken naar advertenties in dagbladen en op dit gebied nog 

een nader onderscheid gemaakt tussen advertentieruimte in enerzijds 

'tabloids' en anderzijds 'kwaliteitskranten'. [69] Ten aanzien van een 

concentratie in Spanje heeft de Europese Commissie een markt voor 

advertentieruimte in dagbladen overwogen, hoewel de precieze 

marktafbakening achterwege kon blijven.[70] Ook heeft zij bijvoorbeeld aparte 

markten afgebakend voor advertentieruimte, respectievelijk op internet, in 

plaatselijke telefoonboeken en in 'business-to-business directories'.[71] 

Nuanceringen



177. Bovenstaande marktafbakening verdient enige nuancering. Het 

onderzoek van Swoka indiceert dat de diverse soorten regionale en lokale 

bladen wat betreft advertentieruimte geen perfecte substituten voor elkaar zijn 

(zie punten 170-174). Dit is consistent met de in het besluit van 18 oktober 

1999 geconstateerde onderlinge verschillen tussen deze advertentiemedia, 

onder meer qua prijzen, frequentie, actualiteit, dekkingsgraad, geografische 

orintatie, doelgroep, uitstraling, impact op de lezer et cetera. Op de markt 

voor advertenties in regionale en lokale bladen zijn dus marktsegmenten te 

onderscheiden op basis van het type advertentiemedium (regionaal dagblad, 

regionaal huis-aan-huisblad, lokaal huis-aan-huisblad en gratis themablad). 

De onderlinge concurrentie is niet geheel homogeen. Zo hebben verschillende 

uitgevers erop gewezen dat themabladen met name concurreren met 

advertentieruimte in bepaalde delen of bijlagen van regionale dagbladen 

(bijvoorbeeld een autobijlage). Dit blijkt ook uit interne stukken van partijen.

[72]

178. Ook kan de substitueerbaarheid van advertentiemedia verschillen per 

soort advertentie; dit ligt voor een personeelsadvertentie of een familiebericht 

weer anders dan voor productreclame. Het valt niet uit te sluiten dat voor 

specifieke soorten advertenties afzonderlijke markten zouden kunnen worden 

afgebakend, omdat de uitwijkmogelijkheden voor verschillende soorten 

adverteerders sterk uiteen kunnen lopen. Voor de beoordeling van de 

onderhavige concentratie is dit evenwel niet noodzakelijk, omdat een nauwere 

marktafbakening niet tot een andere beoordeling van de gevolgen van de 

concentratie zou leiden (zie punt 215 [conclusie; al emp op bredere markt] ).

179. Verder is de substitueerbaarheid van verschillende media niet geheel 

gelijk voor regionale en lokale advertenties en zijn er verschillen tussen de 

mate waarin ondernemingen van uiteenlopende omvang media substitueerbaar 

vinden. De verschillen zijn evenwel niet zo groot dat het in het onderhavige 

geval noodzakelijk is aparte markten af te bakenen.

180. Ter relativering van bovenstaande segmentering kan wel worden 

opgemerkt, dat een bepaalde mate van aanbodsubstitutie mogelijk is. Bladen 

kunnen bijvoorbeeld hun formule veranderen of hun verspreidingsgebied 

wijzigen en, afhankelijk van de mogelijkheden van de uitgever, eventueel 

uitbreiden. Regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen hebben gewoonlijk 

edities voor delen van hun verspreidingsgebied (zie ook punt 75).

181. De genoemde nuanceringen leiden, zoals aangegeven, niet tot een 

andere marktafbakening. Zij kunnen wel worden meegewogen bij de 

beoordeling van de gevolgen van de concentratie.

Concurrentiedruk van andere reclamemedia

182. Zoals de concurrentievoorwaarden op het gebied van regionale en lokale 

bladen niet geheel homogeen zijn, zo moet 'omgekeerd' ook worden gekeken 

naar concurrentiedruk van andere reclamemedia dan regionale en lokale 

bladen. Hier zal in het navolgende op in worden gegaan, rekening houdend 

met argumenten van partijen.

183. Partijen stellen in het algemeen dat kosten en effect, dan wel bereik, van 

advertenties voor adverteerders de doorslaggevende factoren zijn en zij menen 

dat dit impliceert dat verschillende advertentiemedia elkaars directe 

concurrenten zijn in de concurrentie om de reclamegulden. Uit het 

substitutieonderzoek van Swoka blijkt evenwel dat er, naast overeenkomsten, 



ook aanzienlijke verschillen zijn tussen de factoren die voor adverteerders van 

belang zijn om een bepaald medium te kiezen. Voor direct marketing is het 

profiel van de doelgroep bijvoorbeeld een relatief belangrijke overweging, terwijl 

dit voor advertentieruimte in regionale dagbladen niet of nauwelijks een rol 

speelt. Dit wijst niet op n ongedeelde reclamemarkt. Het feit dat diverse 

media verschillen met zich meebrengen qua kosten, effect en bereik, pleit er 

evenmin voor ze te beschouwen als onderling substitueerbaar en dus als 

behorend tot n markt. Dat (reclame)geld maar n keer kan worden uitgegeven 

is juist. Dit impliceert evenwel niets over onderlinge substitueerbaarheid van 

advertentiemedia en is in dit verband dus van weinig belang.

184. Partijen hebben veel nadruk gelegd op hun stelling, dat folders tot 

dezelfde markt behoren als advertentieruimte in regionale dagbladen en huis-

aan-huisbladen en dat hier sterke concurrentiedruk van uitgaat. 

185. Deze stelling wordt tegengesproken door de resultaten van het 

onderzoek van Swoka. Van de ondervraagde adverteerders in de diverse 

soorten regionale en lokale bladen beschouwt consequent de meerderheid 

folders als geen of een slecht alternatief. De adverteerders in deze bladen die 

zeggen serieus te overwegen over te stappen naar een ander 

advertentiemedium als de prijzen met 10% zouden stijgen, noemen veel vaker 

andere soorten regionale of lokale bladen als goed alternatief, dan folders (zie 

ook punt 174). Zij zullen dus ook eerder naar andere regionale of lokale 

bladen overstappen.

186. Voor een grote groep regionale en lokale adverteerders is bovendien niet 

aannemelijk dat folders een volwaardig substituut vormen voor 

advertentieruimte in regionale en lokale bladen. Het is bijvoorbeeld aanzienlijk 

eenvoudiger en laagdrempeliger een advertentie te plaatsen dan een folder te 

(laten) ontwerpen, drukken en verspreiden. Met name voor kleinere 

adverteerders[73] is niet aannemelijk dat zij snel daadwerkelijk zullen 

overstappen op het uitbrengen van folders. Het onderzoek van Swoka indiceert 

dan ook dat lokale adverteerders folders minder als een substituut 

beschouwen dan regionale adverteerders Uit een door partijen overgelegd 

onderzoek blijkt dan ook dat circa 67% van de folders landelijk wordt 

verspreid. Partijen wijzen erop dat de distributie van minstens 75% van deze 

'landelijk verspreide folders' wordt gedifferentieerd op een lokaal of regionaal 

geografisch niveau. Het betreft veelal folders van detailhandelsketens en 

franchiseformules. Het is niet aannemelijk dat deze allen als regionale of 

lokale adverteerders zijn aan te merken en dus van direct belang zijn voor de 

in casu relevante markt.[74]

187. Omtrent de argumentatie van partijen ten aanzien van folders kan verder 

het volgende worden opgemerkt. Voor zover consumenten veel of graag in 

folders kijken, zegt dit niets over de mate waarin adverteerders folders 

beschouwen als een substituut voor advertentieruimte in regionale of lokale 

bladen. Hetzelfde geldt voor de stelling dat het aantal verspreide folders sterk 

stijgt. Ook als folders goedkoper zouden zijn, is dit niet beslissend voor het 

bepalen van de marktafbakening of de onderlinge substitueerbaarheid en 

concurrentiedruk. Omtrent de hiertoe strekkende berekening van partijen kan 

verder worden opgemerkt dat het een scheve vergelijking betreft; de werkelijke 

kosten van folders voor adverteerders liggen hoger dan berekend.[75] Voor 

zover advertenties in huis-aan-huisbladen van twee pagina's of meer inderdaad 

duurder zijn dan even grote folders, kan bovendien worden betwijfeld of hieruit 

veel is af te leiden.[76]



188. De concurrentiedruk die uitgaat van folders is op het gebied van reclame 

met een regionaal en lokaal bereik dus relatief beperkt en rechtvaardigt niet 

de stelling dat folders tot dezelfde markt moeten worden gerekend. Wel moet 

een bepaalde mate van concurrentiedruk worden onderkend, met name wat 

betreft 'grotere' adverteerders. Dit blijkt ook uit de eerdere bevindingen in het 

besluit van 18 oktober 1999. Overigens kan worden opgemerkt dat het voor de 

beoordeling van de onderhavige concentratie geen doorslaggevend verschil 

maakt of folders al dan niet tot de relevante markt worden gerekend, 

aangezien folders een relatief klein deel van deze relevante markt zouden 

uitmaken (zie punten 186-187) en dit dus geen cruciaal verschil zou 

betekenen voor de positie van partijen op deze markt.

189. De mate van substitueerbaarheid van advertentieruimte in regionale en 

lokale bladen door internetreclame varieert al naar gelang het soort 

advertentie. Voor bijvoorbeeld tijdelijke aanbiedingen van detaillisten lijkt 

internet minder geschikt dan advertentieruimte in regionale en lokale bladen, 

zeker voor 'kleine' detaillisten. Verder is in dit verband van belang dat 

'verspreidingsgebied' voor lokale en regionale adverteerders een belangrijke 

reden is om te kiezen voor een reclamemedium (zie punt 169 en 172). 

Internetreclame heeft in tegenstelling tot advertenties in regionale en lokale 

bladen niet een specifiek afgebakend verspreidingsgebied, waardoor het als 

reclamemedium vaak een andere functie lijkt te hebben in de commercile 

strategie van een onderneming.[77]

190. Ten aanzien van regionale en lokale bladen lijken reclameactiviteiten op 

internet voor een belangrijk deel te fungeren als ondersteunend en 

complementair. Verschillende marktpartijen hebben hierop gewezen. Veel 

uitgevers van dagbladen hebben bijvoorbeeld een deel van hun dagblad via 

internet toegankelijk gemaakt, als ondersteuning van hun papieren uitgave en 

deels uit 'defensieve' overwegingen. Wat complementair gebruik betreft: een 

belangrijke internettoepassing die invloed heeft op regionale en lokale bladen 

is het (door)plaatsen van bijvoorbeeld rubrieksadvertenties, 

personeelsadvertenties en autoadvertenties. Dergelijke toepassingen fungeren 

als verlengstuk van de bijbehorende papieren uitgave en niet zonder meer als 

substituut. Een en ander blijkt ook uit interne stukken van partijen.[78]

191. Het voorgaande rechtvaardigt niet de conclusie dat internetactiviteiten tot 

de relevante markt behoren. Overigens lijkt dit ook niet van doorslaggevend 

belang te zijn, gezien de bescheiden omzet die internetreclame vooralsnog 

genereert (zie punten 244-245). Het is tevens niet met de nodige zekerheid te 

voorspellen in welke mate dit in de nabije toekomst zal veranderen. Wel moet 

worden onderkend dat er een bepaalde mate van concurrentiedruk van uitgaat 

op specifieke segmenten van de markt en dat internetactiviteiten ook 

anderszins van belang zijn voor uitgevers van regionale en lokale bladen.

Onderzoek van LECG

192. Het onderzoek van LECG heeft volgens partijen implicaties voor de 

afbakening van de relevante adverteerdersmarkt en de beoordeling van de 

gevolgen van de concentratie. Naast de algemene opmerkingen ten aanzien 

van dit onderzoek (zie punten 58 tot en met 67), is met betrekking tot 

adverteerdersmarkten een aantal aanvullende observaties te maken.

193. De opvatting van partijen, dat het onderzoek aantoont dat de 

advertentietarieven van regionale dagbladen die fuseren in het algemeen 

minder stijgen dan het gemiddelde advertentietarief voor regionale dagbladen, 

kan niet worden onderschreven.[79] Voor het onderzoek van LECG naar de 



prijzen voor advertenties wordt uitgegaan van het standaardadvertentietarief 

van een hele pagina, exclusief kortingen en exclusief de waarde van 

doorplaatsen (zie punt 248 voor een toelichting met betrekking tot 

doorplaatsen). Dit standaardadvertentietarief geeft evenwel een vertekend 

beeld van het concurrentiegedrag van een uitgever. Uit gesprekken met 

andere marktpartijen en uit het onderzoek van Swoka blijkt dat regelmatig 

kortingen op de standaardtarieven worden verleend of andere voordelen 

worden geboden, onder meer door middel van het doorplaatsen van 

advertenties. Verder is aannemelijk dat advertenties op een gehele pagina 

relatief vaak worden geplaatst door grotere ondernemingen die een landelijk of 

ten minste een regionaal bereik nastreven. Het betreft voor een substantieel 

deel een andere, landelijke markt, waar regionale dagbladen een grote 

concurrentiedruk ondervinden.[80] Grotere adverteerders hebben bovendien 

meer onderhandelingsmacht, hetgeen ertoe leidt dat de resultaten van het 

onderzoek minder representatief kunnen zijn voor de totale relevante markt.

194. In dit verband kan ook worden gewezen op interne stukken van partijen, 

waaruit een sterk feitelijk prijseffect blijkt van concurrentie op het gebied van 

regionale en lokale bladen (zie hierna, punten 233 en 234).

195. Er is in het onderzoek voorts geen koppeling gelegd tussen dagbladen 

en huis-aan-huisbladen. De tarieven voor advertenties in regionale dagbladen 

en huis-aan-huisbladen kunnen echter niet los worden gezien van elkaar, 

omdat beide met elkaar concurreren en actief zijn op dezelfde markt (zie 

punten 169, 171-175). Verder worden in het historisch onderzoek de prijzen 

van advertenties in regionale dagbladen vergeleken met een gemiddelde van 

regionale en landelijke dagbladen. Conclusies met betrekking tot de 

adverteerdersmarkt zijn daarom niet representatief voor de ontwikkeling van de 

prijzen van advertenties in regionale dagbladen, voor zover dit de markt voor 

advertentieruimte in regionale en lokale bladen betreft (waartoe advertenties in 

landelijke bladen en landelijke advertenties in regionale dagbladen niet 

behoren).

Conclusie 

196. Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat er een relevante 

productmarkt is te onderscheiden voor advertentieruimte ten behoeve van 

regionale en lokale advertenties in regionale en lokale bladen (regionale 

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

themabladen). Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er 

diverse marktsegmenten te onderscheiden zijn en dat de concurrentie op 

deze markt derhalve niet geheel homogeen is. Ook moet de concurrentiedruk 

van met name folders, direct marketing en internet worden meegewogen bij de 

beoordeling van de gevolgen van de concentratie.

(ii) Relevante geografische markt

Opvatting partijen 

197. Partijen spreken in hun vergunningsaanvraag van 'lokale adverteerders', 

'lokale advertentiemedia' en 'lokaal advertentievolume'. Zij hebben zich verder 

niet uitgelaten over de geografische dimensie van adverteerdersmarkten. In de 

meldingsfase hebben zij opgemerkt dat deze markten moeten worden 

afgebakend op grond van het bereik dat de adverteerder nastreeft.



Beoordeling 

198. Ten aanzien van de geografische dimensie van adverteerdersmarkten is 

in het besluit van 18 oktober 1999 al opgemerkt dat voor de adverteerder in dit 

verband primair van belang is welk geografisch bereik hij nastreeft. Dit kan 

bijvoorbeeld landelijk, regionaal of lokaal zijn.[81]

199. Geschreven media hebben veelal een nauwkeurig bepaalbaar geografisch 

advertentiebereik, samenvallend met hun verspreidingsgebied. Regionale 

dagbladen en huis-aan-huisbladen hebben binnen hun verspreidingsgebied 

doorgaans verschillende edities in verschillende subregio's. Adverteerders 

kunnen soms kiezen of zij hun advertentie plaatsen in alle edities tezamen of 

enkel in bepaalde afzonderlijke edities. De uitgevers van deze bladen bieden 

derhalve met n blad advertentiebereiken aan van uiteenlopende geografische 

omvang, doorgaans varirend van regionaal tot zuiver lokaal.[82] Uitgevers 

kunnen hierbij onder meer hun tarieven en kortingen variren per uitgave of 

editie, al naar gelang de marktomstandigheden in een gebied. In dit opzicht 

hebben uitgevers dan ook meer mogelijkheden om hun marktgedrag op lokaal 

niveau te variren dan op de lezersmarkt. Bij de beoordeling van de gevolgen 

van de concentratie moet dan ook (mede) worden gekeken naar dit relatief 

gedetailleerde niveau (zie ook punten 210-221). 

Conclusie 

200. Op grond van het voorgaande moeten de gevolgen van de concentratie op 

het gebied van advertentieruimte in regionale en lokale bladen worden 

beoordeeld, uitgaande van de gebieden waar de verspreidingsgebieden van de 

regionale en lokale bladen van partijen elkaar overlappen. Dit zijn twee 

overlapgebieden, grofweg aan te duiden als 'Gelderland' en Zeeland' (zie voor 

een nauwkeuriger aanduiding tabel 2). Hierbij kan rekening worden gehouden 

met regionale of lokale verschillen in concurrentiedruk, afhankelijk van de 

marktpositie van de op de markt actieve uitgevers in een gebied.

(iii) Gevolgen van de concentratie

Opvatting partijen 

201. Partijen wijzen ook ten aanzien van de gevolgen van de concentratie op 

de adverteerdersmarkt op het onderzoek van LECG (zie hiervoor punten 25 tot 

en met 30).

202. Hoewel partijen uitgaan van een markt voor reclamemedia, niet nader 

onderscheiden naar medium, hebben zij marktaandelen berekend op het 

specifieke gebied van 'printmedia', aangezien deze media makkelijker te 

vergelijken zijn op basis van oplage. Op grond van berekeningen van partijen 

variren hun gezamenlijke marktaandelen op het gebied van lokale 'printmedia', 

berekend op basis van oplage zonder correctie voor frequentie, in de 

overlapgebieden tussen 21% en 42%. Samengevat voor Zuid-Gelderland is dit 

31%, in Zeeland 32%. Naar hun inschatting heeft geen concurrent een 

marktaandeel groter dan 10%. Partijen stellen niet te beschikken over 

marktaandelen op basis van reclamebestedingen. Partijen benadrukken verder 

dat er huns inziens weinig geografische overlap is tussen hun 

reclameactiviteiten, aangezien zij naast de overlappende regionale en lokale 

bladen ook nog veel uitgaven verzorgen die elkaar niet overlappen.



203. Partijen stellen dat in vrijwel iedere gemeente in het overlapgebied van 

Wegener en VNU Dagbladen huis-aan-huisbladen van derden verschijnen. 

Verder stellen zij dat de onderkant van de markt op het gebied van huis-aan-

huisbladen nauwelijks toetredingsdrempels kent. Zij wijzen verder onder meer 

op lokale radiozenders, kabelkranten, folders, buitenreclame, sponsoring en 

internet. Partijen menen dat het aantal alternatieven waarover lokale 

adverteerders beschikken dusdanig groot is dat partijen de markt niet hun wil 

zullen kunnen opleggen. Zij stellen in dit verband ook dat andere 

reclamemedia, met name folders, prijsvoordelen hebben. Partijen hebben 

verder gesteld dat hun huidige marktpositie een vertekend beeld geeft omdat 

er vanwege de krappe arbeidsmarkt momenteel een conjuncturele piek is in 

het aantal personeelsadvertenties, waarvan regionale dagbladen profiteren. 

Ook menen zij dat in een globaliserende economie internationale 

ontwikkelingen moeten worden meegewogen, zoals de recente introductie van 

het gratis dagblad Metro door het Zweedse MTG.

204. Partijen concluderen dat door de concentratie geen machtspositie 

ontstaat of wordt versterkt.

Beoordeling 

205. In de navolgende beoordeling wordt eerst ingegaan op marktaandelen van 

partijen en derden. Daarna volgt een algemene afweging over de gezamenlijke 

positie van partijen op de markt en het concrete effect van de concentratie op 

de markt. Ten slotte wordt nog ingegaan op een aantal concrete 

beoordelingsfactoren: toetredingsdrempels, concurrentiedruk van folders, 

direct marketing en internet, portfoliovoordelen, verticale integratie en 

tegenwicht van adverteerders.

Marktaandelen 

Berekening van marktaandelen

206. De relevante markt is de markt voor advertentieruimte met een regionaal 

of lokaal bereik in regionale en lokale bladen. Om te beoordelen wat de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie zijn in het gebied waar de 

activiteiten van Wegener en VNU Dagbladen elkaar overlappen, zijn in de 

eerste plaats de marktaandelen van beide partijen en hun voornaamste 

concurrenten op deze markt van belang.

207. Idealiter moeten marktaandelen op een advertentiemarkt worden 

berekend op basis van omzet. Marktaandelen op basis van oplage, zoals ook 

berekend door partijen, zijn op deze markt geen ideale indicatie van de 

marktpositie van een onderneming. Partijen hebben hier eveneens op 

gewezen. Door te kijken naar oplagecijfers, ook als deze zijn gecorrigeerd 

voor verschijningsfrequentie, wordt een aantal factoren genegeerd die van 

belang zijn voor de concurrentiepositie van een onderneming op dit gebied. Zo 

zijn er verschillen tussen de hoeveelheid advertentieruimte van verschillende 

uitgaves, afhankelijk van formaat, aantal pagina's en percentage redactionele 

ruimte. Verder kan de aantrekkelijkheid van advertentieruimte uiteenlopen, 

ook als dit is gecorrigeerd naar oplage. Dit hangt samen met onder meer de 

dekking van een advertentiemedium, uitstraling, gebruik van kleur et cetera. 

Een en ander kan verschillen per soort advertentiemedium (regionaal dagblad, 

huis-aan-huisblad) en tussen verschillende titels van hetzelfde soort medium. 



208. De hoeveelheid daadwerkelijke advertentieruimte komt wel tot uiting in de 

advertentieomzet van een onderneming. Dit geldt ook voor de waardering van 

advertentieruimte, omdat een adverteerder voor advertentieruimte die hij hoger 

waardeert meer betaalt. Marktaandelen op basis van omzet zijn daarom op 

een advertentiemarkt een betere indicatie van de marktpositie van een 

onderneming dan marktaandelen op basis van oplage.

Marktaandelen van partijen en hun voornaamste concurrenten

209. De NMa heeft, gezien bovenstaande overwegingen, het NIPO opdracht 

gegeven op basis van een enqute de relevante marktvolumes in de 

overlapgebieden te berekenen, op basis van omzet. Dit onderzoek heeft 

evenwel geen gegevens omtrent marktvolumes opgeleverd die dermate 

accuraat zijn dat op basis hiervan nauwkeurige marktaandelen kunnen worden 

berekend. Daarom wordt een inschatting gemaakt van de marktpositie van 

partijen in de overlapgebieden, op basis van oplage en (voor zover mogelijk) 

omzet.

210. In het onderhavige geval is een inschatting, mede op basis van 

oplageaandelen op de deelmarkt voor huis-aan-huisbladen,[83] niet ideaal, 

maar desalniettemin voldoende accuraat om een beeld te vormen van de 

marktpositie van partijen. Het is niet aannemelijk dat cijfers met betrekking tot 

huis-aan-huisbladen op basis van omzet een zodanig ander beeld zouden 

geven, dat de uiteindelijke beoordeling hierdoor anders zou worden (zie 

punten 213-218). 

211. Partijen geven in de twee overlapgebieden, grofweg aan te duiden als 

'Gelderland' en Zeeland', vrijwel de enige regionale dagbladen uit (zie punt 97). 

Op dit marktsegment hebben zij dus gezamenlijk (vrijwel) een monopolie in de 

twee overlapgebieden.

212. Behalve advertentieruimte in regionale dagbladen bestaat de relevante 

markt uit advertentieruimte in regionale huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-

huisbladen en themabladen. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de 

oplageaandelen van partijen in de overlapgebieden op dit marktsegment.[84] 

[85] De gezamenlijke oplageaandelen van partijen zijn vetgedrukt. 

Tabel 2: oplageaandelen op de deelmarkt voor regionale huis-aan-huisbladen, 

lokale huis-aan-huisbladen en themabladen 

Oplage x 

1000
Wegener VNU Dagbladen Concurrenten Totaal

Wegener en 

VNU Dagbladen

Gebied Oplage % Oplage % Oplage % Oplage Oplage %

Arnhem e.o. [ ]
[20%-

30%]
[ ]

[30%-

40%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[60%-

70%]

Graafschap / [ ]
[30%-

40%]
[ ]

[30%-

40%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[70%-

80%]

Achterhoek                  

Betuwe [ ]
[20%-

30%]
[ ]

[10%-

20%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[30%-

40%]

Z- [30%- [30%- [60%-



Bronnen: Adfomedia en interne administratie Wegener en VNU Dagbladen 

(Bijlage 7, 1528/27).

213. Uit de door partijen overgelegde exemplaren van hun huis-aan-

huisbladuitgaven blijkt dat deze relatief veel advertentiepagina's bevatten en 

van relatief hoge kwaliteit zijn (en dus aantrekkelijke advertentieruimte). 

Hoewel hierop geen nauwkeurige correctie kan worden gebaseerd, lijkt het 

desalniettemin niet waarschijnlijk dat op omzet gebaseerde marktaandelen 

van partijen op de deelmarkt voor huis-aan-huisbladen veel lager zullen zijn 

dan bovenstaande, op oplage gebaseerde cijfers. Gezien het voorgaande lijkt 

het eerder nog aannemelijk dat hun omzetaandelen hoger zouden uitvallen.

214. Zoals blijkt uit de tabel hebben partijen ieder voor zich substantile 

oplageaandelen op de genoemde deelmarkten voor advertentieruimte in 

regionale huis-aan-huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en themabladen. 

De concentratie heeft dus een groot effect op deze deelmarkt.

215. Partijen hebben op de totale relevante markt (regionale huis-aan-

huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen, themabladen n regionale dagbladen) 

marktaandelen die in ieder geval groter zijn dan de in bovenstaande tabel 

genoemde percentages. Zij hebben immers de rest van de relevante markt, de 

regionale dagbladen, (vrijwel) geheel in handen. Hoeveel hoger deze totale 

marktaandelen zijn, is afhankelijk van de verhouding tussen het volume van 

het marktsegment voor regionale dagbladen en het volume van de rest van de 

relevante markt. Hoe groter het volume van de deelmarkt voor regionale 

dagbladen in verhouding tot de totale relevante markt, hoe groter de 

marktaandelen van partijen op de relevante markt. Overigens zij opgemerkt 

dat ook als afzonderlijke markten voor specifieke soorten advertenties zouden 

worden onderscheiden, de marktaandelen hoog zouden uitvallen, gegeven de 

omvang van partijen op het gebied van regionale dagbladen en huis-aan-

huisbladen.

216. Hoewel partijen een groot deel van het marktsegment regionale huis-aan-

huisbladen, lokale huis-aan-huisbladen en themabladen in handen hebben, 

behalen partijen niettemin circa 5o% van hun omzet uit het andere 

marktsegment, namelijk regionale dagbladen. Het in bovenstaande tabel niet 

meegerekende marktsegment van advertentieruimte in regionale dagbladen, 

waarop partijen in de twee overlapgebieden (vrijwel) een monopolie hebben, is 

dus een substantieel deel van de relevante markt.

217. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat partijen gezamenlijk (zeer) 

hoge marktaandelen hebben op de relevante markten. Hierbij kan nog worden 

aangetekend dat zij ieder voor zich op deze markten een substantile positie 

innemen (zowel qua regionale dagbladen als qua huis-aan-huisbladen) en dat 

het dus om een grote toename van marktaandeel gaat. De marktaandelen van 

Vlaanderen
[ ]

40%]
[ ]

40%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

70%]

Walcheren [ ]
[20%-

30%]
[ ]

[20%-

30%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[50%-

60%]

Bevelanden [ ]
[40%-

50%]
[ ]

[40%-

50%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[80%-

90%]

Schouwen-D [ ]
[30%-

40%]
[ ]

[30%-

40%]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[60%-

70%]



partijen op de totale relevante markten zijn nog aanzienlijk hoger dan de 

oplageaandelen in bovenstaande tabel 2, aangezien partijen (vrijwel) 100% 

marktaandelen hebben op de deelmarkt voor advertentieruimte in regionale 

dagbladen en hoge marktaandelen op de deelmarkt voor advertentieruimte in 

de overige regionale en lokale bladen.

218. De NMa heeft ook bij de belangrijkste door partijen opgegeven 

concurrenten op de relevante markt omzetgegevens opgevraagd.[86] Voor 

enkelen is het twijfelachtig of hun titels tot de relevante markt moeten worden 

gerekend, bijvoorbeeld omdat deze maar n keer per kwartaal of per jaar 

worden uitgegeven of boekjes op A5-formaat betreffen. Een aantal geeft met 

name huis-aan-huisbladen uit buiten de overlapgebieden. 

219. Hoewel enkel de belangrijkste uitgevers in het overlapgebied zijn 

benaderd, blijkt het merendeel van hen per onderzochte regio (zie de 

opsomming hiervan in tabel 2) desalniettemin een zeer bescheiden omzet te 

hebben vergeleken met de omzetten van partijen. Het onderzoek van de NMa 

indiceert dat BDU, Aalbers & Kersten en Intra Holland in termen van totale 

omzet drie van de grootste concurrenten van partijen zijn in de 

overlapgebieden. In de regio's Arnhem en Betuwe, waar zowel BDU als 

partijen actief zijn, is de omzet van BDU op de markt voor advertentieruimte 

ten behoeve van regionale en lokale advertenties in regionale en lokale bladen 

5-15 keer zo klein als die van partijen gezamenlijk in beide gebieden. Aalbers 

& Kersten is in De Graafschap/Achterhoek 10-20 keer en in Arnhem 30-40 

keer zo klein. Intra Holland is in de regio Betuwe 10-20 keer zo klein. [87] De 

omzetten van de meeste andere concurrenten zijn nog aanzienlijk kleiner.

220. Partijen hebben bij de vergunningsaanvraag marktaandelen overgelegd op 

het gebied van 'lokale printmedia', op basis van oplage. Hoewel deze 

marktaandelen in beginsel kunnen worden gecorrigeerd door de 'printmedia' 

die niet tot de relevante markt behoren buiten beschouwing te laten, geven zij 

ook dan geen goed beeld van de marktpositie van partijen. Zowel van de eigen 

titels als van die van concurrenten ontbreken bijvoorbeeld diverse 

oplagecijfers. De overgelegde gegevens zijn bovendien niet gecorrigeerd voor 

frequentie. Partijen stellen dat een weging voor frequentie een nog meer 

afwijkend beeld zou geven dan een ongewogen weergave, omdat geen 

adverteerder dagelijks in een regionaal dagblad adverteert. Dit is evenwel niet 

van direct belang voor beoordeling van het economische gewicht dat aan een 

uitgave moet worden toegekend. Het is bijvoorbeeld niet verdedigbaar dat 

oplagen van uitgaven die een enkele keer per jaar verschijnen even zwaar 

wegen als de oplagen van de regionale dagbladen van partijen, die een 

frequentie hebben van zes keer per week.

221. Op basis van het voorgaande (punten 206-220) kan worden 

geconcludeerd, dat partijen op de relevante markt voor advertentieruimte ten 

behoeve van regionale en lokale advertenties in regionale en lokale bladen een 

(zeer) sterke positie innemen. De marktposities van hun concurrenten in de 

overlapregio's zijn bescheiden tot zeer bescheiden.

Algemene afweging 

Gezamenlijke positie van partijen op de markt

222. Met partijen kan worden geconstateerd dat hun uitgaven elkaar voor een 

belangrijk deel niet overlappen. Dit doet evenwel niet af aan de gezamenlijke 

positie van partijen in het overlapgebied. In punt 199 is er al op gewezen dat 

partijen in staat zijn hun marktgedrag per gebied te variren, al naar gelang de 



concurrentiedruk en de andere marktomstandigheden in een gebied.

223. Zoals blijkt uit de genoemde marktaandelen verkrijgen partijen in het 

overlapgebied een (zeer) sterke positie op de markt voor regionale en lokale 

bladen. Gezamenlijk zijn zij vele malen groter dan hun naaste concurrenten; 

niet alleen qua marktaandelen, maar ook in termen van oplages, 

economische en financile slagkracht et cetera. Partijen hebben ook zelf 

opgemerkt dat concurrerende uitgevers van huis-aan-huisbladen vaak 

beschikken over zeer weinig middelen, met name als zij recent tot de markt 

zijn toegetreden.

224. Op de relevante markten voor advertentieruimte in regionale en lokale 

bladen levert dit verschil in grootte een uitgesproken extra voordeel op. 

Schaalgrootte is cruciaal, zoals partijen ten aanzien van dagbladen hebben 

benadrukt. Dit geldt in mindere mate ook voor huis-aan-huisbladen. Met het 

uitgeven van regionale en lokale bladen zijn relatief hoge vaste kosten 

gemoeid, terwijl de variabele kosten voor het produceren van extra exemplaren 

relatief laag zijn. Hoge oplages (per titel dan wel als totale portefeuille) leveren 

dus een extra concurrentievoordeel op.

225. Dit voordeel voor partijen ten opzichte van kleinere concurrenten wordt 

versterkt doordat een grote oplage een directe, sterk positieve invloed heeft op 

de waarde van een advertentie en daarmee op de tarieven die de uitgever in 

rekening kan brengen. Hetzelfde geldt voor een uitgave met een hoge dekking 

(aantal bereikte huishoudens per gebied). Dit effect wordt nog eens versterkt 

door de mogelijkheid om via meerdere bladen de geboden dekking te 

vergroten. De extra opbrengsten kunnen worden ingezet in de 

concurrentiestrijd. Ten aanzien van de concurrentiepositie van regionale 

dagbladen vatten partijen dit zichzelf versterkende 'vliegwieleffect' als volgt 

samen: "Oplage is de multiplier".[88]

226. Zoals gezegd gaan, als gevolg van de voorgenomen overname, de twee 

verreweg grootste partijen op de relevante markten samen. Door het hiervr 

omschreven vliegwieleffect is aannemelijk dat de impact hiervan aanmerkelijk 

groter is dan blijkt uit de optelling van hun marktaandelen.

227. Van aanzienlijk belang lijkt verder dat partijen in de overlapgebieden 

doorgaans de enige regionale dagbladen uitgeven. In punten 177 en 196 is al 

geconstateerd dat de onderlinge concurrentie op de markt voor regionale en 

lokale bladen niet geheel homogeen is. In dit verband is van belang dat 

regionale dagbladen een breed advertentiemedium vormen dat geschikt is voor 

uiteenlopende soorten advertenties. De concurrentie van andere regionale en 

lokale bladen concentreert zich vaak op een of meerdere specifieke 

deelmarkten, zoals bijvoorbeeld auto's, rubrieksadvertenties of de 'onderkant' 

van de markt. Partijen kunnen hierdoor slagvaardiger concurreren (door 

bijvoorbeeld te variren met advertentieruimte of tarieven) dan de meer diffuse 

concurrentie.

228. Ondervraagde uitgevers wijzen erop dat partijen met hun uitgaven iedere 

niche makkelijk kunnen vullen. Uitgevers merken op dat partijen soms 

tarieven voor specifieke soorten advertenties 'dumpen', waardoor toetreding 

van concurrenten tot de markt wordt tegengegaan of uittreding bevorderd. Uit 

stukken van partijen blijkt ook dat men regionale dagbladen identificeert als 

[ ] .[89] Verder is de marktpositie van een regionaal dagblad op de 

adverteerdersmarkt stabieler dan die van een huis-aan-huisblad, omdat een 

regionaal dagblad een constante stroom van omzet genereert door 



abonnementen en losse verkoop.

229. Partijen hebben gesteld dat hun huidige marktpositie een vertekend 

beeld geeft, omdat er vanwege de krappe arbeidsmarkt momenteel een 

conjuncturele piek is in het aantal personeelsadvertenties. Deze worden 

relatief vaak in dagbladen geplaatst. Hiervan profiteren partijen, die de enige 

regionale dagbladen uitgeven die in substantile mate in het overlapgebied 

worden verspreid en daarmee een bijzonder sterke positie hebben op de (deel)

markt voor personeelsadvertenties. Voor zover het personeelsadvertenties 

betreft met een regionaal of lokaal bereik (en dus niet een onderdeel van een 

landelijke advertentiecampagne) lijkt aannemelijk dat hierdoor het 

marktaandeel van partijen op de relevante markt voor regionale of lokale 

advertenties in regionale of lokale bladen enigszins hoger is dan het zou zijn 

bij een luwte op het gebied van personeelsadvertenties. In welke mate zich 

een dergelijke luwte in de toekomst zal voordoen en in welke mate zich 

nieuwe pieken zullen voordoen is niet met de nodige mate van zekerheid te 

voorspellen. Voor zover partijen op een gegeven moment een bepaalde mate 

van conjuncturele loop kunnen verwachten in dit deel van hun omzet 

(momenteel 23%) kan dit niet leiden tot een vergaande relativering van de 

algehele marktpositie van partijen.

230. Ook de economische en financile kracht van partijen in vergelijking met 

andere uitgevers van huis-aan-huisbladen in de overlapgebieden is een factor 

van belang. Partijen hebben er ook op gewezen dat concurrerende uitgevers 

van huis-aan-huisbladen vaak beschikken over zeer weinig middelen, met 

name als zij net op de markt zijn.

231. Daadwerkelijke substitutie, dat wil zeggen overstappen van n medium 

naar een ander, komt beperkt voor, ook tussen de verschillende 

advertentiemedia die tot dezelfde relevante markt behoren. Slechts 7-9% van 

de in het onderzoek van Swoka ondervraagde ondernemingen in de 

overlapgebieden is in het laatste jaar overgestapt van n advertentiemedium 

naar een ander (al dan niet tot dezelfde relevante markt behorend). Anders 

dan partijen betogen lijkt aan de mate waarin adverteerders daadwerkelijk 

switchen dus niet een belangrijke disciplinerende werking op het marktgedrag 

van partijen toe te schrijven.

232. Er zijn evenmin aanwijzingen dat van de door partijen benadrukte (al dan 

niet internationale) recente ontwikkelingen zoals de introductie van Metro en 

Spits een sterke concurrentiedruk uitgaat op de markt voor regionale en 

lokale advertenties in de overlapgebieden. Het betreft geen advertentiemedia 

waarin in substantile mate advertenties worden geplaatst waarmee een 

regionaal of lokaal bereik wordt nagestreefd in de in casu relevante gebieden 

'Gelderland' en 'Zeeland'.

Concrete effect van de concentratie op de markt

233. Partijen zijn in de overlapgebieden elkaars grootste concurrenten, zoals 

blijkt uit hun marktaandelen en de verhouding van hun positie ten opzichte van 

die van hun voornaamste concurrenten. Dit blijkt ook uit de door hen 

overgelegde interne stukken. Het strategische document dat ten grondslag 

ligt aan de voorgenomen overname vermeldt bijvoorbeeld de volgende reden 

om te komen tot een concentratie: "In de overlapgebieden Zeeland en Zuid-

Gelderland woedt een heftige concurrentiestrijd tussen huis-aan-huiskranten 

van VNU en van Wegener Arcade. Het gevolg hiervan is een lage 

advertentiepagina-opbrengst." [90] Ook andere stukken maken melding van 

hevige onderlinge concurrentie.[91] Zie in dit verband ook de gemaakte 



opmerkingen met betrekking tot de lezersmarkten, punten 98 en 99. Een 

belangrijk effect van de voorgenomen overname zou zijn dat deze onderlinge 

concurrentie, die in de overlapgebieden blijkbaar de prijzen scherp houdt, 

vervalt.

234. Ook diverse andere interne stukken van partijen duiden overigens op een 

sterk prijseffect van concurrentie. [ ].[92] [93] [94]

235. De overname zal Wegener ook in staat stellen de positie, die zij hierdoor 

in de overlapgebieden verwerft, te gebruiken voor het beperken van de 

resterende mededinging. Diverse uitgevers en adverteerders hebben 

voorbeelden genoemd van de door Wegener gehanteerde commercile 

strategien die kunnen worden toegepast om de eigen sterke positie te 

consolideren en uit te bouwen. Een en ander wordt ook ondersteund en 

gellustreerd door de interne stukken die partijen hebben overgelegd.

236. Partijen zijn bijvoorbeeld gemakkelijk in staat om hun concurrenten over 

te nemen en het gezamenlijke overwicht op de markt hierbij te gebruiken als 

pressiemiddel. Verschillende uitgevers hebben gewezen op deze strategie van 

Wegener, die ook blijkens haar interne stukken een actief overnamebeleid 

voert.[95] Een uitgever vermeldt bijvoorbeeld dat hem gevraagd is zich over te 

laten nemen, waarbij hem in het vooruitzicht is gesteld dat hij anders uit de 

markt zou worden gedreven door een advertentietarief van "een duppie per 

millimeter". Partijen kunnen, behalve dumptarieven hanteren (al dan niet door 

middel van doorplaatsen van advertenties), ook zogenaamde 'vechttitels' of 

tijdelijke 'B-uitgaven' [96] in de markt zetten om de eigen regionale dagbladen 

te beschermen en om gericht (potentile) concurrenten te weren of uit de markt 

te drijven. Van al deze technieken worden door marktpartijen voorbeelden 

genoemd en zijn ook diverse voorbeelden te vinden in interne stukken van 

Wegener.

237. Een enkele concurrerende uitgever merkt op geen gevolgen van de 

concentratie te verwachten, bijvoorbeeld omdat hij zich niet in het 

overlapgebied bevindt of omdat zijns inziens ieder zijn klantenbestand heeft. 

Diverse uitgevers van huis-aan-huisbladen merken evenwel op dat de 

concentratie volgens hen een monopoliepositie creert. Anderen verwachten 

ingeklemd te worden door partijen of na de concentratie uit de markt te 

worden gedrukt, waarbij er n opmerkt dat dit momenteel nog wordt voorkomen 

door het feit dat beide partijen in zijn verspreidingsgebied actief zijn en de n 

hem niet "in de handen van de ander" wil drijven.

238. Partijen merken op dat het logisch is dat concurrenten reageren als 

hiervr omschreven. Zij wijzen erop dat de waardering van deze informatie wel 

genuanceerd moet zijn, omdat het concurrenten betreft. Partijen hebben ook 

gesteld dat er van marktpartijen nauwelijks weerstand is tegen de 

voorgenomen concentratie. Gezien het voorgaande is dit niet juist. De (mate 

van) weerstand van marktpartijen is overigens ook niet beslissend voor de 

onderhavige analyse.

239. Ten slotte kan worden opgemerkt dat aan het onderzoek van LECG (dat 

volgens partijen zowel implicaties heeft voor de marktafbakening als voor de 

beoordeling van het concrete effect van de concentratie) ook in dit verband 

geen consequenties kunnen worden verbonden (zie punten 192-195 en 58-67). 

Specifieke beoordelingsfactoren 



Toetredingsdrempels

240. De NMa heeft onderzocht in welke mate er drempels zijn voor potentile 

concurrenten om toe te treden tot de markt voor advertentieruimte ten 

behoeve van regionale en lokale adverteerders in regionale en lokale bladen. 

Hiertoe is onder meer een enqute gehouden onder uitgevers. Ten aanzien van 

regionale dagbladen hebben partijen uiteengezet dat de toetredingsdrempels 

hoog zijn. Dit is juist (zie punten 110-112). Het onderzoek indiceert verder dat 

met het opstarten van een huis-aan-huisblad doorgaans een investering van 

enkele tienduizenden of honderdduizenden guldens is gemoeid, sterk 

verschillend per blad. Toetredingsdrempels zijn verder het feit dat er veel titels 

op de markt zijn (al dan niet van partijen) en dat een klantenbestand en een 

relatie met deze klanten moeten worden opgebouwd. Investeringen voor het 

opstarten van een themablad zijn wat lager, onder meer omdat hiervoor 

minder redactiewerk is vereist. Toetreding is ook in die zin wat makkelijker 

voor themabladen omdat het nichemarkten betreft, waarin het makkelijker is 

zich met een unique selling point te profileren.

241. Op grond van het voorgaande is aannemelijk dat er drempels zijn om toe 

te treden, maar met partijen kan worden geconcludeerd dat deze relatief 

beperkt zijn wat betreft de 'onderkant' van de markt: het uitgeven van relatief 

eenvoudige huis-aan-huisbladen of themabladen. De disciplinerende werking 

die van deze potentile concurrentie uitgaat op partijen is evenwel beperkt. 

Partijen zijn met name actief op de 'bovenkant' van de markt, met kwalitatief 

goede uitgaven met relatief hoge oplages en een groot verspreidingsgebied. 

Gezien hun marktpositie en de portefeuille en middelen waarover zij 

beschikken lijken zij bovendien in staat te moeten worden geacht om 

gezamenlijk initiatieven die zij als potentieel bedreigend ervaren in belangrijke 

mate tegen te gaan (zie ook punten 223-230 en 236). Een uitgever merkt 

bijvoorbeeld op: "Voorlopig worden wij getolereerd, zolang wij niet boven het 

maaiveld uitkomen." Aannemelijk is dat een en ander nog sterker zal gelden 

na voltrekking van de voorgenomen concentratie.

Concurrentiedruk van folders, direct marketing en internet

242. Bij de productmarktafbakening is al geconstateerd dat op het gebied van 

reclame veel nuances te onderscheiden zijn wat betreft de mate waarin 

verschillende media concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. Er zijn, met 

andere woorden, geen volledig 'waterdichte schotten'. Ook van 

advertentiemedia die niet tot de relevante markt kunnen worden gerekend kan 

een zekere concurrentiedruk uitgaan op deze markt.

243. Van de niet tot de relevante markt behorende advertentiemedia die zich 

lenen voor reclame met een regionaal of lokaal bereik lijken folders, direct 

marketing en internet het meest van belang. Blijkens het onderzoek van 

Swoka lijkt van deze reclamemedia, afhankelijk van het marktsegment, een 

zekere concurrentiedruk uit te gaan (zie punten 182-191). Gezien de 

gezamenlijke marktpositie van partijen in de overlapgebieden (zie punten 209-

221) lijkt dit evenwel niet afdoende disciplinerend om partijen te beletten zich 

gezamenlijk in belangrijke mate onafhankelijk van concurrenten en 

adverteerders te gedragen. Dit lijkt des te meer te gelden voor sommige 

specifieke marktsegmenten, zoals personeelsadvertenties of familieberichten. 

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat partijen zelf relatief sterk actief 

zijn op het gebied van folders, direct marketing en internet (zie ook punten 

245-246 en 251). 

244. De concurrentiedruk die uitgaat van deze advertentiemedia op de positie 

van partijen is ook beperkt omdat de bestedingen aan deze mediavormen laag 



zijn, in vergelijking met de bestedingen aan regionale en lokale advertenties in 

regionale en lokale bladen. De cijfers uit het onderzoek van NIPO indiceren 

dat de bestedingen aan regionale en lokale bladen in de overlapgebieden vele 

malen groter zijn dan aan folders met een regionaal of lokaal bereik. Ook de 

schattingen van partijen ten aanzien van het volume van bestedingen aan 

folders wijzen in deze richting.[97] Het volume van bestedingen aan regionale 

en lokale direct marketing en internetreclame is nog veel kleiner. Ter 

illustratie: het marktvolume van de relevante markt zou maar een paar 

procentpunten toenemen als folders ook tot de relevante markt zouden 

worden gerekend. Meerekenen van direct marketing en internetreclame zou 

nog aanzienlijk minder verschil maken.[98]

245. Hoewel moeilijk betrouwbare voorspellingen zijn te doen ten aanzien van 

een zich snel ontwikkelend medium als internet, lijken er geen aanwijzingen 

te zijn dat partijen ten aanzien van regionale en lokale reclame gericht op de 

overlapgebieden in de nabije toekomst in de verdrukking zullen komen door 

internetactiviteiten van concurrenten (al dan niet uitgevers). Een regionaal 

dagblad biedt een goede basis voor regionaal of lokaal gerichte 

internetactiviteiten, omdat het in zijn verspreidingsgebied een sterk 'merk' is 

en de uitgever al beschikt over de regionale content en over het 

verkoopaparaat en de contacten die nodig zijn voor de acquisitie van 

advertenties. Dit is momenteel al waarneembaar, gezien de internetversies die 

Wegener en andere dagbladuitgevers maken van hun dagbladen, 'aanhakend' 

bij de papieren versies.

Portfoliovoordelen

246. Van belang bij de beoordeling van de gevolgen van de overname is het 

feit dat partijen in de overlapgebieden beschikken over een groot aantal 

advertentiemedia. Zij exploiteren gezamenlijk een grote hoeveelheid 

verschillende regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen; Wegener is via 

Interlanden Spreigroep B.V. ook landelijk actief op het gebied van folders. 

Wegener is verder nationaal en internationaal actief op het gebied van direct 

marketing en naar haar inschatting marktleider op dit gebied.[99] 

Desgevraagd schat zij haar nationale marktaandeel op [0-10%]. Wegener 

benadrukt dat het een schatting betreft, bij gebrek aan externe gegevens.

247. Door de verschillende advertentiemedia te combineren kunnen partijen 

voordelen behalen ten opzichte van concurrenten. Zij kunnen adverteerders 

een scala aan complementaire advertentiemedia bieden, een custom made 

bereik, nauwkeurige timing qua plaatsing van advertenties dankzij hun 

regionale dagbladen, een grote dekking en aanzienlijke kortingen bij het 

combineren van verschillende media. Ten aanzien van dit laatste stellen 

partijen dat cross selling niet werkt en dat zij dit daarom niet toepassen. Uit 

de door partijen overgelegde interne stukken blijkt onder meer dat er bij 

sommige regionale en lokale adverteerders behoefte bestaat aan zogenaamde 

"klein-multimediale pakketten (b.v. combinatie dagbladen, huis-aan-

huisbladen, folders, lokale radio)".[100] In welke mate een dergelijke behoefte 

bestaat is niet bekend.

248. Uit het onderzoek van Swoka blijkt met name dat voor sommige 

regionale of lokale adverteerders de mogelijkheid om advertenties te kunnen 

'doorplaatsen' van belang is. Doorplaatsen houdt in dat een uitgever een 

advertentie ook gratis of tegen gereduceerd tarief plaatst in een andere 

uitgave, eventueel op een andere dag. Dit kan zijn in een andere editie van het 

zelfde blad, in een zelfde type blad met een ander verspreidingsgebied, of in 

een ander soort blad (bijvoorbeeld naast een regionaal dagblad ook een huis-



aan-huisblad). Partijen hebben ook op dit voordeel gewezen. 

249. Uit het onderzoek van Swoka blijkt dat advertenties waren doorgeplaatst 

van 29% van de ondervraagde ondernemingen en 19% van de ondervraagde 

particulieren. Voor respectievelijk 59% en 69% van deze respondenten is dit 

van groot tot zeer groot belang. Ook verschillende marktpartijen hebben 

gewezen op het belang van doorplaatsen, met name als middel om met 

gerichte acties concurrentie te bestrijden (zie punt 236).

250. Het gezamenlijke verspreidingsgebied van de huis-aan-huisbladen van 

partijen is vrijwel identiek aan dat van hun regionale dagbladen.[101] Partijen 

bieden standaard de mogelijkheid tot doorplaatsen met kortingen. In de 

overlapgebieden verkeren zij in dit opzicht in een unieke positie, omdat zij hier 

als enige advertentieruimte in regionale dagbladen kunnen aanbieden. Dit 

maakt de daadwerkelijke positie van partijen sterker dan blijkt uit hun 

gezamenlijke marktaandelen.

251. In punten 242 tot en met 245 is geconcludeerd dat internetactiviteiten 

een zekere invloed hebben op de markt voor advertentieruimte in regionale en 

lokale bladen. Zij lijken met name te fungeren als complement. In dit verband 

is van belang dat Wegener op internet sinds kort actief is met een 

zogenaamde job site, genaamd JobTrack. Het betreft een initiatief ter 

bescherming en ondersteuning van de eigen activiteiten op het gebied van 

personeelsadvertenties. Deze vacaturesite is blijkens interne documenten van 

partijen in grootte de tweede in Nederland. Wegener werkt aan vergelijkbare 

sites met betrekking tot auto's en huizen. De omzet van Wegener uit haar 

internetactiviteiten was in 1999 NLG [ ]. Voor 2000 is [ ].

252. Deze internetactiviteiten vormen een ondersteuning voor de activiteiten 

van partijen op het gebied van advertenties in regionale en lokale bladen, met 

name wat betreft hun op deze onderwerpen betrekking hebbende katernen, 

delen van bladen en hun gespecialiseerde uitgaven. Dit effect wordt versterkt 

doordat een internetsite niet is gebonden aan een verspreidingsgebied en dus 

bijvoorbeeld geschikt is voor het doorplaatsen van advertenties uit meer dan n 

regionaal dagblad of huis-aan-huisblad. Een beperkt aantal andere uitgevers 

van regionale en lokale bladen onderhoudt wel vergelijkbare internetsites, 

maar de meeste (kleinere) uitgevers in de overlapgebieden niet.

253. Partijen achten het inconsistent om portfoliovoordelen mee te wegen, 

voor zover het media betreft die niet tot de relevante markt worden gerekend. 

Het is evenwel niet in te zien hoe het gegeven, dat verschillende media 

onvoldoende onderling substitueerbaar zijn om ze tot dezelfde markt te 

rekenen, afdoet aan voordelen zoals hierboven omschreven. Deze voordelen 

komen immers niet voort uit onderlinge substitueerbaarheid van de genoemde 

media, maar uit hun complementariteit (zie voor dit onderscheid ook punt 

165).

254. Partijen menen verder dat het feit dat zij een brede portfolio aan 

reclamemedia exploiteren indiceert dat zij geen dominante positie innemen. 

Dan zou het immers lucratiever zijn om het te laten bij het uitgeven van 

regionale dagbladen en enige huis-aan-huisbladen, aldus partijen. Onderwerp 

van onderzoek in deze zaak is evenwel of partijen door de concentratie een 

economische machtspositie verkrijgen. De stelling van partijen is ook 

overigens niet juist, onder meer omdat een eventuele dominante positie niet 

uitsluit dat andere activiteiten winstgevend zijn.



255. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de genoemde portfoliovoordelen 

de daadwerkelijke positie van partijen in de overlapgebieden sterker maken 

dan blijkt uit hun gezamenlijke marktaandelen.

Verticale integratie

256. Partijen zijn wat betreft het uitgeven van regionale en lokale bladen in 

belangrijke mate verticaal gentegreerd. Zij verzorgen het drukwerk voor hun 

eigen uitgaven en voor concurrenten. Zij verzorgen de distributie van hun eigen 

regionale dagbladen; Wegener distribueert ook al haar eigen huis-aan-

huisbladen en distribueert op grote schaal voor concurrerende uitgevers van 

huis-aan-huisbladen. In totaal betreft dit [ ] verschillende uitgaven met 

wekelijkse of soms tweewekelijkse oplages van doorgaans enkele 

tienduizenden exemplaren.

257. Deze verticale integratie kan twee concurrentievoordelen met zich 

meebrengen: de efficintievoordelen ten opzichte van niet-verticaal 

gentegreerde concurrenten en de invloed die partijen wellicht aan hun verticale 

integratie kunnen ontlenen op concurrerende uitgevers met weinig of geen 

alternatieven voor drukwerk of distributie.

258. De genoemde efficintievoordelen zijn substantieel. Mede door hun 

schaalvoordelen en hun uitgebreide pakket aan regionale en lokale bladen 

kunnen partijen hun uitgaven goedkoper dan concurrenten drukken en 

verspreiden. Zij kunnen hun huis-aan-huisbladen drukken op momenten dat de 

persen niet nodig zijn voor het drukken van regionale dagbladen. De hoge 

gezamenlijke dekking van de bladen maakt ook een goedkopere distributie 

mogelijk. Enkele concurrerende uitgevers van regionale of lokale bladen 

distribueren wel hun eigen uitgaven of verzorgen hun eigen drukwerk.

259. De NMa heeft ten aanzien van uitgevers van regionale en lokale bladen 

die concurreren met partijen onderzocht of, en zo ja in welke mate, zij ten 

aanzien van het drukken en de distributie van hun bladen alternatieven hebben 

voor deze diensten van partijen. Hierbij moet worden aangetekend dat het een 

versplinterd speelveld betreft dat niet integraal in kaart is gebracht. De meeste 

concurrenten lijken voor hun drukwerk voldoende alternatieven te hebben, een 

enkele niet. Ten aanzien van distributie hebben sommige uitgevers voldoende 

alternatieven, anderen geen of weinig. Een en ander verschilt per gebied en is 

mede afhankelijk van de drukbehoeften en oplages van de desbetreffende 

concurrent. Het lijkt niet uitgesloten dat partijen in dit opzicht in bepaalde 

gebieden een significant voordeel kunnen ontlenen aan het feit dat zij verticaal 

gentegreerd zijn, maar dit lijkt niet in het algemeen zo te zijn.

Tegenwicht van adverteerders

260. En ondervraagde concurrent-uitgever van huis-aan-huisbladen geeft aan 

dat zij, in gevallen waar de dagbladuitgevers advertentieruimte in huis-aan-

huisbladen tijdelijk onder de kostprijs aanbieden, haar adverteerders vaak 

weet te behouden omdat deze verwachten dat wanneer de kleinere uitgever uit 

de markt is gedrukt de tarieven bij de dagbladuitgevers na korte tijd sterk 

zullen stijgen. Dit verschijnsel kan zich evenwel alleen voordoen als het gaat 

om zeer grote adverteerders of georganiseerde groepen van adverteerders, 

zoals bijvoorbeeld makelaars. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een 

structureel verschijnsel gaat waar in het algemeen een substantieel 

tegenwicht vanuit gaat.

261. De disciplinerende werking van vraagmacht op de markt voor 

advertentieruimte in regionale en lokale bladen is ook voor het overige beperkt. 



Mediabureaus zijn met name actief op landelijke, althans bovenregionale 

markten. Het is niettemin denkbaar dat media-inkoopbureaus of grote 

adverteerders een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op het gebied van 

regionale advertenties. De voordelen die deze afnemers mogelijk kunnen 

afdwingen (kortingen, gunstige plaatsing et cetera) hebben uit zichzelf 

evenwel niet een disciplinerende werking op het commercile gedrag van 

partijen op het marktsegment voor regionale advertenties als zodanig, 

aangezien partijen geen noodzaak of incentive hebben om andere afnemers 

vergelijkbare voordelen toe te kennen. Op het marktsegment van lokale 

advertenties lijkt de invloed die van inkoopmacht uitgaat berhaupt gering.

Conclusie 

262. Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat in de regio's waar 

de bladenactiviteiten van partijen elkaar overlappen, aangeduid als de regio's 

'Gelderland' en 'Zeeland', door de voorgenomen concentratie een economische 

machtspositie ontstaat op de markt voor advertentieruimte ten behoeve van 

regionale en lokale advertenties in regionale en lokale bladen, die tot gevolg 

heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een 

deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

 

VI. VOORSTELLEN VOOR VERGUNNING ONDER VOORSCHRIFTEN OF 

BEPERKINGEN

Voorstellen partijen

263. Wegener heeft te kennen gegeven voorstellen te willen doen om de in het 

onderzoek geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen op te lossen, 

zodat op basis van deze voorstellen een vergunning kan worden verleend 

onder beperkingen en/of voorschriften. In overleg met de NMa heeft zij hiertoe 

voorstellen ontwikkeld en uitgewerkt. De definitieve versie hiervan heeft zij 

overgelegd bij brief van 9 maart 2000 (zie voor de gevolgde procedure 

hieromtrent onder punt 9). In het navolgende wordt een korte samenvatting 

gegeven van deze voorstellen.

264. Wegener verplicht zich ertoe binnen een bepaalde periode de Arnhemse 

Courant en het Gelders Dagblad (edities 'Vallei & Veluwe', 'Liemers & Betuwe' 

en 'Graafschap/Achterhoek') gezamenlijk te verkopen aan een derde. Voor 

zover de koper dit wenst verplicht Wegener zich ertoe tegen marktconforme 

voorwaarden ondersteunende diensten te verrichten ten behoeve van de af te 

stoten activiteiten.

265. De koper zal over voldoende expertise en financile middelen moeten 

beschikken om de over te dragen titels als een actieve onderneming en 

concurrent van Wegener in stand te houden. De koper moet door de d-g NMa 

worden goedgekeurd. Als Wegener de genoemde dagbladen niet op tijd weet 

te verkopen, zal een door de d-g NMa goed te keuren gevolmachtigde de 

verkoop namens Wegener voltrekken. Wegener verbindt zich ertoe om 

voorafgaand aan de verkoop deze activiteiten in stand te houden en de 

concurrentiepositie en continuteit van de dagbladen te bewaken. Zij zal 

hiertoe een door de d-g NMa goed te keuren trustee benoemen. 

266. Wegener verbindt zich verder de onderlinge onafhankelijkheid van de PZC 



en BN/De Stem te waarborgen en te bewerkstelligen dat beide titels in 

Zeeuws-Vlaanderen blijven voortbestaan. De desbetreffende vennootschappen 

zullen hiertoe ieder een Raad van Commissarissen (hierna: RvC) hebben, die 

voorafgaande goedkeuring moet verlenen voor besluiten die van belang zijn 

voor de onderlinge onafhankelijkheid van de genoemde dagbladen. De helft 

van de Commissarissen zal worden benoemd door een onafhankelijke derde. 

Personele unies tussen de RvC's en besturen van de PZC en de uitgever van 

BN/De Stem zijn uitgesloten. De redactiestatuten/beginselverklaringen van 

beide dagbladen zullen zodanig worden gewijzigd, dat beide titels zich (mede) 

op Zeeuws-Vlaanderen zullen blijven richten. 

267. Wegener garandeert verder dat de ZOP/VNU haar huidige contracten 

met niet tot haar groep behorende afnemers van persdiensten uitdient, tenzij 

zij anders overeen komen. Zij zal zich verder inspannen om te bewerkstelligen 

dat deze afnemers desgewenst bij GPD tot 1 januari 2005 vergelijkbare 

diensten kunnen afnemen tegen dezelfde condities als die welke momenteel 

bij de ZOP/VNU gelden.

268. Voorts verplicht Wegener zich er ook toe het dagblad 'De Limburger' 

binnen een bepaalde periode af te stoten, zodat er geen duurzame 

zeggenschapsrelatie zal ontstaan.

269. Wegener verplicht zich er verder toe binnen een bepaalde periode de 

bedrijfsactiviteiten te verkopen ten aanzien van de huis-aan-huisbladen 'De 

Arnhemmer', 'De Liemers Lantaren', 'Extra Nieuws Tiel', 'Extra Nieuws 

Culemborg', 'Extra Nieuws Geldermalsen', 'Extra Nieuws Leerdam', 'Gelderse 

Post', 'Wischpost', 'Achterhoek Nieuws', 'De Scheldebode', 'De Zeeuws-

Vlaamse Courier' en 'Zeeuws-Vlaams Advertentieblad'. Hierbij gelden, kort 

samengevat, vergelijkbare voorwaarden als genoemd in punt 265. Bovendien 

zal Wegener ten aanzien van het overlapgebied Zeeland, waar zij alle huis-

aan-huisbladen van partijen zal afstoten, gedurende n jaar geen huis-aan-

huisbladen exploiteren in het verspreidingsgebied van de af te stoten titels. In 

het overlapgebied Gelderland, waar partijen wel een aantal huis-aan-

huisbladen zullen behouden, zal zij gedurende n jaar geen nieuwe huis-aan-

huisbladen opstarten of het verspreidingsgebied van bij haar verblijvende huis-

aan-huisbladen in het verspreidingsgebied van de af te stoten titels uitbreiden. 

270. Partijen hebben opgemerkt dat met hun voorstellen naar hun oordeel alle 

eventuele mededingingsbezwaren die als gevolg van de voorgenomen 

concentratie kunnen rijzen, worden weggenomen.

Beoordeling

271. Als de voorgenomen concentratie zonder voorschriften of beperkingen 

wordt voltrokken, zal hierdoor een economische machtspositie ontstaan die 

de daadwerkelijke mededinging belemmert op de relevante lezersmarkten, op 

het gebied van full-line redactionele persdiensten en op de relevante 

adverteerdersmarkten. Beoordeeld moet worden of de voorstellen van partijen 

hiervoor een adequate oplossing bieden. In het navolgende worden 

achtereenvolgens de voorstellen besproken voor zover zij betrekking hebben 

op de lezersmarkten, de persdiensten en de adverteerdersmarkten. Ten slotte 

wordt het totale pakket aan voorstellen in samenhang beoordeeld.

Lezersmarkten



272. In het overlapgebied 'Gelderland' heeft het voorstel een forse reductie tot 

gevolg van het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de relevante markt. 

Voor een groot deel van het gebied wordt de overlap tussen de activiteiten van 

partijen weggenomen. Voor het overige betreft het kleine overlapgebieden. In 

een deel van deze gebieden brengen de voorstellen een substantile reductie 

van marktaandeel teweeg, in de overige gebieden heeft de concentratie 

slechts een (zeer) geringe toename van marktaandeel tot gevolg. Het is 

aannemelijk dat Wegener zich bij uitvoering van de voorgestelde maatregelen 

niet als gevolg van de overname in belangrijke mate onafhankelijk van lezers 

of anderen zal kunnen gedragen in de overlapgebieden of een deel daarvan.

273. In het overlapgebied in Zeeland bewerkstelligt de uitvoering van het 

voorstel dat Wegener na voltrekking van de concentratie evenmin in staat zal 

zijn zich in dit gebied, door een gecordineerd optreden jegens of 

samenvoeging van de PZC en BN/De Stem editie Zeeland, in belangrijke mate 

onafhankelijk van lezers of anderen te gedragen. Beide dagbladen zullen ten 

aanzien van het overlapgebied een van elkaar onafhankelijk beleid voeren. 

Hierbij is primair van belang dat beide dagbladen elkaar maar voor een klein 

gedeelte van hun verspreidingsgebied overlappen. Daarnaast is van belang dat 

bij het product dagblad de onafhankelijkheid van de redacties een grote rol 

speelt.

274. Om te beoordelen of de voorstellen van partijen een adequate oplossing 

bieden en om een zienswijze te krijgen over de levensvatbaarheid in een ander 

concern dan de te verkopen entiteit, heeft de NMa over deze voorstellen de 

mening gevraagd van enkele marktpartijen. Mede op basis van deze 

consultatie, heeft de d-g NMa geconcludeerd dat de voorstellen voldoende 

perspectief bieden op handhaving van voldoende keuzemogelijkheden en de 

daarvan uitgaande disciplinerende werking.

275. Geconcludeerd wordt dat het voorstel een adequate en proportionele 

oplossing biedt voor de geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen 

op de lezersmarkten in beide gebieden.

Persdiensten

276. Wegener zal na het voldoen aan de voorgestelde verbintenissen geen 

zeggenschap hebben over De Limburger, Het Gelders Dagblad en De 

Arnhemse Courant. Op het gebied van persdiensten heeft dit tot gevolg dat 

haar vraagmacht minder zal toenemen. De reductie van het aantal regionale 

dagbladen dat in handen zal komen van Wegener in combinatie met de 

minder sterke positie van Wegener op de lezersmarkt (als gevolg van de 

verbintenissen op dat gebied) lijkt voldoende om de mededingingsrechtelijke 

problemen op het gebied van persdiensten op te lossen.

277. Daarnaast is de voorziening van derden die afnemer zijn van de 

ZOP/VNU voor de toekomst zoveel mogelijk veilig gesteld.

278. Geconcludeerd wordt dat het voorstel ook op de markt voor full-line 

redactionele persdiensten een adequate en proportionele oplossing biedt voor 

de geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen.

Adverteerdersmarkten

279. In het overlapgebied 'Gelderland' heeft het afstoten van de genoemde 



regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen een sterke reductie tot gevolg van 

de gezamenlijke marktaandelen van partijen op de relevante markt. Dit geldt 

eveneens ten aanzien van het overlapgebied 'Zeeland', waar partijen al hun 

huis-aan-huisbladen afstoten. De non-concurrentiebedingen waarborgen dat 

de koper daadwerkelijk een positie op de markt zal kunnen verkrijgen.

280. Ook ten aanzien van de voorstellen op de adverteerdersmarkten 

concludeert de d-g NMa mede op basis van een raadpleging van enkele 

marktpartijen dat de voorstellen voldoende perspectief bieden op handhaving 

van voldoende keuzemogelijkheden en de daarvan uitgaande disciplinerende 

werking.

281. Geconcludeerd wordt dat het voorstel eveneens een adequate en 

proportionele oplossing biedt voor de geconstateerde mededingingsrechtelijke 

problemen op de adverteerdersmarkten in beide gebieden.

Beoordeling van de voorstellen gezamenlijk

282. De voorstellen van partijen vormen een logisch en coherent geheel. Het 

zijn solide, nauwkeurig uitgewerkte en uitvoerbare voorstellen die in 

combinatie een adequate en proportionele oplossing bieden voor de 

geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen op de relevante 

lezersmarkten, op het gebied van persdiensten en op de 

adverteerdersmarkten.

Conclusie

283. De voorgestelde voorschriften en beperkingen bieden in afdoende mate 

een oplossing voor de geconstateerde mededingingsrechtelijke problemen. 

Onder deze voorschriften en beperkingen zal de concentratie niet leiden tot 

het ontstaan van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

 

VII. CONCLUSIE 

284. Op grond van het voorgaande is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie 

waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer 

van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. Dit geldt zowel voor de concentratie waarvoor 

oorspronkelijk een aanvraag om vergunning werd ingediend als voor de 

concentratie in de conform de aangeboden verbintenissen gewijzigde vorm.

285. De directeur-generaal is van oordeel dat de voorgenomen concentratie in 

ongewijzigde vorm, dat wil zeggen indien de vergunning niet zonder 

beperkingen zou worden verleend of aan de vergunning geen voorschriften 

zouden worden verbonden, zal leiden tot het ontstaan van een economische 

machtspositie op de lezersmarkten voor dagbladen in de verspreidings- en 

overlapgebieden in Gelderland en in Zeeland, de markt voor full-line 

redactionele persdiensten in Nederland en de markt voor advertentieruimte ten 

behoeve van regionale en lokale advertenties in regionale en lokale bladen in 

de verspreidings- en overlapgebieden in Gelderland en in Zeeland, die tot 



gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of 

een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

286. De directeur-generaal is, gezien de door partijen aangeboden 

verbintenissen, als beschreven in punten 263 tot en met 269, van oordeel dat, 

mits volledig uitvoering wordt gegeven aan de verbintenissen, door de 

concentratie geen economische machtspositie zal ontstaan of

worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd.

287. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de 

aanvraag om vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt verleend 

onder de volgende voorschriften en beperkingen:

de verkoop van de Arnhemse Courant en het Gelders Dagblad (edities 'Vallei 

& Veluwe', 'Liemers & Betuwe' en 'Graafschap/Achterhoek');

de waarborging van het voortbestaan van onderlinge onafhankelijkheid van de 

PZC en BN/De Stem en van het feit dat beide titels zich (mede) op Zeeuws-

Vlaanderen zullen blijven richten;

de garantie dat de ZOP/VNU haar huidige contracten met niet tot haar groep 

behorende afnemers van persdiensten uitdient, tenzij zij anders overeen 

komen, alsmede de inspanningsverplichting van Wegener om te 

bewerkstelligen dat deze afnemers desgewenst bij GPD tot 1 januari 2005 

vergelijkbare diensten kunnen afnemen tegen dezelfde condities als die welke 

momenteel bij de ZOP/VNU gelden;

de verkoop van dagblad 'De Limburger';

de verkoop van de huis-aan-huisbladen 'De Arnhemmer', 'De Liemers 

Lantaren', 'Extra Nieuws Tiel', 'Extra Nieuws Culemborg', 'Extra Nieuws 

Geldermalsen', 'Extra Nieuws Leerdam', 'Gelderse Post', 'Wischpost', 

'Achterhoek Nieuws', 'De Scheldebode', 'De Zeeuws-Vlaamse Courier' en 

'Zeeuws-Vlaams Advertentieblad'. 

288. Deze beperkingen en voorschriften zijn in detail uitgewerkt in de aan dit 

besluit gehechte bijlage, die integraal deel uitmaakt van dit besluit. Zij dienen 

conform het bepaalde in deze bijlage te worden uitgevoerd.

Datum: 13.03.2000

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 

--------------------------------------------------------------------------------  

[1] Besluit met kenmerk 1528/60.



[2] In dit verband kan bijvoorbeeld naar analogie worden opgemerkt dat de 

Europese Commissie er in haar 'Mededeling van de Europese Commissie 

betreffende de berekening van de omzet in de zin van Verordening (EEG) nr. 

4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van op 

ondernemingen' op wijst, dat de omzet van een nog te verkopen 

bedrijfsonderdeel alleen dan niet meer aan de verkoper moet worden 

toegerekend, als deze verkoop een voorafgaande voorwaarde is voor de te 

beoordelen concentratie.

[3] In het navolgende worden onder huis-aan-huisbladen ook zogenaamde 

special interest- of themabladen begrepen, tenzij het tegendeel blijkt. 

[4] De concentratiegraad wordt bepaald door de Herfindahl-Hirschmann Index, 

de som van de gekwadrateerde marktaandelen.

[5] Speciaal voor reclame- en verkoopdoeleinden heeft het Cebuco een 

indeling van Nederland gemaakt waarbij het verzorgingscentrum en -gebied 

centraal staan. Een verzorgingscentrum is een gemeente die in economisch, 

cultureel en sociaal opzicht, een centrale positie inneemt ten opzichte van 

een aantal omringende gemeenten. Tezamen vormen zij een 

verzorgingsgebied. Nederland kent op basis van deze indeling 50 Cebuco-

verzorgingsgebieden. De nodale gebieden vormen een verdere verfijning van de 

verzorgingsgebieden. Deze gebieden hebben ieder een eigen kern, die min of 

meer een verzorgende functie heeft. De primaire verzorgende functie ligt bij de 

gemeenten waaraan het Cebuco-verzorgingsgebied zijn naam ontleent: de 

verzorgingscentra. Nederland kent 81 nodale gebieden.

[6] Zie bijvoorbeeld de volgende beschikkingen van de Commissie: Newspaper 

Publishing IV/M.423) en Recoletos/Unedisa (IV/M.1401), het Duitse 

Bundeskartellamt (Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlag Iserlohner 

Kreisanzeiger und Zeitung), de Britse Mergers and Monopoly Commission 

(Mirror Group Regional Independent Media Holding Ltd.) en het Amerikaanse 

Department of Justice (Northwest Arkansas Times Morning News of 

Northwest Arkansas). Zie in dit verband ook zaak NMA-528/Nederlandse 

Dagbladpers (besluit van 9 februari 1999).

[7] Ook uit een onderzoek van Wegener Arcade [ ] komt naar voren dat 

regionale informatie het voornaamste motief is voor een abonnement.

[8] Zie onder meer het onderzoek van SEO/Intomart, Omnibus Onderzoek van 

de Gemeente Zwolle en onderzoek van het Brabants en Eindhovens Dagblad.

[9] [ Dit blijkt ook uit een onderzoek van Wegener Arcade ].

[10] Verschillende mededingingsautoriteiten hebben om deze reden 

afzonderlijke markten voor regionale dagbladen afgebakend ten aanzien van 

de situatie in de desbetreffende landen. Vergelijk in dit verband onder meer de 

in voetnoot 6 genoemde besluiten. Daarbij werd onder meer gewezen op het 

feit dat zij zich onderscheiden doordat zij als enige in dagbladvorm een 

combinatie bieden van landelijk, regionaal en plaatselijk nieuws. Hierbij kan 

worden aangetekend dat het gaat om andere en dikwijls grotere landen en dat 

zij derhalve niet per s vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie.

[11] Tussen de verschillende dagbladen is wel sprake van variatie. Van de 



lezers van PZC gaf bijvoorbeeld slechts 5% aan zeker over te stappen, bij het 

Gelders Dagblad was dat 19%. De uitkomsten komen overeen met de 

resultaten uit andere studies die wijzen op een grote lezerstrouw en een lage 

prijselasticiteit; zie bijvoorbeeld J.C. Van Ours, ESB 02-11-1983, pp. 1010-

1015; J.H. Abbring en J.C. Van Ours, ESB 15-12-1993, pp. 1154-1157.. 

[12] Hierbij is aan een grote groep respondenten een aantal vignetten 

voorgelegd, die bestonden uit een aantal attributen (kenmerken). Daarbij is 

aan de respondenten gevraagd om een waardering voor de verschillende 

vignetten aan te geven, waarbij deze dus impliciet een afweging moesten 

maken tussen de afzonderlijke attributen. Uit de vergaarde informatie kan 

worden afgeleid welke attributen in meer of mindere mate van invloed zijn op 

de aantrekkelijkheid van een product.

[13] Voor de PZC kwam bijvoorbeeld naar voren dat het inruilen van regionaal 

nieuws tegen landelijk nieuws een afname in de waardering zou betekenen 

van een 7,5 naar een 6,6. Uit het model kwam naar voren dat hiervoor pas bij 

een prijsdaling van 44% een compensatie zou optreden.

[14] Bedrijfsfonds voor de Pers, 1996, Advies inzake de horizontale 

prijsafspraken in de persbedrijfstak.

[15] Rijksuniversiteit Groningen, 1995, De prijsgevoeligheid van dagbladen op 

de lezersmarkt.

[16] Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat een prijsdaling van 

de Telegraaf van 10% geen enkel effect had op de preferentiewaarden van drie 

regionale dagbladen en dat de preferentiewaarden van de drie overige 

regionale dagbladen in het onderzoek slechts licht daalden. Partijen hebben 

er op gewezen dat bij een prijsdaling van 20% de effecten groter zijn. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te worden genterpreteerd, gelet 

op het feit dat in het onderzoek ook wordt geconcludeerd dat het prijsbesef 

van abonnees slecht is.

[17] Van Witteloostuijn et al, 1998, Van courantier tot strateeg. De rol van 

markt en management in het Nederlandse krantenbedrijf.

[18] SWOKA, 1996, Marktwerking in de Nederlandse dagbladsector

[19] Nodale gebieden zijn gebieden rond een economische kern. Dit betreft 

een lichte verfijning ten opzichte van de Cebucogebieden. Voorbeelden zijn 

Arnhem en omstreken of Doetinchem en omstreken.

[20] SWOKA, 1996, reeds aangehaald, p. 19, 39 en 40. Ook Bakker, 1998, 

Regionale journalistiek; de plurifomiteit voorbij, gaat in zijn onderzoek naar 

regionale journalistiek in een situatie waarin slechts n regionaal dagblad 

opereert uit van een monopoliesituatie en houdt hierbij derhalve geen rekening 

met oplages van landelijke dagbladen.

[21] [ ]

[22] [ ]

[23] [ ]



[24] [ ]

[25] Uit deze onderzoeken blijkt echter niet hoe groot de groep wisselende 

lezers is ten opzichte van de groep lezers die continu vasthoudt aan een 

regionaal dan wel landelijk dagblad. Het is daarom niet duidelijk of (en zo ja, 

in welke mate) hieruit iets is af te leiden ten aanzien van lezersvoorkeuren in 

het algemeen.

[26] J.P. Bakker, Prijselasticiteit op de lezers- en advertentiemarkt, 

Amsterdam, 1991.

[27] H.L. Van Kranenburg, Entry, Survival or Exit of Firms over Industry Life 

Cycles, proefschrift, Maastricht, 1999.

[28] [ ]

[29] De resultaten van een EIM-onderzoek naar de krantenindustrie (april 

1996), waarin Nederland met een aantal andere EU-landen wordt vergeleken, 

wijzen hier op.

[30] Zie Tijdelijk besluit vrijstelling prijsbinding dagbladen van 15 december 

1997.

[31] Dit laatste kan er evenwel niet zonder meer uit worden afgeleid. Dat er 

weinig dubbele abonnementen zijn zou eveneens kunnen worden verklaard 

door de aanname dat een groot deel van de lezers van regionale kranten deze 

lezen vanwege hun regionale kenmerken en dus geen behoefte hebben aan 

een landelijke krant, en andersom. Het kan dus (deels) een andere doelgroep 

betreffen.

[32] In de periode dat de prijsafspraken van kracht waren zijn de tarieven van 

Nederlandse dagbladen aanzienlijk sterker gestegen dan die in het buitenland 

en de prijsverhogingen lagen aanzienlijk boven de ontwikkeling van het 

consumentenprijspeil. Door de gezamenlijke prijsstijging was derhalve voor 

alle marktpartijen een toename mogelijk die hoger lag dan op basis van vrije 

mededinging verwacht kan worden. Dagbladen concurreerden in deze periode 

niet op prijs maar meer op andere aspecten. Partijen wijzen er in interne 

documenten op dat tarievenbeleid na afschaffing een grotere rol zal gaan 

spelen.

[33] Ter illustratie kan worden aangegeven dat bij vijf additionele observaties 

de conclusies in het onderzoek kunnen omslaan.

[34] Partijen bevestigen zelf dat er te weinig observaties van fuserende 

dagbladen zijn om betrouwbare conclusies te trekken over het prijsverloop na 

het derde jaar.

[35] Uit de statistische gegevens in het rapport blijkt dat de gebruikte 

modellen slechts 9% en 32% van de variatie in de abonnementsprijzen 

respectievelijk de advertentieprijzen kunnen verklaren.

[36] P. Bakker en P. Hendriks, 1994, Dagbladen: Nederland monopolieland?, 

in: I&I, 12(3), pp. 59-67. 



[37] Rijksuniversiteit Groningen, reeds aangehaald, p. 103-104. 

[38] [ ]

[39] [ ]

[40] [ ]

[41] [ ]

[42] [ ]

[43] Horn, 1997, Van zuinigheid weinig te merken in Zeeland, in De Krant, p. 

9. (uitgave Cebuco).

[44] Bakker en Hendriks, reeds aangehaald, trekken in verband hiermee de 

conclusie dat er reden is om vast te stellen dat juist op regionaal niveau 

rekening dient te worden gehouden met mogelijk misbruik van de 

machtspositie.

[45] Enkele voorbeelden van het samenvoegen van regionale dagbladtitels 

zijn: samenvoeging in 1996 van De Twentsche Courant en Dagblad Tubantia 

(beiden onderdeel van Wegener), Sijthoff Pers heeft in 1993 Dagblad Het 

Binnenhof gentegreerd in de Haagsche Courant, in 1993 heeft VNU het 

Helmonds Dagblad als zelfstandige titel uit de markt genomen en als editie 

van het Eindhovens Dagblad voortgezet.

[46] Voor een bespreking van deze onderzoeken, zie: Bakker, 1998, reeds 

aangehaald.

[47] Zie Concurrentie en monopolie in Zuid-West Nederland, 1994. Onder 

meer in Terneuzen en Bergen op Zoom kwam naar voren dat journalisten hun 

stimulans deels aan de concurrenten ontlenen. In monopolieplaatsen 

Vlissingen en Oosterhout werd concurrentie gemist en dit zou een negatieve 

invloed hebben op de nieuwsvoorziening. Er wordt in dit verband onder andere 

gesproken van concurrentie om nieuws eerder en beter te hebben. De 

concurrentie op het journalistieke vlak is een drijfveer om er nog harder 

tegenaan te gaan. Je moet zorgen dat je verhalen hebt die de andere krant 

niet heeft. In monopolieplaatsen zoals Vlissingen en Oosterhout zou een 

primeur wel eens een week in een tas zijn blijven zitten. In Terneuzen zal dat 

niet voorkomen. In Zeeuws Vlaanderen zijn ze nu eenmaal alerter, dat heeft te 

maken met de concurrentie en niks anders.

[48] Vanaf 1998 is een nieuwe methode van oplagemeting gentroduceerd, 

waardoor het oneigenlijk is om de nieuwe oplage te vergelijken met de oplage 

die verzameld is volgens de oude methode.

[49] Zie in dit verband ook de zaak NMa-567/Nationale Regiopers, besluit van 

3 december 1998, punt 17.

[50] Kamerstukken II, 1995-1996, 24707, nr. 3, blz. 78. 

[51] Kamerstukken II, 1995-1996, 24707, A, toelichting bij artikel 47. 



[52] Zie bijvoorbeeld Van Gerven et al, 1997, Kartelrecht II. Europese 

Gemeenschap, blz. 824.

[53] Dit is het geval binnen de GPD. De diensten van gespecialiseerde 

persdiensten zoals AP en Reuters worden voor de GPD leden door de GPD 

ingekocht en doorgeleverd.

[54] Dit is het geval binnen de GPD.

[55] Dit is het geval voor het ANP.

[56] Wegener is lid van zowel de GPD als het ANP. VNU is naast haar eigen 

persdienst (ZOP/VNU) lid van het ANP.

[57] Cebuco 1998/1999

[58] Cebuco 1998/1999

[59] Cebuco 1998

[60] Uitzondering hierop zijn de zogenaamde 'special interest/themabladen'.

[61] Zo kan bijvoorbeeld een grote, landelijk opererende onderneming een 

advertentie willen plaatsen met een regionaal bereik, omdat hij met die 

advertentie een effect nastreeft in die specifieke regio. Ten aanzien van die 

advertentiebehoefte is de onderneming dan aan te merken als een regionale 

adverteerder.

[62] Zie hierover uitgebreider onder punten 166 tot en met 169.

[63] Zie in dit verband bijvoorbeeld het Cebuco-onderzoek 'Detaillist biedt zich 

aan' (1989), waaruit blijkt hoe detaillisten hun reclamebudget verdelen over 

verschillende typen media.

[64] Uit de door partijen overgelegde gegevens blijkt dat [80%-90%] van de 

omzet, die zij op dit gebied in de overlapgebieden behalen met regionale en 

lokale bladen, afkomstig is van ondernemingen.

[65] Voor particulieren zijn oplage, geografisch verspreidingsgebied, het tarief, 

vertrouwdheid met het medium en de respons op een advertentie de 

belangrijkste beoordelingscriteria bij het kiezen van een regionaal dagblad of 

huis-aan-huisblad. 

[66] Voor themabladen wijken de resultaten enigszins af.

[67] Hierbij is niet gespecificeerd naar welk advertentiemedium.

[68] In dit verband is een aantal relativeringen op zijn plaats. Ten eerste is er 

een onderscheid tussen serieus overwegen over te stappen en beslissen over 

te stappen. Ten tweede zijn hypothetische vragen over toekomstig gedrag bij 

prijsverhoging niet volledig indicatief voor daadwerkelijk gedrag bij 

daadwerkelijke prijsverhoging. Met de nodige voorzichtigheid kan er 

desalniettemin wel belang aan worden gehecht.



[69] Beschikking van de Europese Commissie van 14 maart 1994, Newspaper 

publishing, IV/M.423.

[70] Beschikking van de Europese Commissie van 1 februari 1999, 

Recoletos/Unedisa, IV/M.1401.

[71] Beschikking van de Europese Commissie van 13 oktober 1999, 

Telia/Telenor, IV/M.1439.

[72] Zie bijvoorbeeld de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 

1, pagina 2.

[73] Klein wat betreft de omvang van de eigen activiteiten.

[74] Het lijkt immers niet waarschijnlijk dat al deze adverteerders, als zij al 

zouden uitwijken naar een ander reclamemedium, ter substitutie van deze 

landelijke folderverspreiding lokale advertenties zouden plaatsen in plaats van 

landelijke.

[75] Partijen vergelijken advertentietarieven voor huis-aan-huisbladen, die voor 

een adverteerder de totale kosten uitmaken, met druk- en papierkosten voor 

folders, exclusief distributiekosten en winstopslag. Laatstgenoemde factoren 

worden echter wel aan de adverteerder in rekening gebracht.

[76] Hoewel partijen niet hebben kunnen aangeven hoeveel procent van de 

advertenties in hun huis-aan-huisbladen (of die van concurrenten) twee 

pagina's of meer bedraagt, lijkt niet aannemelijk dat dit percentage zo groot is 

dat hieruit een sterke concurrentiedruk is af te leiden van folders op huis-aan-

huisbladen in het algemeen (nog afgezien van de vraag wat een lagere prijs 

zou zeggen over de substitueerbaarheid van advertentieruimte in huis-aan-

huisbladen door folders). Voor kleinere formaten is de vergelijking volgens 

partijen niet te maken.

[77] Uitzondering op deze regel vormen de zogenaamde (commercile) 

internet-communities, voor zover het regionaal georinteerde communities zijn. 

Er zijn evenwel geen concrete aanwijzingen dat dit een zodanig wijd verbreid 

verschijnsel is, of in de nabije toekomst zal worden, dat het rechtvaardigt 

advertentieruimte op internet tot dezelfde markt te rekenen als 

advertentieruimte in regionale en lokale bladen.

[78] Zie bijvoorbeeld de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 

10, p. 15 en bijlage 29, p. 3.

[79] Hierbij kan overigens worden opgemerkt dat in het in opdracht van 

partijen uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat de regionale 

dagbladen in Gelderland een opvallende uitzondering op deze stelregel 

vormen.

[80] Zie in dit verband ook het besluit 567/40, Nationale Regiopers, besluit van 

3 december 1998. Met betrekking tot advertenties met een landelijk bereik is 

in het besluit van 18 oktober 1999 reeds geconstateerd dat het een andere 

markt betreft, waarbij in het midden is gelaten welke reclamemedia tot deze 

markt moeten worden gerekend. Voor zover andere media sterke 

concurrentiedruk uitoefenen op dit gebied, moet ook rekening worden 

gehouden met de mogelijkheid dat de prijzen van dit formaat advertenties om 



deze reden niet zullen worden benvloed door dagbladfusies.

[81] Hierbij kan worden aangetekend dat een onderneming (of een particulier) 

behoefte kan hebben aan advertenties met een verschillend geografisch 

bereik: bijvoorbeeld landelijk en regionaal. Ook kan zij bijvoorbeeld 

verschillende regio's willen bestrijken.

[82] Voor zover zij, al dan niet in samenwerking met andere uitgevers, een 

bovenregionaal of landelijk bereik aanbieden, is dit niet tot de relevante markt 

te rekenen.

[83] Bij de berekening zijn themabladen hierbij inbegrepen.

[84] Hierbij dient aangemerkt te worden dat er in het algemeen slechts sprake 

zal zijn van een gedeeltelijke overlapping van het distributiegebied van titels.

[85] Opgemerkt moet worden dat partijen ook bijvoorbeeld bladen die vier keer 

per jaar uitkomen tot deze groep rekenen.

[86] Het betreft uitsluitend uitgevers van huis-aan-huisbladen. Bij de selectie 

van de belangrijkste concurrenten in het overlapgebied is de oplage van hun 

uitgaves als uitgangspunt genomen. Hoewel dit geen geheel representatief 

beeld geeft van hun marktpositie kon hiermee voor deze selectie worden 

volstaan.

[87] De precieze verhoudingen zijn vertrouwelijk.

[88] Vergunningsaanvraag, pagina 20.

[89] [ ]

[90] Zie de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 33, p. 29.

[91] Zie bijvoorbeeld de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 

24, p. 15, en bijlage 14, p. 8.

[92] Eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 9, 2e pagina 4.

[93] [ ]

[94] Eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 15, p. 5.

[95] Zie, als een van de vele voorbeelden, de eerste aanvulling van de 

vergunningsaanvraag, bijlage 14, p. 7.

[96] Zie bijvoorbeeld de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 

1, p. 18, bijlage 14, p. 7, bijlage 15, p. 6 en bijlage 26, p. 6.

[97] [ ]

[98] Hoewel de resultaten van het onderzoek van NIPO niet nauwkeurig 

genoeg zijn om op basis hiervan exacte marktaandelen te berekenen, kan 

worden aangenomen dat de verhoudingen tussen de aan de verschillende 

media toe te schrijven bestedingsvolumes wel in de juiste orde van grootte 



liggen. Dit is voldoende om de genoemde conclusies te kunnen trekken.

[99] Dit blijkt ook uit de door partijen overgelegde uitgave Van courantier tot 

strateeg (reeds aangehaald in punt 42).

[100] Zie bijvoorbeeld de eerste aanvulling van de vergunningsaanvraag, bijlage 

14, p. 11.

[101] De enige uitzonderingen hierop betreffen niet de overlapgebieden.

Besluit inzake concentratie in meldingsfase

Persbericht

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


