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1                                                   

                                                          

Besluiten van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren gericht tegen diverse besluiten van 14 juli 2010 (kenmerk 1528/846, 855, 856, 

857, 858 resp. 859). 

 

1 Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluiten van 14 juli 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld dat Wegener op grond van artikel 75 

Mw een overtreding heeft begaan. Aan Wegener is daarvoor een boete opgelegd van         

EUR 19.073.000.1 Aan deze overtreding is door vijf personen leiding gegeven. De 

leidinggevers zijn, ieder afzonderlijk, beboet op grond van artikel 75a Mw. Deze boetes 

variëren van EUR 150.000 tot EUR 350.000.2 

 

2. Wegener en de leidinggevers hebben ieder op 20 augustus 2010 bezwaar gemaakt tegen de 

besluiten van 14 juli 2010 (hierna: bestreden besluiten) en hebben op 14 oktober 2010 de 

gronden van bezwaar ingediend.3 

 

3. Op 17 januari 2011 zijn Wegener en de leidinggevers gehoord, in de zin van artikel 7:2 Awb, 

door de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). 

Vertegenwoordigers van de Raad hebben ter zitting een toelichting op het standpunt van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) gegeven. Van dit horen is een verslag 

opgemaakt dat op 28 maart 2011 aan partijen is gestuurd.4 

 

 
1 Te weten: Koninklijke Wegener N.V., Wegener Nederland B.V., Wegener Media B.V., Uitgeverij PZC B.V. en Uitgeverij 
BN/De Stem B.V. Zie Wegener: 1528/846 (dossierstuk 105). 
2 Zie de heer [A]: 1528/859 (dossierstuk 106 ); de heer [B]: 1528/855 (dossierstuk 107); de heer [C]: 1528/856 (dossierstuk 
108); de heer [D]: 1528/858 (dossierstuk 109) en de heer [E]: 1528/857 (dossierstuk 110). 
3 Zie voor de gronden, Wegener: 1528/916 (dossierstuk 125); de heren [A], [C] en [D]: 1528/917: (dossierstuk 126) en de 
heren [B] en [E]: 1528/915 (dossierstuk 124). 
4 Zie 1528/943. 



Openbaar 

 

2 Het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 

 

4. Op 10 mei 2011 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna: het Advies) uitgebracht aan 

de Raad. Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

5. De Adviescommissie adviseert de Raad:  

a. om de geldboetes aanzienlijk te verlagen in verband met aspecten van 

rechtszekerheid, de beperkte strekking van het voorschrift en de noviteit van de 

toepassing van artikel 75a Mw; 

b. de overige bezwaren te verwerpen. 

 

6. Ambtshalve heeft de Adviescommissie geadviseerd om de last onder dwangsom op te heffen 

omdat niet uit te sluiten is dat concreet zicht op legalisatie zou bestaan. 

 

7. De Raad wijkt af van het advies voor zover de Adviescommissie adviseert de boetes 

aanzienlijk te verlagen en de last onder dwangsom op te heffen. De Raad beslist voor het 

overige conform het advies. Ter motivering van dit besluit:  

i. verwijst de Raad ex artikel 3:49 Awb naar het Advies;  

ii. verwijst de Raad naar hoofdstuk 3 van dit besluit dat voorziet in een nadere 

motivering ten aanzien van: 

(A) de overtreding van het voorschrift door Wegener (paragraaf 3.A), welke 

paragraaf is onderverdeeld in: de duidelijkheid van het voorschrift (subparagraaf 

3.A.1) en de gedragingen van Wegener (subparagraaf 3.A.2); 

(B) het verval van sanctiebevoegdheid (paragraaf 3.B); 

(C) de relatie tussen het voorschrift en de persvrijheid (paragraaf 3.C); 

(D) de vergelijking met de zaak 1538/Telegraaf (paragraaf 3.D); 

(E) de gedeelde bezwaren van de leidinggevers met betrekking tot de boetes 

(paragraaf 3.E); 

(F) de bezwaren van de heer [D] met betrekking tot de boete (paragraaf 3.F); 

(G) de bezwaren van de heren [B] en [E] met betrekking tot de boete (paragraaf 3.G); 

(H) de gevolgen voor de last onder dwangsom (paragraaf 3.H). 
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3 Nadere motivering 

A. De overtreding van het voorschrift  

8. Zoals in het bestreden besluit is uiteengezet, is Wegener in 2000 onder voorschriften 

goedkeuring verleend om VNU Dagbladen over te nemen. Een van deze voorschriften heeft 

betrekking op Zeeuws-Vlaanderen. De Raad is van oordeel dat Wegener het voorschrift met 

betrekking tot Zeeuws-Vlaanderen niet heeft nageleefd. Alvorens in te gaan op het Advies en 

de bezwaren van Wegener, roept de Raad het voorschrift in herinnering. Op grond van het 

vergunningsbesluit, en na aanpassing door het CBb, is de onderneming Wegener verplicht 

tot: 

 

“waarborging van het voortbestaan van onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en BN/De 

Stem en van het feit dat beide titels verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen.”5 (hierna 

ook: het voorschrift) 

 

9. Het voorschrift is concreet uitgewerkt door middel van een aantal (positieve) verplichtingen, 

die zijn opgenomen in de aan het vergunningsbesluit gehechte bijlage.6 Deze verplichtingen 

corresponderen woordelijk met de voorstellen die Wegener zelf heeft gedaan. Zodoende is 

Wegener verplicht om in ieder geval de navolgende handelingen uit te voeren. Samengevat 

betreft het: 

a. het doorvoeren van aanpassingen in de statuten van de PZC en BN/De Stem, zodat bij 

beide vennootschappen een Raad van Commissarissen wordt ingesteld en bepaalde 

besluiten goedkeuring van deze Raden van Commissarissen behoeven; 

b. verplichtingen met betrekking tot de samenstelling van de Raden van Commissarissen 

van de PZC en BN/De Stem alsmede een verbod van iedere personele unie tussen de 

Raden van Commissarissen en de directies van de PZC en BN/De Stem; 

c. dat de besluiten zoals onder a. bedoeld het soort besluiten zijn welke de financiële 

positie van de PZC respectievelijk BN/De Stem en de onafhankelijkheid ten opzichte van 

elkaar negatief kunnen beïnvloeden; 

d. dat de bestuurders en commissarissen van de PZC en BN/De Stem alsmede het bestuur 

van Wegener een overeenkomst tekenen met Wegener waarbij zij zich verplichten tot het 

in stand houden van de structuur zoals genoemd onder a., b. en c. alsmede een beleid te 

voeren c.q. te doen voeren dat gericht is op het voortduren van de onafhankelijkheid ten 

opzichte van elkaar en van het voortbestaan naast elkaar van de desbetreffende bladen. 

 

                                                           
5 Voorschrift zoals dat luidde na de uitspraak CBb 5 december 2001, LJN AD6693 (Wegener), zie nader het bestreden 
besluit ten aanzien van Wegener: 1528/846 (dossierstuk 105), rnr. 16-20. 
6 Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van het vergunningsbesluit. 
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10. De Raad vestigt de aandacht op de verplichting zoals in het randnummer hiervoor onder d 

vermeld. Het betreft de verplichting om een overeenkomst tussen Wegener en haar bestuur 

tot stand te brengen met betrekking tot het voortduren van de onderlinge onafhankelijkheid 

van de PZC en BN/De Stem. Deze verplichting bevat de essentie van het voorstel van 

Wegener in het licht van het mededingingsprobleem in Zeeuws-Vlaanderen dat is ontstaan 

als het gevolg van de (op dat moment nog voorgenomen) concentratie.7 Deze essentie van 

dit (eind)voorstel van Wegener is door de Raad in het vergunningsbesluit bevestigd en 

geëxpliciteerd in het voorschrift.8 

 

11. Door genoemde verplichting te vervatten in het voorschrift, is bovendien duidelijk dat de 

onderneming Wegener (ten opzichte van de NMa) tot het waarborgen van het voortduren 

van de onderlinge onafhankelijkheid is verplicht. Dat de NMa in het voorschrift de 

onderneming Wegener heeft geadresseerd is een logisch gevolg van de aard van een 

vergunningsbesluit, aangezien dit de onderneming Wegener begunstigt.9 Zonder het 

voorschrift zou de voorgenomen concentratie immers geen doorgang hebben mogen vinden. 

 

12. Een juiste naleving van het voorschrift behelst naar het oordeel van de Raad meer dan enkel 

het (eenmalig) uitvoeren van de onder a t/m d genoemde verplichtingen. Behoudens enkele 

‘actieve’ handelingen te verrichten zal Wegener immers tevens bepaalde handeling 

achterwege moeten laten. De Raad wijst erop het vergunningsbesluit onherroepelijk is, zodat 

Wegener zich dient te houden aan het in het vergunningsbesluit opgelegde voorschrift en de 

in de bijlage bij het vergunningsbesluit opgenomen verplichtingen. 

 

13. De Raad heeft in het bestreden besluit een viertal overtredingen door Wegener 

geconstateerd. Aan deze overtredingen liggen de volgende gedragingen ten grondslag: 

I. de samenwerking – later de samenvoeging – van de regioredacties van de PZC en 

BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen; 

II. de coördinatie van het commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem; 

III. de personele unie tussen de Raden van Commissarissen van de PZC en BN/De Stem; 

IV. de personele unie tussen de directies van de PZC en BN/De Stem. 

 

14. De Adviescommissie heeft in haar Advies vastgesteld dat Wegener een overtreding heeft 

begaan doordat tussen de PZC en BN/De Stem sprake is van twee personele unies (zie 

gedragingen III en IV zoals omschreven in het vorige randnummer). Het betreft meer 

specifiek overtredingen van de verplichting zoals uitgewerkt onder ‘b’ in de aan het 

                                                           
7 Zie nader paragraaf 3.A.1. 
8 Nog los van de omstandigheid dat het juridisch niet van belang is of Wegener het voorschrift zelf zou hebben 
aangedragen, hetgeen ook door de Adviescommissie is bevestigd. 
9 Dat zich een mededingingsprobleem in Zeeuws-Vlaanderen manifesteert met betrekking tot de aldaar verschijnende 
edities van de PZC en BN/De Stem wil dan ook niet zeggen dat enkel die edities aan de naleving van het voorschrift 
gebonden zouden zijn. 
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vergunningsbesluit gehechte bijlage, dat tenslotte iedere personele unie tussen de Raden van 

Commissarissen en directies van de PZC en BN/De Stem verbiedt. Beide overtredingen 

zullen in het navolgende niet nader worden belicht, aangezien de Raad het Advies op dat 

punt onderschrijft en voor de motivering van dit besluit naar het Advies verwijst. 

 

15. In de (nadere) motivering, zoals in het navolgende is opgenomen, zet de Raad (in paragraaf 

3.A.1) uiteen dat het voorschrift dat Wegener verplicht tot “waarborging van het voortbestaan 

van de onderlinge onafhankelijkheid” – anders dan de Adviescommissie heeft geoordeeld – 

niet te algemeen is geformuleerd om daaruit rechtstreeks te kunnen afleiden dat de onder I 

en II van de in randnummer 13 genoemde gedragingen een overtreding van het voorschrift 

opleveren. Concreet betreft het de samenwerking – later de samenvoeging – van de 

regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen en de coördinatie van het 

commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem (hierna ook: “het gedrag c.q. de 

gedragingen”). 

 

16. Deze feitelijke gedragingen, zoals die in het bestreden besluit zijn beschreven, worden door 

Wegener niet als zodanig betwist of door de Adviescommissie in een ander daglicht 

geplaatst. In paragraaf 3.A.2 zal de Raad evenwel nog enkele nadere overwegingen wijden aan 

de gedragingen van Wegener die in strijd zijn met het voorschrift.  

 

A.1 De duidelijkheid van het voorschrift 

De relevante overwegingen in het Advies 

17. De Adviescommissie heeft ten aanzien van de onder I en II van de in randnummer 13 

genoemde gedragingen overwogen dat deze gedragingen niet onder de verplichtingen zoals 

genoemd onder a t/m d (zie randnummer 9) kunnen worden geschaard. Met betrekking tot 

de vraag of deze gedragingen in strijd zijn met het voorschrift dat Wegener verplicht tot de 

waarborging van het voortbestaan van de onderlinge onafhankelijkheid, heeft de 

Adviescommissie overwogen dat dit voorschrift te algemeen is geformuleerd om daaruit 

rechtstreeks te kunnen afleiden dat alle door de Raad geconstateerde gedragingen een 

overtreding van dat voorschrift opleveren. 

 

Afwijking van het Advies 

18. Naar aanleiding van het Advies beziet de Raad of de beboeting van Wegener wegens haar 

gedragingen in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel omdat het voorschrift onduidelijk 

zou zijn. In essentie gaat het erom of Wegener heeft kunnen voorzien dat haar gedrag in 

strijd is met het voorschrift.  

 

19. De Adviescommissie heeft overwogen dat de bedoeling van het vergunningsbesluit niet 

relevant is, maar dat enkel waarde toekomt aan de inhoud van het voorschrift zelf, zoals dit 
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objectief dient te worden uitgelegd. De Adviescommissie is van oordeel dat het voorschrift 

onvoldoende duidelijk is geformuleerd om daaruit rechtstreeks te kunnen afleiden dat alle 

door de Raad geconstateerde gedragingen een overtreding van dat voorschrift opleveren. 

 

20. Naar het oordeel van de Raad heeft Wegener, gelet op de bewoordingen van het voorschrift 

en het vergunningsbesluit alsmede de duiding daarvan door het CBb, wel degelijk kunnen 

afleiden en moeten begrijpen dat haar gedrag in strijd is met het voorschrift. 

 

21. De Adviescommissie lijkt in deze zaak bovendien alleen concreet belang toe te kennen aan 

hoe het voorschrift is geformuleerd. Zodoende gaat de Adviescommissie er ten onrechte aan 

voorbij dat er ook bijkomende factoren zijn die, in samenhang met de bewoordingen van het 

voorschrift, geen twijfel laten dat Wegener heeft kunnen voorzien dat haar gedrag in strijd is 

met het voorschrift. Nu de Adviescommissie geen blijk geeft dat zij al deze factoren – 

waaronder de bewoordingen van het voorschrift – in samenhang heeft bezien om de 

duidelijkheid van het voorschrift te bepalen, wijkt de Raad ook op deze grond af van het 

Advies. 

 

22. De factoren waarvan de Raad oordeelt dat zij van belang zijn en in samenhang moeten 

worden bezien, betreffen 1) de bewoordingen van het voorschrift en het vergunningsbesluit 

en de wijze waarop deze door het CBb in 2001 zijn geduid alsmede de omstandigheid dat het 

voorschrift 2) een specifiek doel beoogt, 3) onder specifieke omstandigheden tot stand is 

gekomen, 4) na de totstandkoming meermaals door de NMa is bevestigd en 5) zich tot één 

specifieke, professionele, onderneming richt. De Raad zal in het navolgende op deze factoren 

ingaan. De Raad benadrukt dat al deze factoren in eenzelfde richting wijzen en geen twijfel 

laten dat de gedragingen van Wegener met het voorschrift in strijd zijn. 

 

1) De bewoordingen van het voorschrift en het vergunningsbesluit alsmede de duiding daarvan 

door het CBb in 2001 

23. Het voorschrift verplicht de onderneming Wegener tot “de waarborging van het voortbestaan 

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

verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen”. In de aan het vergunningsbesluit ten 

grondslag liggende motivering, wordt ondermeer overwogen:  

 

“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. […] 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 gecoördineerd 

optreden jegens of samenvoeging van de PZC en BN/De Stem editie Zeeland, in belangrijke mate 
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onafhankelijk van lezers of anderen te gedragen. Beide dagbladen zullen ten aanzien van het 

overlapgebied een van elkaar onafhankelijk beleid voeren.”10  

 

24. Het voorschrift behelst aldus de verplichting om te waarborgen dat een bepaald gevolg (het 

voortbestaan van de onderlinge onafhankelijkheid van de dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen) 

wordt bewerkstelligd. Welke concrete middelen Wegener moet aanwenden, en welke 

specifieke handelingen zij zal moeten verrichten om aan deze (resultaats)plicht invulling te 

geven, is niet limitatief of op voorhand bepaald.11 Feitelijk betreft het voorschrift, hierop wijst 

ook het woord “voortbestaan”, de verplichting dat Wegener de onderlinge onafhankelijkheid 

van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen handhaaft.12 Gelet op deze 

bewoordingen, betekent het voorschrift dat de nieuwe geconcentreerde onderneming (met 

name) bepaalde handelingen achterwege zal moeten laten.  

nt zijn: 

                                                          

 

25. De Raad oordeelt dat onder de te achterwege laten gedragingen in ieder geval de 

gedragingen van Wegener moeten worden begrepen die strekken tot de samenwerking – 

later de samenvoeging – van de regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-

Vlaanderen en de coördinatie van het commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem. Het is 

duidelijk dat de onderlinge onafhankelijkheid niet is gewaarborgd als de (regio)redacties van 

twee concurrerende dagbladen worden samengevoegd c.q. de betreffende dagbladen een 

gezamenlijk commercieel beleid voeren. Deze gedragingen betekenen immers de (feitelijke) 

integratie van de PZC en BN/De Stem in het overlapgebied (Zeeuws-Vlaanderen). Dit is 

ontoelaatbaar en in weerwil van het aan het vergunningsbesluit verbonden voorschrift, 

omdat zo (alsnog) een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt.  

 

26. Wegener heeft rechtsmiddelen aangewend tegen (het voorschrift in) het vergunningsbesluit. 

Het CBb heeft in 2001 uitspraak gedaan en het voorschrift, voor zover hier relevant,13 in 

stand gelaten. Het voorschrift is daarmee onherroepelijk geworden. In deze uitspraak heeft 

het CBb (de aanleiding van) het voorschrift als volgt geduid, waarbij in het bijzonder de door 

de NMa onderstreepte passages releva

 

“6.13 Het voorgaande leidt tot de gevolgtrekking dat de d-g Nma terecht het feit dat de concentratie 

tot gevolg heeft dat in [Zeeuws Vlaanderen] een monopoliepositie voor een te onderscheiden 

 
10 NMa-besluit 13 maart 2000, zaak 1528 (Wegener-VNU Dagbladen), rnr. 266 en 273 (zie 1528/313 (dossierstuk 2)). 
11 De (positieve) verplichtingen die in ieder geval op Wegener rusten zijn uiteengezet in de eerdergenoemde bijlage bij het 
vergunningsbesluit (a t/m d). Het enkele feit dat het voorschrift niet tot in detail uitwerkt welke gedragingen Wegener 
(niet) zijn geoorloofd, maakt het voorschrift overigens nog niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Een zekere 
algemeenheid is immers onvermijdelijk omdat niet is te voorzien op welke wijze de te beschermen belangen in de 
toekomst zullen worden geschonden. Vgl. HR 31 oktober 2000, LJN AA7954 (Krulsla). 
12 Hetgeen uiteraard onverlet laat dat het voorschrift op enig moment zou kunnen worden gewijzigd indien sprake is van 
gewijzigde omstandigheden. 
13 Het CBb heeft, gelet op artikel 7 Gw, de bewoordingen in het tweede deel van het voorschrift veranderd van “blijven 
richten” naar “blijven verspreiden”. In deze zaak staat evenwel niet ter discussie dat de PZC en BN/De Stem nog worden 
verspreid in Zeeuws-Vlaanderen. 
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marktsegment ontstaat, heeft aangemerkt als factor die - naast het bezit van een (zeer) aanzienlijk 

marktaandeel van de geconcentreerde onderneming - wijst op het bestaan van een economische 

machtspositie. Het College is dan ook van oordeel dat de d-g Nma terecht heeft geconcludeerd dat 

een economische machtspositie als bedoeld in artikel 1, onder i, Mw ontstaat of wordt versterkt en 

dat deze machtspositie tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de relevante markt 

wordt belemmerd. Nu de belemmering, naar uit het vorenoverwogene tevens voortvloeit, in 

omvang niet onbetekenend kan worden geacht en evenmin van tijdelijke aard is, staat tevens vast 

dat - in de zin van artikel 41, tweede lid, Mw - de daadwerkelijke mededinging op significante wijze 

wordt belemmerd. 

6.14 Het vorenoverwogene brengt tevens met zich dat de economische machtspositie ontstaat of 

wordt versterkt - in termen van artikel 41, tweede lid, Mw - "als gevolg van de voorgenomen 

concentratie". […] 

6.16 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat artikel 41, tweede lid, Mw aan verlening van een 

vergunning voor de voorgenomen concentratie zoals deze is aangemeld in de weg stond. De 

beperkingen en voorschriften (hierna: voorschriften) die de d-g Nma aan de vergunning heeft 

verbonden, hebben de strekking om de voorgenomen concentratie zodanig vorm te geven, dat 

voor haar totstandbrenging, ware zij in deze vorm aangemeld, geen weigering op grond van artikel 

41, tweede lid, geïndiceerd was.  

6.17 Het feit dat een economische machtspositie met de in artikel 41, tweede lid, Mw bedoelde 

gevolgen ontstaat wordt in het bijzonder veroorzaakt doordat de concentratie ertoe leidt dat in [het 

overlapgebied in] Zeeland beide elkaar beconcurrerende regionale dagbladen in één hand komen. 

[…] In het overlapgebied in Zeeland heeft het voorschrift met betrekking tot de Provinciale Zeeuwse 

Courant en BN/De Stem tot gevolg dat de concentratie Wegener niet in staat zal stellen zich in 

belangrijke mate onafhankelijk van lezers te gaan gedragen. Het College heeft in hetgeen Wegener 

naar voren heeft gebracht geen argumenten gevonden die zouden meebrengen dat de d-g Nma 

door de op deze gevolgen gerichte maatregelen als voorschriften aan de vergunning te verbinden, 

onevenredige lasten aan Wegener zou hebben opgelegd. In dit verband wijst het College erop dat 

de voorschriften […]14 zijn gesteld overeenkomstig het hiertoe door Wegener gedane eindvoorstel. 

Het feit dat dit voorstel onder protest is gedaan, staat er niet aan de weg dat uit het presenteren 

van bedoeld voorstel valt op te maken dat Wegener dit op zichzelf, zo de noodzaak ertoe zou 

blijken, uitvoerbaar acht. Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat, […]  de door de d-g Nma ten 

aanzien van de lezersmarkt gestelde voorschriften stand kunnen houden. 

 15

6.18 Wegener heeft in beroep bij de rechtbank verschillende redenen aangevoerd waarom het 

besluit van de d-g Nma in strijd zou zijn met artikel 7 van de Grondwet. 

Strijd met artikel 7 van de Grondwet is volgens Wegener ten eerste aanwezig, omdat de d-g Nma 

bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie meer heeft gedaan dan alleen zuiver 

economische criteria hanteren. Het College overweegt dienaangaande het volgende. 

                                                           
14 Met uitzondering van de discussie zoals uiteengezet in voetnoot 13. 
15 Met uitzondering van de discussie zoals uiteengezet in voetnoot 13. 
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De d-g Nma is nagegaan of sprake was van het ontstaan of versterken van een economische 

machtspositie met de door artikel 41, tweede lid, Mw bedoelde gevolgen voor de mededinging. Bij 

beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, speelt - in aanvulling op de grote betekenis die 

toekomt aan de omvang van de te verkrijgen marktaandelen - onder meer een rol in hoeverre de 

tengevolge van de concentratie te verkrijgen marktpositie zodanig sterk is, dat de aanbieder van het 

product het zich kan veroorloven de kwaliteit van het aangeboden product te verminderen, zonder 

noemenswaardige gevolgen voor de belangstelling van afnemers. Het aldus in de beoordeling 

betrekken van de concurrentiepositie die de geconcentreerde onderneming op de relevante markt 

zal innemen, blijft naar het oordeel van het College binnen het kader van een zuiver mededingings-

rechtelijke beoordeling en wordt op zichzelf niet verhinderd door de werking van artikel 7 van de 

Grondwet. 

De tweede reden waarom strijd met artikel 7 van de Grondwet aanwezig zou zijn, is dat de aan de 

vergunning verbonden voorschriften in strijd met deze bepaling een inhoudelijk sturend karakter 

zouden hebben. Het College overweegt hieromtrent het volgende. [….] 

Het […] voorschrift met betrekking tot de lezersmarkt [in Zeeuws-Vlaanderen] bevat twee 

verplichtingen: ten eerste het waarborgen van het voortbestaan van onderlinge onafhankelijkheid 

van de Provinciale Zeeuwse Courant en BN/De Stem; ten tweede het waarborgen van het feit dat 

beide titels zich (mede) op Zeeuws-Vlaanderen zullen blijven richten. Eerstbedoelde verplichting 

acht het College toelaatbaar, nu dit enkel bewerkstelligt dat het nieuwe bedrijf een zodanige 

structuur krijgt, dat voorkomen wordt dat een economische machtspositie als bedoeld in artikel 41, 

tweede lid, Mw ontstaat of wordt versterkt. De verplichting om de beide dagbladen onafhankelijk 

van elkaar te laten voortbestaan, is niet aan te merken als een voorschrift waarbij de inhoud van de 

bladen in het geding is.”16 

 

27. De Raad wijst, gezien de in het vorige randnummer geciteerde overwegingen, erop dat 1) het 

voorschrift niets meer – maar ook zeker niets minder – bewerkstelligt dan dat het nieuwe 

bedrijf een zodanige structuur krijgt, dat voorkomen wordt dat een economische 

machtspositie ontstaat of wordt versterkt; 2) het voorschrift zodoende voorkomt dat 

Wegener zich kan veroorloven de kwaliteit van de PZC en BN/De Stem te verminderen, 

zonder noemenswaardige gevolgen voor de belangstelling van haar lezers en 3) Wegener dit 

voorschrift (kennelijk) zélf uitvoerbaar acht teneinde het ontstaan of het versterken van een 

economische machtspositie in Zeeuws-Vlaanderen te voorkomen. 

 

28. Meer concreet heeft Wegener, gelet op de bewoordingen van het voorschrift en het 

vergunningsbesluit alsmede de duiding daarvan door het CBb, in redelijkheid kunnen 

voorzien dat de samenwerking – en uiteindelijk samenvoeging – van de regioredacties van de 

PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen en de coördinatie van het commercieel beleid 

van de PZC en BN/De Stem met het voorschrift in strijd zijn. Deze gedragingen grijpen 

                                                           
16 CBb 5 december 2001 (Wegener), LJN AD6693, onderstreping NMa. 
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rechtstreeks in op essentiële concurrentieparameters waarop beide edities in Zeeuws-

Vlaanderen zouden moeten blijven concurreren, zoals de kwaliteit en de manier waarop 

beide edities zich positioneren op de markt. Juist op deze punten zouden de PZC en BN/De 

Stem zich in Zeeuws-Vlaanderen van elkaar moeten (blijven) onderscheiden. De kwaliteit zal 

voor de lezer immers in zeer belangrijke mate worden bepaald door de inhoud van de krant. 

Deze kwaliteit komt in het gedrang nu geen sprake (meer) is van twee concurrerende 

regioredacties maar van een – samengevoegde – regioredactie, die bovendien is 

ingekrompen.17 Tevens geeft de afstemming van het commerciële beleid de PZC en BN/De 

Stem de mogelijkheid om hun gezamenlijke winst in Zeeuws-Vlaanderen te maximaliseren. 

Dit zal er toe leiden dat de PZC en BN/De Stem zich niet (langer) onafhankelijk van elkaar 

opstellen maar veeleer in Zeeuws-Vlaanderen een collectief zullen vormen ten opzichte van 

hun lezers en adverteerders. De Raad zal in paragraaf 3.A.2 nog nader ingaan op deze 

gedragingen. 

 

2) Het specifieke doel dat het voorschrift beoogt 

29. In randnummer 22 heeft de Raad aan de orde gesteld dat de bewoordingen van het 

voorschrift niet los kunnen worden gezien van het doel dat het voorschrift beoogt. Dit blijkt 

ook uit de uitspraak van het CBb. In deze paragraaf gaat de Raad nader in het op specifieke 

doel dat het voorschrift beoogt. Aangezien het doel van het voorschrift en de bewoordingen 

van het voorschrift in eenzelfde richting wijzen, wordt naar het oordeel van de Raad aldus de 

duidelijkheid van het voorschrift bevestigd en versterkt.  

 

30. De Raad wijst erop dat de essentie van een remedie, zoals in dit geval het voorschrift tot 

waarborging van de onderlinge onafhankelijkheid, is dat bepaalde ongewenste gevolgen van 

een voorgenomen concentratie worden voorkomen. Het enige criterium dat de NMa bij 

concentraties van ondernemingen hanteert, is een economisch criterium, namelijk of na de 

concentratie een economische machtspositie ontstaat dan wel wordt versterkt.18 Een remedie 

dient naar haar aard die ongewenste gevolgen – de problemen voor de mededinging als 

gevolg van de concentratie – volledig weg te nemen. In dit geval wordt het geconstateerde 

mededingingsprobleem met het voorschrift verholpen, doordat in dat voorschrift is bepaald 

dat bepaalde onderdelen van de nieuwe geconcentreerde onderneming, in de bewoordingen 

van het voorschrift, onafhankelijk dienen te blijven. De Raad is van oordeel dat omtrent het 

doel van het voorschrift, mede gezien de mededingingsrechtelijke context, bij Wegener geen 

misverstand kan bestaan.  

 

                                                           
17 De – voorheen twee – regioredacties worden zodoende niet langer geprikkeld om elkaar ‘scherp’ te houden. 
18 Artikel 41, tweede lid, Mw (oud) luidde: “Een vergunning wordt geweigerd, indien als gevolg van de voorgenomen 
concentratie een 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.” 
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31. Het doel van het voorschrift, zo blijkt uit het vergunningsbesluit, is om de dreiging weg te 

nemen dat in het overlapgebied als gevolg van de voorgenomen concentratie de prikkel voor 

onderlinge concurrentie tussen de PZC en BN/De Stem, die elkaars meest nabije 

concurrenten zijn, zal verminderen (dit is het geconstateerde ‘mededingingsprobleem’). De 

NMa, hierin bevestigd door het CBb, vreest dat het wegvallen van de concurrentieprikkel kan 

leiden tot een vermindering van kwaliteit, het wegvallen van keuzemogelijkheid en tot een 

mogelijke verhoging van de prijzen.19  

 

32. Dat het doel van het voorschrift – naar zijn aard – slechts voor één uitleg vatbaar is, namelijk 

dat als het gevolg van de concentratie geen economische machtspositie ontstaat of wordt 

versterkt, bevestigt en versterkt de in het voorschrift gehanteerde bewoordingen en maakt 

het mogelijk dat Wegener haar gedrag daarop afstemt.  

 

3) De specifieke omstandigheden waaronder het voorschrift tot stand is gekomen 

33. In de vorige paragraaf heeft de Raad uiteengezet dat het doel van het voorschrift slechts voor 

één uitleg vatbaar kan zijn, en dat met dit doel de duidelijkheid van de gehanteerde 

bewoordingen in het voorschrift wordt bevestigd en versterkt. Het doel, te weten het 

wegnemen van de mededingingsproblemen als gevolg van de concentratie in Zeeuws-

Vlaanderen, is ook bij de totstandkoming van het voorschrift aan de orde geweest. Naar het 

oordeel van de Raad wordt, in aanvulling op hetgeen in de vorige paragrafen is overwogen, 

ook in de correspondentie in de aanloop naar het voorschrift duidelijk wat het 

mededingingsprobleem is en – belangrijker – wat van Wegener wordt verwacht om dit 

probleem weg te nemen. 

 

34. In de Punten van Overweging van 7 februari 2000,20 waarin de NMa haar bedenkingen uit 

omtrent de voorgenomen concentratie van Wegener en VNU Dagbladen, blijkt dat de NMa 

het verlies van concurrentie als het probleem ziet in het overlapgebied Zeeuws-Vlaanderen.  

 

“Uit het bovenstaande komt naar voren dat partijen […] in Zeeuws-Vlaanderen elkaars meest nabije 

concurrenten zijn en dat ook sprake is van daadwerkelijke concurrentie tussen de regionale 

dagbladen van beide partijen. 

 

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 worden in dit verband 

gesproken van de overname van VNU dagbladen ‘to reduce costly competition.’” 

                                                           
19 NMa-besluit 13 maart 2000, zaak 1528 (Wegener-VNU Dagbladen), rnr 97-108, zie 1528/313 (dossierstuk 2). 
20 Zie 1528/239 (opgenomen onder 1528/935), rnr. 79 e.v., met name rnr. 85 en 86. 
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35. Wegener heeft naar aanleiding van de Punten van Overweging beseft dat de overname van 

VNU Dagbladen niet zal (mogen) doorgaan, zonder dat aan deze mededingingsproblemen 

tegemoet wordt gekomen. Op 11 februari 2000 schrijft Wegener de NMa (onder protest) het 

volgende: 

 

“Niet tegenstaande onze opvatting dat er, ook niet in de overlappingsgebieden, geen sprake is van 

een machtsconcentratie die de concurrentie significant belemmert, willen wij met u overleggen aan 

welke voorwaarden wij zouden kunnen voldoen om de vermeende belemmeringen weg te nemen. 

 

Wij zijn bereid bepaalde uitgaven (edities van dag- en/of huis-aan-huisbladen), die in de 

overlappingsgebieden worden verspreid, te vervreemden aan derden. Heel concreet denken wij 

daarbij aan […] de editie Zeeland van BN/De Stem.” 21 

 

36. Wegener keert wat betreft de verkoop van BN/De Stem editie Zeeland op haar schreden 

terug in haar brief van 22 februari 2000: 

 

“Ten aanzien van de op 14 februari jl. besproken mogelijkheid tot verkoop van de editie Zeeland 

van BN/De Stem stelt Wegener Arcade dat bij een nadere uitwerking van dit idee is gebleken dat 

hier geen realistische oplossing geboden kan worden. De oplage van deze editie bedraagt 14.032 

exemplaren. Het ontvlechten van deze editie uit het totaal van Uitgeversmaatschappij Zuidwest 

Nederland B.V. zou betekenen dat er een zelfstandige eenheid zou ontstaan die van een dusdanig 

geringe omvang is dat deze nooit een rendabel bestaan zou kunnen leiden en dat daarvoor 

derhalve geen koper te vinden zal zijn. Het alternatief om niet alleen de editie Zeeland, doch het 

gehele dagblad BN/De Stem dan wel PZC aan te bieden (0plage 149.957, resp. 62.218), acht 

Wegener Arcade een oplossing waarmee de verhouding tussen zwaarte van de remedie en omvang 

van het vermeende probleem vergaand scheef getrokken wordt. Dit kan in alle redelijkheid niet van 

Wegener Arcade worden verwacht.” 22 

 

37. Vervolgens wordt tussen de NMa en Wegener uitvoerig gecorrespondeerd. Wegener geeft er 

in haar brief van 1 maart 200023 opnieuw blijk van dat zij begrijpt dat de onderlinge 

concurrentie moet worden gewaarborgd: 

 

“Teneinde in Zeeuws Vlaanderen tegemoet te komen aan de wens van de NMa om de concurrentie 

tussen de dagbladtitels in stand te houden, stelt Wegener Arcade het volgende voor: […]” 

 

                                                           
21 Zie 1528/248 (opgenomen onder 1528/935). 
22 Zie 1528/273 (opgenomen onder 1528/935). 
23 Zie 1528/278 (opgenomen onder 1528/935). 
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38. Op basis van het voorgaande is naar het oordeel van de Raad duidelijk dat Wegener heeft 

geweten wat het voorschrift moet behelzen om de geconstateerde mededingingsproblemen 

in Zeeuws-Vlaanderen te adresseren. Wegener heeft, reeds bij de totstandkoming van het 

voorschrift, voor ogen gehad wat het doel van het voorschrift is. Ook wordt duidelijk dat 

Wegener zich heeft gerealiseerd dat in de nieuw geconcentreerde onderneming de onderlinge 

concurrentie tussen de PZC en BN/De Stem moet worden gewaarborgd. 

 

39. Wegener heeft in dat verband ook de ultieme consequentie voor ogen gehad, namelijk dat de 

gehele titel BN/De Stem of PZC buiten het bereik van de concentratievergunning zou moeten 

vallen, indien niet een passende oplossing voor de edities in het overlapgebied zou worden 

bereikt.24 De NMa heeft erkend dat een beperking van de concentratievergunning, op een 

manier dat de gehele titel BN/De Stem of PZC geen onderdeel zou mogen worden van de 

nieuwe onderneming, te ver zou gaan. Zodoende heeft de NMa aan de concentratie een 

gedragsvoorschrift verbonden, dat de mededingingsproblemen adresseert met betrekking tot 

de edities van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen om zo via die weg te 

waarborgen dat beide edities blijven concurreren. De Raad meent dat ook in de 

totstandkoming van het voorschrift geen aanknopingspunten kunnen worden gevonden dat 

van een misverstand over de omvang en bedoeling van dit voorschrift bij Wegener sprake 

kan zijn. 

 

40. De Raad is van oordeel dat de totstandkoming van het voorschrift de bewoordingen van het 

voorschrift bevestigt – met name de verplichting tot onderlinge onafhankelijkheid. Naar het 

oordeel van de Raad is de samenwerking – en uiteindelijk samenvoeging – van de 

regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen en de coördinatie van het 

commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem voorzienbaar in strijd met het voorschrift. 

Van onderlinge concurrentie zoals deze plaatsvond voor de concentratie is immers gelet op 

deze gedragingen geen, of tenminste sterk verminderd, sprake. 

 

4) Het voorschrift is na de totstandkoming door de NMa meermaals bevestigd 

41. Nadat het vergunningsbesluit met de uitspraak van het CBb op 5 december 2001 

onherroepelijk is geworden, is er op verschillende momenten contact onderhouden tussen 

Wegener en de NMa met betrekking tot het voorschrift. Ook de correspondentie tussen de 

NMa en Wegener, nadat het voorschrift onherroepelijk is geworden, bevestigt de 

bewoordingen van het voorschrift en grijpt terug op de eerder uiteengezette doelstelling van 

het voorschrift. 

42. Centraal en terugkerend onderwerp is dat Wegener het voorschrift met betrekking tot de 

onderlinge onafhankelijkheid restrictief wil interpreteren. De Raad stelt vast dat Wegener 

                                                           
24 PZC en BN/De Stem zijn dagbladtitels. Van deze titels verschijnen verschillende (regio)edities, voor de PZC in 
Walcheren, Bevelanden/Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en voor BN/De Stem in Breda, Oosterhout, 
Etten-Leur/Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom en Zeeland. 
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(slechts) een zekere mate van onafhankelijkheid van de redacties voorstaat, zodat voor het 

overige door samenwerking kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Dit zou, zo stelt 

Wegener, ten goede komen aan het (rendabel) kunnen blijven verspreiden van de PZC editie 

Zeeuws-Vlaanderen en BN/De Stem editie Zeeland.  

 

43. De NMa heeft aan Wegener bij herhaling laten weten dat onverkort moet worden 

vastgehouden aan de onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-

Vlaanderen, die door het voorschrift is bepaald. Zo heeft de NMa bij brief van 3 mei 2002 

Wegener bevestigd wat met het voorschrift is beoogd: het voorschrift dient om de 

concurrentieprikkel tussen de edities van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen 

onverkort te behouden zodat mededingingsproblemen aldaar worden voorkomen.25  

 

44. Dit betekent onder meer dat het voorschrift niet alleen op de redactionele onafhankelijkheid 

maar ook op de commerciële onafhankelijkheid betrekking heeft.26 Bij brief van 8 mei 2002 

wijst de NMa uitdrukkelijk een beperkte lezing van het voorschrift, zoals voorgesteld door 

Wegener, af door:  

 

“nogmaals te benadrukken dat redactionele onafhankelijkheid slechts een element is van de 

onafhankelijkheid zoals opgenomen in [het voorschrift].”27 

 

45. Op 14 mei 2002 vindt een overleg plaats waarbij de d-g NMa opnieuw het doel van het 

voorschrift benadrukt:  

 

“Het ultieme doel van [het voorschrift] is, dat de onafhankelijkheid voor lezers wordt gewaarborgd. Er 

mag door de concentratie geen afbreuk worden gedaan aan de positie die de lezers in de overlapgebieden 

hadden voor de concentratie.”28 

 

46. In een afrondende brief van 11 december 2002 schrijft de d-g NMa dat hij akkoord is met de 

uitvoering, voor zover bekend, die Wegener dan aan het voorschrift geeft – onder het 

volgende, uitdrukkelijke voorbehoud:  

 

“zolang Wegener N.V. zich houdt aan alle voorwaarden zoals deze blijken uit mijn besluit van 13 maart 

2000 en die betrekking hebben op de situatie in Zeeuws Vlaanderen.”  

 

47. In de brief wordt nogmaals geëxpliciteerd dat:  

 

                                                           
25 Zie 1528/525 (dossierstuk 7). 
26 Zie 1528/525 (dossierstuk 7). 
27 Zie 1528/526 (dossierstuk 8). 
28 Zie 1528/531 (dossierstuk 10). 
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“geen afbreuk [mag worden gedaan] aan de zelfstandigheid van het commerciële en redactionele beleid 

van ieder van de twee dagbladen.”29 

 

48. Op 27 oktober 2006 is er opnieuw (telefonisch) contact geweest tussen Wegener en de NMa. 

Aanleiding hiervan is dat Wegener haar regionale krantenactiviteiten wil centraliseren. Tevens 

stelt de heer [C] in dat telefoongesprek aan de orde dat de PZC en BN/De Stem niet langer 

onderling onafhankelijk zijn in Zeeuws-Vlaanderen.30 

 

49. De NMa vraagt naar aanleiding van het telefoongesprek nadere gegevens op,31 hetgeen 

resulteert in een brief van Wegener van 23 februari 2007. In deze brief schrijft Wegener:  

 

“gelet op de door de NMa in 2002 gestelde voorwaarden hebben [de PZC en BN/De Stem] geen deel 

uitgemaakt van deze juridische fusie en zijn beide ondernemingen mitsdien nog operationeel als 

zelfstandige juridische entiteiten.” Verder bevestigt Wegener dat zij: “zich zal blijven houden aan de 

indertijd door de NMa opgelegde voorschriften en mitsdien geen enkele handeling zal plegen en geen 

enkele ontwikkeling in gang zal zetten of gedogen die de uitvoering van de voorschriften zou kunnen 

bemoeilijken totdat door de NMa anders zal zijn beslist.”32 

 

50. De correspondentie van de NMa met Wegener is consistent met de bewoordingen van het 

voorschrift, de duiding daarvan door het CBb en het doel van het voorschrift. De Raad 

constateert dat het, gelet op deze correspondentie, voor Wegener duidelijk is geweest – 

althans heeft moeten zijn – wat van haar wordt verwacht. De samenwerking – en uiteindelijk 

samenvoeging – van de regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen en 

de coördinatie van het commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem is daarmee niet te 

verenigen. 

 

5) Het voorschrift richt zich tot een specifieke, professionele onderneming 

51. Voorts wijst de Raad erop dat Wegener een beursgenoteerde onderneming is. Wegener kan 

mede daarom worden gezien als een professionele marktdeelnemer. Het is vaste 

jurisprudentie dat van professionele marktdeelnemers verlangd kan worden dat zij zich 

terdege laten informeren over de beperkingen waaraan hun gedragingen zijn onderworpen.33 

                                                           
29 Zie 1528/555 (dossierstuk 18). 
30 Zie 1528/593 (dossierstuk 19). 
31 Zie 1528/595 (dossierstuk 21). 
32 Zie 1528/596 (dossierstuk 22). 
33 Zie CBb 20 december 2007, LJN BC2232, ov. 4.2.5: “Uit de jurisprudentie volgt dat een bepaling waarin algemene termen 
worden gehanteerd niet reeds daarom onvoldoende bepaalbaar is. Indien de norm zich richt tot professionele 
marktpartijen, mag van hen worden verlangd dat zij zich laten informeren over de eventuele verenigbaarheid van hun 
voorgenomen gedragingen met de wet.” en CBb 1 april 2008, LJN BC8268, ov. 5.7: “van een grote en ervaren 
marktdeelnemer als ABP mag bovendien worden verwacht dat deze zichzelf op de hoogte stelt van doel en reikwijdte van 
dit soort bepalingen. Voor zover voor ABP zaken onduidelijk waren, had zij contact kunnen opnemen met DNB als de 
toezichthoudende instantie.” 
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De Raad wijst op de in de vorige paragraaf geciteerde correspondentie tussen de Wegener en 

de NMa, die mede in dat licht moet worden bezien. 

 

52. De Raad wijst in dat verband nog op twee bijzondere kenmerken van de in het voorschrift 

vervatte gedragsnorm. Wegener is, in tegenstelling tot de gevallen waarin de voornoemde 

jurisprudentie over professionele marktdeelnemers is ontwikkeld, de enige adressaat van de 

gedragsnorm zoals die in het voorschrift is vervat. Bovendien is Wegener zelf nauw 

betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorschrift. Deze twee elementen 

versterken naar het oordeel van de Raad de eerder genoemde verplichting van Wegener om 

zich terdege te laten informeren om een juiste naleving van het voorschrift te verzekeren. 

 

53. De Raad stelt vast dat er contact tussen Wegener en de NMa is geweest over de naleving van 

het voorschrift. Dit contact is zowel in 2002 als in 2007 beëindigd met een brief waarin wordt 

bevestigd dat geen enkele afbreuk mag en zal worden gedaan aan de zelfstandigheid van het 

commerciële en redactionele beleid van ieder van de twee dagbladen.34 De Raad stelt vast uit 

de omstandigheid dat Wegener kennelijk geen aanleiding heeft gezien voor nader contact 

over de wijze waarop aan het voorschrift concreet gestalte moet worden gegeven, dat dit 

voorschrift voor Wegener duidelijk moet zijn geweest. Zo er bij Wegener nog onduidelijkheid 

zou hebben bestaan over (de bewoordingen in) het voorschrift, zou het op de weg van 

Wegener hebben gelegen om daaromtrent nadere vragen aan de NMa te stellen.  

 

Conclusie met betrekking tot de duidelijkheid van het voorschrift 

54. De Raad stelt op grond van al het voorgaande vast dat het voorschrift duidelijk is, gelet op de 

bewoordingen van het voorschrift en het vergunningsbesluit alsmede de duiding daarvan 

door het CBb, zodat Wegener haar gedrag op het voorschrift heeft kunnen afstemmen.  

 

55. De Raad constateert bovendien dat de bewoordingen van het voorschrift in eenzelfde richting 

wijzen als het specifieke doel dat het voorschrift beoogt, de specifieke omstandigheden 

waaronder het voorschrift tot stand is gekomen en de herhaalde bevestiging van het 

voorschrift door de NMa nadat het tot stand is gekomen. Voorts richt het voorschrift zich tot 

één specifieke, professionele onderneming en is het voorschrift in nauw overleg met de NMa 

vormgegeven. 

 

56. De bewoordingen van het voorschrift en voornoemde factoren zijn alle objectief kenbaar. Alle 

factoren in onderlinge samenhang in ogenschouw nemend, geldt naar het oordeel van de 

Raad te meer dat (juist) voor Wegener voorzienbaar is welke gedragingen in strijd zijn met 

                                                           
34 In 2002 betrof het een afrondende brief van de NMa, zie 1528/555 (dossierstuk 18). In 2007 betrof het een brief 
afkomstig van Wegener, zie 1528/596 (dossierstuk 22). 
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het voorschrift. Van strijd met het rechtszekerheidbeginsel is naar het oordeel van de Raad 

dan ook geen sprake. 

 

57. Naar het oordeel van de Raad lijdt geen twijfel dat de feiten die door de Raad in het 

bestreden besluit zijn geconstateerd, in strijd zijn met het voorschrift. De samenwerking – en 

uiteindelijk samenvoeging – van de regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-

Vlaanderen en de coördinatie van het commercieel beleid van de PZC en BN/De Stem doen 

afbreuk aan “het voortbestaan van de onderlinge onafhankelijkheid” van de PZC en BN/De 

Stem waartoe het voorschrift verplicht. Nu Wegener deze onderlinge onafhankelijkheid niet 

heeft gewaarborgd, heeft zij het voorschrift overtreden. 

 

A.2 De gedragingen van Wegener 

58. De Raad heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat de (onder I en II in randnummer 13 

genoemde) gedragingen van Wegener in strijd zijn met het voorschrift. Het betreft het door 

Wegener integreren van de regioredacties van de PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen 

en de coördinatie door Wegener van het commerciële beleid van de PZC en BN/De Stem. 

Naar het oordeel van de Raad zijn deze gedragingen niet te verenigen met het voorschrift. De 

Raad overweegt, in aanvulling op hetgeen in het bestreden besluit is beschreven en in het 

licht van de bezwaren van Wegener, nog het volgende. 

 

Redactionele onafhankelijkheid 

59. De Raad heeft in het bestreden besluit geconstateerd dat Wegener de regioredacties in 

Zeeuws-Vlaanderen heeft samengevoegd. 

 

60. De Raad benadrukt allereerst dat hij met het voorschrift de randvoorwaarden heeft 

geschapen welke ertoe leiden dat het mededingingsprobleem wordt weggenomen. Het 

voorschrift laat zich niet uit over de inhoud van de dagbladen. Het is overigens ook niet 

nodig dat de Raad zich niet met de inhoud van beide dagbladen inlaat, om te kunnen 

verzekeren dat de lezer keuze behoudt tussen twee zich van elkaar onderscheidende 

dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen. 

 

61. Zonder afstemming zullen twee onderling onafhankelijk opererende dagbladen (in dit geval 

de edities in Zeeuws-Vlaanderen), die bovendien elkaars meest nabije concurrent zijn, niet 

dezelfde dagbladen uitbrengen. Beide edities zullen immers – met name op basis van de 

inhoud, hetwelk een (zo niet de meest) voorname concurrentieparameter is – proberen de 

gunst van een zo groot mogelijke groep lezers te winnen en behouden.  

 

62. Dat concurrentieproces vindt niet plaats als uitsluitend de onafhankelijkheid van de 

betreffende hoofdredacteuren gewaarborgd is. De onderlinge onafhankelijkheid kan naar het 
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oordeel van de Raad alleen worden gewaarborgd indien afzonderlijke redacties aan de 

(hoofdredacteuren van de titels) PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen ter beschikking 

staan. De hoofdredacteuren – hoe onafhankelijk ook – kunnen zich bij de nieuwsgaring in 

iedere andere situatie immers niet bedienen van voldoende personele capaciteit ten behoeve 

van de onder hun verantwoording verschijnende edities in Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien, 

ook al zou de redactie van voldoende grootte zijn om twee edities van afzonderlijke kopij te 

kunnen voorzien, dan nog zou daartoe in een samengevoegde regioredactie de 

(economische) prikkel ontbreken. De Raad wijst erop dat door samenwerking, later de 

samenvoeging, van de regioredacties in Zeeuws-Vlaanderen, de keuzevrijheid van de lezer is 

verworden tot een schijn-keuze. Illustratief is de omstandigheid dat de nieuwe 

samengevoegde regioredactie sterk is ingekrompen ten opzichte van de oorspronkelijke 

(totale) omvang van de regioredacties voor de samenvoeging.  

 

63. De Raad merkt voorts op dat het een kenmerk is van kranten zoals de PZC en BN/De Stem 

dat de redactie (journalistiek) onafhankelijk is van de uitgeverij – hetgeen vastligt in het 

redactiestatuut – zodat het niet voor de hand ligt dat de NMa in verband met een 

concentratie tussen ondernemingen zulks (ten overvloede) in een vergunningseis zou 

vastleggen. Dat het voorschrift enkel betrekking zou hebben op de onafhankelijkheid van de 

redactie ten opzichte van de uitgeverij, zoals Wegener heeft betoogd, is niet met het 

voorschrift te verenigen. Het voorschrift bedingt immers onderlinge onafhankelijkheid tussen 

de PZC en BN/De Stem. Het enkel waarborgen van de onafhankelijkheid van de redactie ten 

opzichte van de uitgeverij kan het geconstateerde mededingingsbezwaar dan ook niet 

verhelpen.  

 

64. De Raad wijst voorts nog op de correspondentie met Wegener die dateert van direct na het 

onherroepelijk worden van het voorschrift, waaruit blijkt dat de NMa zich sinds 2002 op het 

(consequente) standpunt heeft gesteld dat samenwerking – laat staan de samenvoeging – 

van de regioredacties een overtreding is van het voorschrift. 

 

65. In haar brief van 26 maart 2002 schrijft de NMa:  

 

“In BN/De Stem van 25 september 2001 wordt tevens aangegeven dat de heer [A], lid van de Raad 

van Bestuur van Wegener verwacht dat de redacties beter gaan samenwerken en dat de redacties in 

Zeeuws Vlaanderen zelfs zeer nauw gaan samenwerken.”35 

 

66. In haar brief van 28 maart 2002 schrijft Wegener:  

 

                                                           
35 Zie 1528/512 (dossierstuk 3). 
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“Beide genoemde titels behouden ieder de eigen redactionele organisatie, een eigen 

hoofdredacteur en een eigen redactiestatuut. […] Naar aanleiding van uw verwijzing naar berichten 

over redactionele samenwerking, zij opgemerkt dat de twee regio redacties kopij uitwisselen.”36 

 

67. De NMa schrijft in haar brief van 12 april 2002:  

 

“Ik moet u berichten dat ik niet kan instemmen met de door u gevraagde gewijzigde opzet en 

uitwerking van de voorschriften en beperkingen bij het besluit van 13 maart 2000 met betrekking 

tot Zeeuws Vlaanderen. Uw voorstellen wijken sterk af van de van de vergunning deel uitmakende 

beperkingen en voorschriften […], waardoor alleen sprake zou blijven van een bepaalde mate van 

redactionele onafhankelijkheid.”37 

 

68. Wegener schrijft op 19 april 2002:  

 

“Twee gescheiden redacties met ieder een eigen hoofdredacteur en een eigen redactiestatuut 

vormen een volstrekt adequate waarborg voor de inhoudelijke onafhankelijkheid van beide 

dagbladen. […] Ieder hoofdredacteur beslist autonoom welke kopij in het desbetreffende dagblad 

wordt opgenomen.” 38 

 

69. In de bijlage van die brief is de projectopzet advertentieverkoop bijgevoegd, in welk verband 

vanaf januari 2002 een werkgroep actief. In dit plan staat:  

 

“Door de overname van de VNU Dagbladengroep door Wegener N.V. is een overlapgebied 

ontstaan in regio Zeeuws-Vlaanderen. Zowel BN/De Stem (editie Zeeland) als PZC (editie Zeeuws-

Vlaanderen) brengen hier hun dagblad uit. Hier kan dus synergie gerealiseerd worden door op 

onderdelen samen te werken of activiteiten te integreren. Achterliggend doel is om in 

gezamenlijkheid een zo sterk mogelijke marktpositie in te nemen ten op zichte van andere media in 

de regio Zeeuws-Vlaanderen. Uiteraard speelt de adverteerdersmarkt in dit geheel een belangrijke 

rol.”39  

 

70. De werkgroep concludeert het volgende:  

 

“De werkgroep adverteerdersmarkt voorziet onder meer grote problemen met de afstemming van 

redactionele bijlagen waarop door de verkoopafdeling wordt ingesprongen door middel van het 

uitbrengen van aan het onderwerp gerelateerde advertentiespecials. Dit zal tot gevolg hebben dat 

er veel dubbel werk zal moeten worden verricht. Naar het inzien van de werkgroep is de enige 

                                                           
36 Zie 1528/515 (dossierstuk 4). 
37 Zie 1528/518 (dossierstuk 5). 
38 Zie 1528/522 (dossierstuk 6). 
39 Zie 1528/522 (dossierstuk 6), bijlage 1, p. 1. 
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mogelijkheid om een echt efficiënt, accuraat en doelmatig verkoopapparaat te realiseren (en om 

zodoende optimale synergie te bereiken) het komen tot 1 regionale dagbladtitel in Zeeuws-

Vlaanderen.”40 

 

71. De NMa schrijft als reactie op de door Wegener toegezonden stukken op 3 mei 2002:  

 

“Uit de door de werkgroep gesignaleerde gewenste afstemming van redactionele bijlagen blijkt 

voorts dat de uitgevoerde integratie zelfs de onderlinge redactionele onafhankelijkheid niet 

waarborgt. […] Ik breng nogmaals onder uw aandacht dat de voorschriften en beperkingen er op 

zijn gericht om de onderlinge onafhankelijkheid van PZC en BN/De Stem te waarborgen. Ik wil 

benadrukken dat hiervan geen sprake zal zijn, indien de uitwisseling van kopij ertoe leidt dat de 

nieuwsvoering van beide bladen substantieel hetzelfde is.”41 

 

72. In een gesprek met Wegener op 14 mei 2002 benadrukt de NMa: 

 

“De zorgen van de NMa ten aanzien van het samenvoegen van activiteiten van BN/De Stem en 

PZC moet worden gezien in het licht van de onderlinge ‘onafhankelijkheid’ van deze twee 

dagbladen. […] Er mag door de concentratie geen afbreuk worden gedaan aan de positie die de 

lezers in de overlapgebieden hadden voor de concentratie.”42 

 

73. Ten slotte schrijft Wegener op 3 juni 2002:  

 

“Gezien de uitkomst van de bespreking van 14 mei jl. heeft Wegener besloten geen uitvoering te 

geven aan het [integratie-]project in de vorm die in de daaraan ten grondslag liggende stukken was 

aangeduid.”43 

 

74. De samenvoeging van de regioredacties in 2009 betekent dat de PZC en BN/De Stem in 

Zeeuws-Vlaanderen zijn geïntegreerd. Dit is naar het oordeel van de Raad in strijd met het 

voorschrift en bovendien een schending van hetgeen Wegener in 2002 aan de NMa heeft 

bericht. 

 

75. Er is geen uitleg van het voorschrift mogelijk waaronder – ondanks dat de regioredacties 

worden samengevoegd – toch sprake is van de voorgeschreven onderlinge onafhankelijkheid. 

De samenvoeging is bovendien in tegenspraak met hetgeen Wegener in 2002 aan de NMa 

heeft bevestigd, namelijk dat beide dagbladen ieder de eigen redactionele organisatie 

                                                           
40 Zie 1528/522 (dossierstuk 6), bijlage 1, p. 11. 
41 Zie 1528/525 (dossierstuk 7). 
42 Zie 1528/531 (dossierstuk 10). 
43 Zie 1528/533 (dossierstuk 13). Van de “daaraan ten grondslag liggende stukken” maakt het eerder genoemde stuk met 
betrekking tot de wenselijkheid van het samenwerken van de redacties in Zeeuws-Vlaanderen deel uit, zie 1528/522 
(dossierstuk 6), bijlage 1. 
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behouden.44 De samenvoeging van de regioredacties lijkt bovendien sterk op het (alsnog) 

implementeren van plannen waarvan Wegener eerder had aangegeven deze niet te zullen 

uitvoeren. In die plannen is het samenvoegen van de edities in Zeeuws-Vlaanderen nota bene 

ingegeven door het motief om gezamenlijk een zo sterk mogelijke marktpositie in te nemen 

ten opzichte van andere media in verband met de advertentieverkoop. 

 

Commerciële onafhankelijkheid 

76. De Raad heeft in het bestreden besluit geconstateerd dat het commerciële beleid van de PZC 

en BN/De Stem wordt gecoördineerd door hun gezamenlijke moedermaatschappij Wegener 

Media. De heer [D] blijkt bovendien de (dagelijkse) leiding te voeren over het commerciële 

beleid van zowel de PZC als BN/De Stem. De Raad is van oordeel dat deze gedragingen in 

strijd zijn met het voorschrift. Dit geldt te meer indien deze gedragingen in het licht van de 

uitvoerige correspondentie met Wegener worden bezien. 

 

77. In haar brief van 26 maart 2002 schrijft de NMa:  

 

“ Voorts heb ik uit het Financieele Dagblad van 13 maart jl. vernomen dat sprake zou zijn van 

plannen om de uitgeverijen van PZC en BN/De Stem te fuseren. Daarbij wordt aangegeven dat 

afdelingen als oplage, marketing, financiën en personeel vrijwel worden geconcentreerd in 

Breda.”45 

 

78. In haar brief van 28 maart 2002 schrijft Wegener:  

 

“Wegener is van oordeel dat integratie noodzakelijk is voor het voortbestaan van twee titels […] De 

samenvoeging van vennootschappen zou meebrengen dat de uitvoering van de aan Wegener 

opgelegde verplichtingen een andere vorm zou krijgen dan in het NMa besluit van 13 maart 2000 

en de daarbij behorende bijlage is aangegeven. […] Deze nieuw te vormen vennootschap wordt 

uitgeefster van twee onafhankelijke dagbladtitels te weten BN/De Stem en PZC. Beide genoemde 

titels behouden ieder de eigen redactionele organisatie, een eigen hoofdredacteur en een eigen 

redactiestatuut. De overige disciplines van beide uitgeverijen, te weten directie, commercie, 

administratie, logistiek en dergelijke worden samengevoegd tot één integrale organisatie.”46 

 

79. De NMa schrijft in haar brief van 12 april 2002 dat zij met deze plannen niet kan instemmen:  

 

“Uw voorstellen wijken sterk af van de van de vergunning deel uitmakende beperkingen en 

voorschriften. In plaats van het onafhankelijk van elkaar houden van PZC en BN/De Stem door 

                                                           
44 Zie 1528/515 (dossierstuk 4). 
45 Zie 1528/512 (dossierstuk 3). 
46 Zie 1528/515 (dossierstuk 4). 
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twee vennootschappen […] stelt u een fusie voor van beide vennootschappen met één RvC. […] De 

thans door u aangevoerde wens tot rendementsverbetering doet hier niet aan af.”47 

 

80. Wegener schrijft op 19 april 2002: 

 

“De voor de lezers gewaarborgde onafhankelijkheid van beide titels in Zeeuws-Vlaanderen staat 

geheel los van het feit dat bepaalde operationele en facilitaire aspecten van de bedrijfsvoering van 

een uitgeverij worden samengevoegd.”48 

 

81. De NMa schrijft vervolgens op 3 mei 2002:  

 

“Bij het voldoen aan de beperkingen en voorschriften kan geen sprake zijn van integratie van 

operationele en facilitaire activiteiten, op de wijze zoals door u is voorgesteld. Zoals hierboven 

reeds is aangegeven, is een dergelijke integratie in strijd met de onderlinge onafhankelijkheid van 

PZC en BN/De Stem. De enig denkbare manier om een aantal ondersteunende diensten met 

behoud van onderlinge onafhankelijkheid te groeperen is door deze onder te brengen in een apart, 

zuiver facilitair, bedrijf. […] Beide dagbladen zullen deze diensten dan naar behoefte bij dit facilitair 

bedrijf kunnen inkopen. Hierbij moet beslist duidelijk zijn dat de commerciële beslisbevoegdheid 

over het al dan niet uitbesteden en de inhoud van de uit te besteden diensten bij elk van de 

dagbladen afzonderlijk ligt en niet bij het facilitair bedrijf.”49 

 

82. In een gesprek met Wegener op 14 mei 2002 benadrukt de NMa dat:  

 

“De zorgen van de NMa ten aanzien van het samenvoegen van activiteiten van BN/De Stem en 

PZC moet worden gezien in het licht van de onderlinge ‘onafhankelijkheid’ van deze twee 

dagbladen. […] [En] dat het commerciële strategische beleid bij de twee dagbladen moet blijven 

liggen en niet mag worden overgedragen aan het facilitaire bedrijf.”50 

 

83. Op 15 mei 2002 voeren de NMa en Wegener nog een telefoongesprek waarin de NMa het 

belang aangeeft dat:  

 

“[…] prijsbeleid en commerciële strategie bij de twee dagbladen blijft liggen en niet wordt 

overgedragen aan het facilitaire bedrijf in verband met onafhankelijkheid van de twee dagbladen 

onderling. Door [de advocaat van Wegener] is bevestigd dat deze boodschap is overgekomen.”51 

 

                                                           
47 Zie 1528/518 (dossierstuk 5). 
48 Zie 1528/522 (dossierstuk 6). 
49 Zie 1528/525 (dossierstuk 7). 
50 Zie 1528/531 (dossierstuk 10) 
51 Zie 1528/532 (dossierstuk 11) 
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84. Ten slotte schrijft Wegener op 3 juni 2002:  

 

“Gezien de uitkomst van de bespreking van 14 mei jl. heeft Wegener besloten geen uitvoering te 

geven aan het [integratie-]project in de vorm die in de daaraan ten grondslag liggende stukken was 

aangeduid. […] Omtrent een gewijzigde opzet – namelijk op basis van een structuur met twee 

uitgeverijen en een facilitair bedrijf – zal opnieuw advies van de betrokken ondernemingsraden 

moeten worden ingewonnen.”52  

 

85. Kern van de in het voorgaande weergegeven correspondentie is 1) dat het facilitair bedrijf in 

een (derde) aparte vennootschap wordt ondergebracht ten opzichte van de reeds bestaande 

vennootschapen waarin de twee uitgeverijen PZC en BN/De Stem zijn ondergebracht en 2) 

dat de PZC en BN/De Stem ieder voor zich het commerciële beleid moeten bepalen en dit 

niet mogen overdragen aan het facilitaire bedrijf. 

 

86. In het bestreden besluit heeft de Raad geconstateerd dat de besluitvorming over de 

commerciële bedrijfsvoering van de uitgeverij PZC en de uitgeverij BN/De Stem aan deze 

vennootschappen is onttrokken en is samengebracht in de (moeder)vennootschap boven de 

Uitgeverij PZC en de Uitgeverij BN/De Stem. (Ook) deze gedraging bewerkstelligt dat de PZC 

en BN/De Stem worden geïntegreerd, waarbij zij in Zeeuws-Vlaanderen niet langer in 

onderlinge onafhankelijkheid beslissingen nemen over hun (commerciële) positionering.  

 

87. Ook is gebleken dat één directeur, in de persoon van de heer [D] de (dagelijkse) leiding voert 

over het commerciële beleid van zowel de PZC als BN/De Stem.  

 

88. De gekozen ondernemingsstructuur en de gezamenlijke bedrijfsvoering bevordert dat een 

economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt doordat de commerciële beslissingen 

met betrekking tot de PZC en BN/De Stem in één hand zijn. Dit is naar het oordeel van de 

Raad in strijd met het voorschrift en bovendien een schending van hetgeen Wegener in 2002 

aan de NMa heeft bericht. 

 

Conclusie 

89. Zowel ten aanzien van de samenwerking – later de samenvoeging – van de regioredacties 

van de PZC en BN/De Stem als de coördinatie van het commerciële beleid van de PZC en 

BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen geldt naar het oordeel van de Raad dat deze gedragingen 

zonder meer in strijd zijn met het voorschrift. 

 

                                                           
52 Zie 1528/533 (dossierstuk 13). 
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B. Verval sanctiebevoegdheid ten aanzien van Wegener 

90. Wegener is van mening dat er geen sprake is van een voorschrift, maar van een beperking in 

de zin van artikel 41, vierde lid, Mw. Een schending van een beperking impliceert dat een 

onrechtmatige concentratie tot stand komt. Wegener is van mening dat er dus hooguit 

sprake kan zijn van een overtreding wegens een ‘niet gemelde concentratie’ in de zin van 

artikel 74 Mw. Deze overtreding dateert dan evenwel van 2002, zodat de sanctiebevoegdheid 

van de Raad zou zijn vervallen. 

 

91. De Adviescommissie is in haar Advies op deze bezwaargrond niet expliciet ingegaan. 

 

92. De NMa stelt voorop dat de remedie in deze zaak betrekking heeft op het ‘gedrag’ van de 

onderneming Wegener ná de concentratie. Dit betekent dat sprake is van een 

gedragsremedie en zodoende van een voorschrift in de zin van artikel 41, vierde lid, Mw. Een 

voorschrift wordt immers gekenmerkt doordat het zich richt tot de nieuwe (geconcentreerde) 

onderneming. 

 

93. Er zou sprake zijn van een beperking in de zin van artikel 41, vierde lid, Mw indien de NMa 

de (reikwijdte) van de concentratievergunning beperkt, zodat bijvoorbeeld één of meer 

bedrijfsonderdelen geen onderdeel kunnen gaan vormen van de nieuwe onderneming.53 De 

gedragsremedie in deze zaak is nu juist ingesteld omdat een beperking van de 

concentratievergunning te verstrekkend zou zijn (zie rnr. 39 van dit besluit). In deze zaak 

staat dan ook niet ter discussie dat de PCZ en BN/De Stem na de concentratie tot dezelfde 

onderneming, te weten Wegener, zijn gaan behoren. 

 

94. Het voorschrift legt aan deze onderneming duurzaam de plicht op om zich – na de 

concentratie – op een bepaalde manier te gedragen. De NMa heeft deze plicht voor Wegener 

niet beperkt in de tijd, zodat deze geldt zolang de NMa of de bestuursrechter niet anderszins 

heeft bepaald. Nu de NMa heeft vastgesteld dat Wegener zich ten minste tot 14 juli 2010 in 

strijd met het voorschrift heeft gedragen, is van verval van de sanctiebevoegdheid geen 

sprake. 

 

C. Bezwaren naar aanleiding van vermeende strijd met de persvrijheid  

95. Wegener stelt dat de uitleg van de redactionele onafhankelijkheid zoals de NMa die geeft 

neer zou komen op een verbod tot samenwerking hetgeen in strijd is met de persvrijheid 

zoals vervat in artikel 7 Grondwet (hierna ook: Gw). 

 

96. De Adviescommissie is in haar Advies op deze bezwaargrond niet expliciet ingegaan. 

                                                           
53 Een gedragsremedie heeft altijd de vorm van een voorschrift. 
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97. Voor zover deze stelling van Wegener aldus moet worden begrepen dat het voorschrift 

ongeldig zou zijn, omdat het voorschrift strijdig is met de Grondwet, merkt de NMa het 

volgende op. De vraag of de “waarborging van het voortbestaan van onderlinge 

onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem en van het feit dat beide titels verspreid blijven 

worden in Zeeuws-Vlaanderen” in strijd is met artikel 7 Gw, is aan de orde geweest in de 

procedure die Wegener heeft gevoerd tot aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

tegen het opleggen van het voorschrift. 

 

98. Het CBb heeft overwogen:  

 

“[Dit voorschrift] acht het College toelaatbaar, nu dit enkel bewerkstelligt dat het nieuwe bedrijf een 

zodanige structuur krijgt, dat voorkomen wordt dat een economische machtspositie als bedoeld in 

artikel 41, tweede lid, Mw ontstaat of wordt versterkt. De verplichting om beide dagbladen 

onafhankelijk van elkaar te laten voortbestaan, is niet aan te merken als een voorschrift waarbij de 

inhoud van de bladen [in de zin van artikel 7 Gw] in het geding is.”54 

 

99. De NMa wijst er bovendien op dat uit het bezwaarschrift niet duidelijk wordt hoe het 

voorschrift precies “neer zou komen” op een schending van artikel 7, eerste lid, Gw. Dat 

artikel bepaalt:  

 

“Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, 

behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”  

 

100. De Raad benadrukt dat zij géén bemoeienis heeft met de inhoud van de kranten. De Raad 

heeft in het vergunningsbesluit, door middel van het opleggen van een voorschrift, 

randvoorwaarden willen scheppen waaronder de (dreigende) mededingingsproblemen 

worden weggenomen. Een schending van het grondrecht op persvrijheid is dan ook niet aan 

de orde.  

 

D. Vergelijking met zaak 1538 / Telegraaf 

101. Wegener stelt dat het voorschrift niet soortgelijk is aan het voorschrift in de Telegraaf-zaak en 

dat om die reden in deze zaak niet dezelfde strikte conclusie mag worden getrokken. 

 

102. De Adviescommissie is in haar Advies op deze bezwaargrond niet expliciet ingegaan. 

 

                                                           
54 CBb 5 december 2001, LJN AD6693 (Wegener), ov. 6.18. 
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103. De Raad heeft in Telegraaf-zaak een voorschrift verbonden aan de concentratievergunning 

voor de overname van het dagblad De Limburger door De Telegraaf, die op dat moment 

reeds eigenaar was van het Limburgs Dagblad. Het voorschrift verplicht de nieuw 

geconcentreerde onderneming tot “waarborging van het voortbestaan van de onderlinge 

onafhankelijkheid van De Limburger en het Limburgs Dagblad”.55 Er is derhalve sprake van een 

soortgelijk voorschrift als het voorschrift in deze zaak, in die zin dat beide voorschriften een 

mededingingsprobleem op een bepaald overlapgebied wegnemen door de nieuw 

geconcentreerde onderneming te verplichten tot het waarborgen van de onderlinge 

onafhankelijkheid van de dagbladen die in dat overlapgebied worden verspreid. 

 

104. Het voorschrift dat op de Telegraaf rust, is nader omschreven in de randnummers 262 en 

263 van het aan de Telegraaf gerichte vergunningsbesluit. Deze randnummers bevatten de 

weerslag van de voorstellen die de Telegraaf in die zaak heeft gedaan. Deze voorstellen 

maken, net als de voorstellen van Wegener, integraal onderdeel uit van de verplichtingen die 

op de Telegraaf rusten. In de (latere) Telegraaf-zaak is – de randnummers 262 en 263 zijn 

daar de weerslag van – in meer detail (dan bij Wegener) uitgewerkt welke handelingen de 

Telegraaf in ieder geval zal verrichten om aan de verplichting tot het waarborgen van de 

onderlinge onafhankelijkheid van De Limburger en het Limburgs Dagblad gestalte te geven. 

Wegener leidt hier uit af dat met beide voorschriften niet hetzelfde kan zijn bedoeld. 

 

105. Naar het oordeel van de Raad is enkel van belang of Wegener haar gedrag op het (aan haar 

geadresseerde) voorschrift heeft kunnen afstemmen. Een voorschrift dat in een andere zaak 

op een andere onderneming rust, is in dat verband niet van belang, laat staan dat waarde zou 

toekomen aan de voorstellen die in een andere zaak zijn gedaan. De voorstellen die door de 

ondernemingen zijn gedaan doen er immers niet aan af dat in essentie op zowel Wegener als 

de Telegraaf een soortgelijke – overkoepelende – verplichting rust om de onderlinge 

onafhankelijkheid van bepaalde dagbladen te waarborgen. 

 

106. De mate van detail waarin aan die verplichting nader invulling wordt gegeven is naar het 

oordeel van de Raad bovendien niet voor een zinvolle nadere vergelijking vatbaar. In de 

Telegraaf-zaak zag het mededingingsprobleem bijvoorbeeld op de titels De Limburger en het 

Limburgs Dagblad. In de Wegener-zaak ligt het mededingingsprobleem evenwel op editie-

niveau. Dit betekent dat het uitvoeren van de respectievelijke voorschriften op verschillende 

wijze vorm zal moeten krijgen. In zoverre worden, anders dan Wegener stelt, dan ook niet 

dezelfde conclusies getrokken in dezelfde zaken, anders dan dat beide ondernemingen 

gehouden zijn om de onderlinge concurrentie tussen twee dagbladen in stand te houden. De 

Raad wijst het bezwaar van Wegener af, dat de NMa met het oog op de Telegraaf-zaak in de 

Wegener-zaak de verkeerde conclusies zou trekken. 

                                                           
55 NMa-besluit 12 mei 2000, zaak 1538 (De Telegraaf-De Limburger), rnr. 280. 
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E. Gedeelde bezwaren met betrekking tot de boetes voor de leidinggevers 

107. De leidinggevers hebben aangevoerd dat de aan hen opgelegde boetes disproportioneel zijn. 

 

108. De Adviescommissie heeft geadviseerd om de boetes van leidinggevers aanzienlijk te 

matigen. Hieraan ligt allereerst het Advies ten grondslag om niet alle door de Raad als 

overtreding aangemerkte gedragingen van de onderneming Wegener – waaraan de 

overtredingen van de leidinggevers accessoir zijn – ook daadwerkelijk als overtreding van het 

voorschrift aan te merken. De Raad zou zodoende, met het oog op de preventieve werking 

die van beboeting moet uitgaan, moeten volstaan met een lagere boete. Ten tweede kent de 

Adviescommissie belang toe aan de omstandigheid dat de Raad in deze zaak voor het eerst 

een boete heeft opgelegd met toepassing van artikel 75a Mw. 

 

109. De Raad volgt het Advies van de Adviescommissie niet. 

 

110. Met betrekking tot het eerste punt, verwijst de Raad naar de motivering van de Raad in 

paragraaf 3.A van dit besluit. In die paragraaf heeft de Raad uiteengezet dat de overtreding, in 

afwijking van het Advies, wordt gehandhaafd. De Raad is van oordeel dat er zodoende geen 

objectieve redenen zijn, gelegen in de omvang van de overtreding, om de boete van de 

leidinggevers naar beneden bij te stellen. De Raad is van mening dat de in het bestreden 

besluit opgelegde boete, gelet op de generaal en speciaal preventieve werking die van 

beboeting uit moet gaan, passend en geboden is.  

 

111. Dat artikel 75a Mw in deze zaak voor de eerste maal wordt toegepast, leidt naar het oordeel 

van de Raad niet – en zeker niet automatisch – tot de conclusie dat de boetes om die reden 

zouden moeten worden verlaagd. De Raad wijst erop dat hem in verband met het toepassen 

van boeteverlagende omstandigheden een discretionaire ruimte toekomt. Een 

boeteverlagende omstandigheid zou naar het oordeel van de Raad aan de orde kunnen zijn 

indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid bij de leidinggevers, bijvoorbeeld 

doordat er aan hun zijde (verschoonbaar) onduidelijkheid kon bestaan over de reikwijdte van 

de verbodsnorm. 

 

112. Van een beperkte verwijtbaarheid bij de leidinggevers is echter geen sprake, zoals de Raad in 

het bestreden besluit uiteen heeft gezet. Met name kan bij de leidinggevers in redelijkheid 

geen onduidelijkheid hebben bestaan over de strekking van artikel 75a Mw toen dit artikel in 

2007 werd geïntroduceerd. De criteria voor het feitelijk leidinggeven zijn immers vaste 

rechtspraak sinds 1986.56 Ook beschikte de Raad reeds meerdere jaren over de bevoegdheid 

                                                           
56 HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 (Slavenburg II). 

27                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

van artikel 75a Mw toen zij deze bevoegdheid voor de eerste maal heeft ingezet, nog 

daargelaten dat aan de introductie van artikel 75a Mw een langdurig wetgevingstraject vooraf 

is gegaan. 

 

F. Specifieke bezwaren ten aanzien van de boete van de heer [D] 

113. De Adviescommissie heeft in het licht van de bezwaren ten aanzien van de proportionaliteit 

van beboeting, specifiek ten aanzien van de heer [D], nog op een andere grond geadviseerd 

om zijn boete te matigen. Hieraan ligt ten grondslag dat de heer [D] zijn ontslag zou hebben 

geriskeerd als hij een poging had gedaan om de overtreding ongedaan te maken. De 

Adviescommissie acht de heer [D] in dat verband minder verwijtbaar. 

 

114. De Raad volgt het Advies van de Adviescommissie niet. 

 

115. De Raad is van oordeel dat van verminderde verwijtbaarheid bij de heer [D] sprake zou 

kunnen zijn in de – uitzonderlijke – omstandigheid dat er dermate hevige druk van Wegener 

uit is gegaan dat hij daaraan redelijkerwijs geen weerstand kon bieden. 

 

116. In het dossier heeft de Raad geen enkele aanwijzing aangetroffen dat de heer [D] de 

misstanden binnen de PZC en BN/De Stem, waarvan hij (de facto) directeur is, binnen 

Wegener zelfs maar onder de aandacht heeft gebracht. De Raad is van oordeel dat dit van de 

heer [D], gelet op zijn positie binnen Wegener, wel kon worden verwacht. 

 

117. De heer [D] heeft overigens ook niet aangevoerd dat hij druk van Wegener zou hebben 

ervaren, zodat hij op enige wijze zou zijn belemmerd om zijn visie op de naleving van het 

voorschrift onder de aandacht te brengen. Integendeel, de heer [D] heeft zich steeds op het 

standpunt gesteld dat hij niet in strijd met het voorschrift zou hebben gehandeld.  

 

118. De Raad benadrukt dat in het bestreden besluit is vastgesteld dat de heer [D] leiding heeft 

gegeven aan de overtreding, hetgeen betekent dat hij met zijn eigen gedragingen de 

overtreding door Wegener heeft bevorderd. Dit komt het meest tot uiting bij de 

samenvoeging van de regioredacties van de PZC editie Zeeuws-Vlaanderen en BN/De Stem 

editie Zeeland. In dat verband verwijst de Raad naar randnummers 66 en 67 van het 

bestreden besluit ten aanzien van Wegener.57 

 

119. Zodoende is naar het oordeel van de Raad niet gebleken van verminderde verwijtbaarheid 

aan de zijde van de heer [D]. Op deze grond wordt de boete van de heer [D] gehandhaafd op 

EUR 150.000. 

                                                           
57 Zie 1528/846 (dossierstuk 105). 
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120. Overigens maakt de Raad uit het jaarverslag van Wegener op dat de boetes aan de 

leidinggevers, waaronder de boete van de heer [D], door Wegener worden voldaan.58 De Raad 

keurt dit af omdat het afbreuk doet aan de effectiviteit van het toezicht door de NMa. De 

Raad wijst erop dat de boete van de heer [D] gelet op zijn draagkracht, op basis van de door 

hem aangeleverde gegevens, is gematigd van EUR 250.000 naar EUR 150.000. De Raad wijst 

erop dat hij, indien de boete van een leidinggever wordt betaald door de onderneming, deze 

omstandigheid mag betrekken bij het vaststellen van de hoogte van de boete van de 

onderneming59 en het (al dan niet) matigen van de boete van een leidinggever op grond van 

zijn financiële positie. Gelet op de voortgang van de zaak, met name in het licht van de last 

onder dwangsom die aan Wegener is opgelegd, ziet de Raad er in deze fase van de procedure 

van af om de boete van Wegener c.q. de heer [D] te verhogen. 

G. Specifieke bezwaren ten aanzien van de boete van de heren [B] en [E] 

121. De Adviescommissie heeft in het licht van de bezwaren ten aanzien van de proportionaliteit 

van beboeting, specifiek ten aanzien van de heren [B] en [E], nog op een andere grond 

geadviseerd om de boetes te matigen. Hieraan ligt ten grondslag dat de heren [B] en [E], 

anders dan de heren [A] en [C], geen hoge positie binnen Wegener bekleedden en slechts een 

geringe vergoeding ontvingen voor hun werkzaamheden. 

 

122. De Raad oordeelt dat de positie van de heren [B] en [E] ten opzichte van de heren [A] en [C] 

voldoende is verdisconteerd. De heer [C] is immers gelet op het verschil in positie en mate 

van betrokkenheid EUR 100.000 zwaarder beboet dan de heren [B] en [E]. De heer [A] is, gelet 

op het verschil in positie en mate van betrokkenheid, EUR 50.000 zwaarder beboet dan de 

heren [B] en [E].60 

  

123. De Raad benadrukt dat de boete voor alle commissarissen in de eerste plaats is gebaseerd 

op de positie – en verantwoordelijkheid – die zij hebben ten opzichte de naleving van het 

voorschrift. In dat verband is hun positie ten opzichte van de PZC en BN/De Stem van 

belang, die voor alle commissarissen gelijk is, en niet zozeer de positie ten opzichte van 

Koninklijke Wegener. De Raad is van oordeel dat de verantwoordelijkheid van de B-

commissarissen dan ook niet onder doet voor de verantwoordelijkheid van de A-

commissarissen. Juist van de onafhankelijke B-commissarissen – die het (onafhankelijke) 

toezicht op het voorschrift dienden te verzekeren – kan in sterke mate worden verlangd dat 

zij een juiste naleving van het Voorschrift bewerkstelligen. De Raad meent derhalve 

                                                           
58 Wegener jaarverslag 2010, p. 81. 
59 Bijvoorbeeld als boeteverhogende omstandigheid. 
60 De boetes van de heren [C] en [A] verschillen omdat de betrokkenheid van de heer [A] een kortere duur kent en 
(zodoende) op één punt een beperktere omvang heeft. In het bestreden besluit is van de heer [A] niet vastgesteld dat hij 
betrokken is geweest bij het tot stand brengen van de personele unie tussen de Raden van Commissarissen van PZC en 
BN/De Stem. 
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voldoende te hebben gedifferentieerd tussen de commissarissen naar gelang hun positie 

binnen Wegener. 

 

124. De bezoldiging van de heren [B] en [E] leidt in dat verband niet tot een andere conclusie. De 

bezoldiging is een (civielrechtelijke) zaak tussen Wegener en de B-commissarissen 

onderling, waarin de Raad zich niet mengt. Wel neemt de Raad bij de boetetoemeting de 

inkomens- en vermogenspositie van de leidinggevers in ogenschouw. In die zin heeft de 

bezoldiging van de heren [B] en [E] invloed op hun draagkracht. Uit gegevens betreffende het 

(totale) inkomen en vermogen van de heren [B] en [E] blijkt niet dat zij de in het bestreden 

besluit opgelegde boete niet zouden kunnen dragen. Daarbij is van belang dat de Raad bij 

het bepalen van de draagkracht van de leidinggevers niet is beperkt tot het inkomen en 

vermogen uit hoofde van de dienstbetrekking in welk verband het verboden gedrag zich heeft 

gemanifesteerd. 

 

125. De Raad handhaaft de boetes van de heren [B] en [E] zoals opgelegd in het bestreden besluit, 

te weten elk EUR 250.000. 

 

H. Gevolgen voor de dwangsom 

126. De Adviescommissie stelt dat een dwangsom voor de formele overtreding van het voorschrift 

niet proportioneel is omdat niet uit te sluiten is dat concreet zicht op legalisatie bestaat. 

 

127. De Adviescommissie wijst in dat verband op de omstandigheid dat Wegener op 21 mei 

2010,61 door middel van een daartoe strekkende aanvraag, heeft verzocht om opheffing van 

het voorschrift. Indien de Raad met dit verzoek zou instemmen, zou dat neerkomen op 

legalisatie van de in deze zaak aan de orde zijnde gedragingen.  

 

128. De NMa stelt vast dat de Adviescommissie niet de juiste toets heeft aangelegd. Als “niet uit 

te sluiten is dat er concreet zicht op legalisatie bestaat” is namelijk niet noodzakelijkerwijs 

sprake van concreet zicht op legalisatie. 

 

129. De NMa stelt voorts vast dat van concreet zicht op legalisatie geen sprake is. De Raad heeft 

op 7 juli 2011 het wijzigingsverzoek afgewezen. De Raad verwijst naar de motivering van dat 

besluit.62 

 

                                                           
61 Zie 1528/853 (dossierstuk 93). 
62 Zie zaak 6848. 
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4 Proceskosten 

 

130. De heren [B] en [E] hebben in hun bezwaarschrift van 14 oktober 2010 verzocht om 

vergoeding van de kosten van bezwaar.  

 

131. De Raad ziet op grond van het voorgaande, en mede gelet op het bepaalde in artikel 7:15, 

tweede lid, Awb, geen aanleiding om aan de heren [B] en [E] een vergoeding van de kosten 

van bezwaar toe te kennen.  

31                                                  Openbaar 



Openbaar 

 

32                                                  Openbaar 

Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

  

I. verklaart het bezwaar van Koninklijke Wegener N.V., Wegener Nederland B.V., Wegener 

Media B.V., Uitgeverij PZC B.V. en Uitgeverij BN/De Stem B.V., ten aanzien van het besluit 

met kenmerk 1528/846 ongegrond; 

II. verklaart het bezwaar van de heer [A] ten aanzien van het besluit met kenmerk 1528/859 

ongegrond; 

III. verklaart het bezwaar van de heer [B] ten aanzien van het besluit met kenmerk 1528/855 

ongegrond; 

IV. verklaart het bezwaar van de heer [C] ten aanzien van het besluit met kenmerk 1528/856 

ongegrond; 

V. verklaart het bezwaar van de heer [D] ten aanzien van het besluit met kenmerk 1528/858 

ongegrond; 

VI. verklaart het bezwaar van de heer [E] ten aanzien van het besluit met kenmerk 1528/857 

ongegrond; 

VII. wijst het verzoek van de heer [B] en de heer [E] tot vergoeding van de kosten in bezwaar af. 

 

 

Den Haag: 24 augustus 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

 

Chris Fonteijn 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

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 rechtbank Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een natuurlijk persoon kan ook digitaal beroep 

instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 
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