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1 Inleiding en leeswijzer 

1. Op 16 juli 2014 heeft ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de 

zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat De Persgroep 

Publishing N.V. (hierna: De Persgroep), een onderdeel van De Persgroep N.V., voornemens 

is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, sub b, van de 

Mededingingswet, over Mecom Group Plc (hierna: Mecom) en daarmee tevens over haar 

dochtermaatschappijen Koninklijke Wegener N.V. (hierna: Wegener) en Media Groep Limburg 

B.V. (hierna: MGL).
1
 

 

2. Op 19 september 2014 is door ACM besloten
2
 (hierna: het besluit van 19 september 2014) dat 

voor deze concentratie een vergunning is vereist. Van dit besluit is mededeling gedaan in 

Staatscourant 27235 van 25 september 2014. 

 

3. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag om vergunning van De Persgroep van 

8 oktober 2014 op grond van artikel 41 van de Mededingingswet.  

 

4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat een beschrijving van 

de gevolgde procedure en hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van partijen. De voorgenomen 

concentratie waarvoor de aanvraag om vergunning is ingediend, is samengevat in hoofdstuk 

4. In hoofdstuk 5 licht ACM de toepasselijkheid van het concentratietoezicht toe. ACM 

beschrijft haar beoordeling van de vergunningaanvraag in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat het 

voorstel voor vergunning onder voorschriften en de beoordeling van ACM van dit voorstel. 

ACM eindigt het besluit met haar conclusie (hoofdstuk 8). 

 

5. ACM heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van 

onderhavig besluit. Bijlage 1 bevat een geografische afbeelding van de indeling van 

Nederland in Cebuco-gebieden. Bijlage 2 bevat het verlengingsaanbod voor Telegraaf Media 

Groep (hierna: TMG). Bijlage 3 bevat het referentieaanbod voor dagbladuitgevers en/of 

distributeurs die voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

  

                                                      
1
 Op 30 september 2014 is MGL overgedragen aan Concentra Media Nederland B.V. MGL maakt sindsdien geen 

onderdeel meer uit van de voorgenomen concentratie. 

2
 Besluit met kenmerk ACM/DM/2014/205323. 
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2 Procedure 

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van 

dit besluit.  

 

7. Op 8 oktober 2014 heeft ACM van De Persgroep de aanvraag om vergunning ontvangen. De 

Persgroep heeft in de brief bij de aanvraag om vergunning meegedeeld de conclusie omtrent 

de advertentiemarkten, de drukmarkt en de distributiemarkt in het besluit van 19 september 

2014 niet te delen en heeft haar standpunten toegelicht. 

 

8. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in Staatscourant 29039 van 13 

oktober 2014. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn zienswijzen van 

derden ontvangen. 

 

9. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning heeft ACM nader onderzoek verricht naar de 

relevante marktafbakening van de onderscheiden markten en naar de te verwachten gevolgen 

van de concentratie voor de mededinging op die markten. In verband met dit onderzoek heeft 

ACM schriftelijke vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met uitgevers (in een aantal 

gevallen tevens distributeurs) van dagbladen en/of huis-aan-huisbladen, drukkers van 

dagbladen en/of huis-aan-huisbladen, adverteerders en mediabureaus. In aanvulling hierop 

heeft ACM tevens de advertentie-inkomsten van diverse dagbladuitgevers in de jaren 2009 tot 

en met medio 2014 opgevraagd. 

 

10. In de periode van 14 oktober 2014 tot en met 22 januari 2015 zijn nadere vragen ter 

aanvulling van de aanvraag om vergunning aan De Persgroep en Mecom (hierna tezamen: 

partijen) gesteld. In de periode van 22 oktober 2014 tot en met 3 februari 2015 zijn deze 

aanvullingen van partijen 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 37 dagen opgeschort geweest. 

 

11. In de loop van de procedure heeft ACM van partijen, TMG, NRC Media B.V. (hierna: NRC), 

NDC Mediagroep B.V. (hierna: NDC), FD Mediagroep B.V. (hierna: FD), Erdee Media B.V. 

(hierna: RD) en Nederlands Dagblad B.V. (hierna: ND) zienswijzen ontvangen. 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.  
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12. Op 8 januari 2015 zijn de punten van overweging, die de voorlopige bevindingen bevatten van 

de Directie Mededinging van ACM, aan partijen toegezonden. Deze voorlopige bevindingen 

waren gebaseerd op de uitkomsten van het tot dat moment verrichte onderzoek. Partijen 

hebben op 12 januari 2015 schriftelijk hun zienswijze naar aanleiding van de punten van 

overweging aan ACM voorgelegd.  

 

13. Op 21 januari 2015 heeft ACM van partijen een verklaring ontvangen die inhoudt dat zij bereid 

zijn bepaalde verplichtingen te aanvaarden die als voorschriften aan een vergunning voor de 

voorgenomen concentratie worden verbonden (hierna: remedievoorstel). Voor de inhoud van 

deze verklaring, de procedurele gang van zaken hieromtrent en de beoordeling van deze 

voorschriften wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit besluit. 

 

14. Partijen zijn tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te 

brengen over feiten en belangen die door derden zijn verstrekt, die partijen betreffen en 

waarop dit besluit steunt. 
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3 Partijen 

15. Dit hoofdstuk bevat een beknopte beschrijving van de belangrijkste deelnemingen en 

activiteiten van partijen.  

 

16. De Persgroep N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Persgroep N.V. 

houdt alle aandelen in De Persgroep die een meerderheidsbelang heeft in De Persgroep 

Nederland B.V. De Persgroep Nederland B.V. is actief op het gebied van het uitgeven, 

drukken en distribueren van dagbladen, het verkopen van advertentieruimte en het exploiteren 

van de bij die dagbladen behorende nieuwssites, tablet en smartphone apps en webshops. 

Daarnaast heeft De Persgroep N.V. een 100%-deelneming in Q-Music Nederland B.V. die het 

gelijknamige radiostation in Nederland exploiteert, is zij actief in online services op het gebied 

van recruitment3
, automotive4

 en technologie
5
 en heeft zij een deelneming in Newz B.V.

6
  

 

17. De Persgroep Nederland B.V. geeft de volgende landelijke dagbladen uit: de Volkskrant, 

Trouw en het Algemeen Dagblad (hierna: AD), waarvan de laatste ook regionale edities kent. 

Daarnaast geeft zij Het Parool uit, een dagblad dat voornamelijk wordt verspreid in de regio 

Amsterdam.  

 

18. Mecom is een naamloze vennootschap naar Engels recht met operationele activiteiten in 

Nederland en Denemarken.
7
 Via haar Nederlandse dochtervennootschap Mecom Holding 

B.V. houdt Mecom alle aandelen in Wegener. 

 

19. Mecom is actief op het gebied van het uitgeven, drukken en distribueren van dagbladen, 

alsmede het exploiteren van de bij die dagbladen behorende nieuwssites, tablet en 

smartphone apps en webshops. Daarnaast is zij actief op het gebied van het verkopen van 

advertentieruimte in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, voor zichzelf evenals voor 

derden. 

 

                                                      
3
 Intermediair en Nationale Vacaturebank. 

4
 Autotrack.nl en Carsom.nl. 

5
 Tweakers.net. 

6
 Newz is een mediaplatform dat een digitale databank bevat met content van de deelnemende dagbladenuitgevers  

 zoals De Persgroep Nederland, TMG, FD, Wegener en Koninklijke BDU Uitgevers B.V. (hierna: BDU). 

7
 In onderhavig besluit zal uitsluitend op de Nederlandse activiteiten van Mecom worden ingegaan. 
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20. Wegener geeft zeven regionale dagbladen uit, te weten BN/DeStem, Brabants Dagblad, De 

Gelderlander, De Stentor, De Twentsche Courant Tubantia, Eindhovens Dagblad en 

Provinciaal Zeeuwse Courant. Daarnaast geeft zij circa 140 huis-aan-huisbladen uit, waarbij 

diverse titels meerdere edities kennen. In totaal geeft Wegener ongeveer 165 edities van 

lokale huis-aan-huisbladen uit.  
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4 Voorgenomen concentratie waarvoor de aanvraag om vergunning is 

ingediend 

21. ACM licht in dit hoofdstuk beknopt toe wat de voorgenomen concentratie behelst. 

 

22. Blijkens de aanvraag om vergunning is De Persgroep voornemens de volgende transactie aan te 

gaan: verwerving van het volledige aandelenkapitaal in Mecom door De Persgroep. De 

voorgenomen transactie blijkt nader uit de “Recommended cash offer for Mecom Group PLC by 

De Persgroep Publishing N.V.” van 30 juni 2014.  

 

23. De Persgroep heeft op 30 juni 2014 bekendgemaakt dat zij overeenstemming heeft bereikt met 

het bestuur van Mecom over de voorwaarden van een openbaar bod (“recommended cash 

offer”) van De Persgroep op alle aandelen van Mecom. Op 1 september 2014 hebben de 

aandeelhouders van Mecom ingestemd met het openbaar bod.  
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5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

24. In dit hoofdstuk beoordeelt ACM of het concentratietoezicht, zoals beschreven in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet, van toepassing is op de voorgenomen concentratie. 

 

25. Zoals reeds in het besluit van 19 september 2014 werd vastgesteld, is het beoogde resultaat van 

de voorgenomen transactie dat De Persgroep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Mecom. 

De transactie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend, is derhalve een 

concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, sub b, van de Mededingingswet. 

 

26. Betrokken ondernemingen zijn De Persgroep en Mecom. 

 

27. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie 

binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 
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6 Beoordeling 

28. In dit hoofdstuk geeft ACM haar beoordeling van de aanvraag om vergunning per 

onderscheiden markt weer. ACM geeft haar beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie voor de advertentiemarkten in paragraaf 6.1. Paragraaf 6.2 bevat 

de beoordeling van de gevolgen van de concentratie voor de drukmarkt. ACM geeft haar 

beoordeling van de gevolgen van de concentratie voor de distributiemarkt in paragraaf 6.3. 

Tot slot bevat paragraaf 6.4 de beoordeling van de gevolgen van de concentratie voor de 

distributiemarkt, de drukmarkt, de lezersmarkten en de advertentiemarkten bezien in 

samenhang met elkaar.  

 

29. In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM tevens aangegeven dat de concentratie zou 

kunnen leiden tot gecoördineerde effecten waarbij afstemming tussen de twee grootste 

concurrenten op de verschillende markten, De Persgroep en TMG, makkelijker wordt. ACM 

heeft in de vergunningsfase geconstateerd dat dit niet te verwachten is. Bij de beoordeling van 

de afzonderlijke markten gaat ACM hier – voor zover noodzakelijk en relevant – op in.  

 

6.1 Advertentiemarkten 

30. In lijn met eerdere besluiten van ACM respectievelijk beschikkingen van de Europese 

Commissie
8
 is ACM in het besluit van 19 september 2014 uitgegaan van een markt voor 

landelijke advertenties in landelijke en regionale dagbladen (hierna: markt voor landelijke 

advertenties) en een markt voor lokale en regionale advertenties in lokale en regionale 

dagbladen en huis-aan-huisbladen (hierna: markt voor lokale en regionale advertenties). ACM 

neemt in onderhavig besluit deze indeling als startpunt voor haar beoordeling. 

 

31. Partijen bieden adverteerders de mogelijkheid om te adverteren in hun landelijke en regionale 

dagbladen. Mecom biedt adverteerders daarnaast de mogelijkheid om advertenties te 

plaatsen in haar huis-aan-huisbladen. In het besluit van 19 september 2014 is daarom 

                                                      
8 
Zie het besluit van de NMa van 18 oktober 1999 in zaak 1528/Wegener Arcade-VNU Dagbladen, punten 47 tot en met 

50, het besluit van de NMa van 2 november 1999 in zaak 1538/De Telegraaf-De Limburger, punten 25 tot en met 31, 

het besluit van de NMa van 24 oktober 2007 in zaak 6114/Mecom-Wegener, punten 26 en 27, de beschikking van de 

Europese Commissie van 1 februari 1999 in zaak IV/M.1401 – Recoletos / Unedisa, punten 26 tot en met 28, en de 

beschikking van de Europese Commissie van 7 juli 2005 in zaak COMP/M. 3817- Wegener / PCM / JV, reeds 

aangehaald, punten 27 tot en met 30. 
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geconcludeerd dat beide uitgevers actief zijn op de markt voor landelijke advertenties en op 

de markt voor regionale en lokale advertenties.  

 

32. In dit besluit worden de gevolgen van de concentratie voor beide advertentiemarkten 

beschreven. ACM merkt hierbij op dat zij, in het besluit van 19 september 2014, ten aanzien 

van deze markten het aannemelijk heeft geacht dat de voorgenomen concentratie een effect 

kan hebben op de mededinging, waardoor prijzen kunnen stijgen (of minder hard dalen). In de 

vergunningsfase heeft ACM dit nader onderzocht.  

 

33. Om vast te kunnen stellen dat het aannemelijk is dat als gevolg van de concentratie de 

voorwaarden voor adverteerders zullen verslechteren, heeft ACM nader onderzoek gedaan 

naar de voorkeuren van adverteerders. Adverteerders zouden de dagbladen van De 

Persgroep en Mecom kunnen zien als substituten of als complementair. Voor adverteerders 

die de dagbladen van partijen als substituten zien, zou er een alternatief weg kunnen vallen 

als gevolg van de voorgenomen concentratie. ACM heeft vervolgens onderzocht of er 

voldoende alternatieven overblijven.  

 

34. ACM heeft in de vergunningsfase deze vragen op meerdere manieren onderzocht, namelijk 

door zowel adverteerders en mediabureaus te vragen naar hun preferenties als door het 

feitelijk advertentiegedrag van adverteerders in dagbladen en huis-aan-huisbladen sinds 2009 

te onderzoeken. In deze onderzoeken heeft ACM ook de mogelijkheden betrokken om te 

adverteren in dag- en/of huis-aan-huisbladen van andere dagbladuitgevers.  

 

35. Partijen hebben daarnaast zowel in de meldingsfase als in de vergunningsfase uitvoerig 

gemotiveerd dat ook rekening moet worden gehouden met de concurrentiedruk die andere 

media, en dan met name het internet, uitoefenen op adverteren in dagbladen. ACM heeft in dit 

kader onder andere de belangrijkste ontwikkelingen onderzocht op de advertentiemarkten. 

 

36. Ten einde de door ACM uitgevoerde beoordelingen in de juiste context te kunnen plaatsen, 

geeft ACM in paragraaf 6.1.1 een beknopte beschouwing van de advertentiemarkten en in 

paragraaf 6.1.2 een overzicht van de preferenties van adverteerders en mediabureaus ten 

aanzien van de twee te onderkennen advertentiemarkten. ACM beoordeelt in paragraaf 6.1.3 

de gevolgen van de concentratie voor de markt voor landelijke advertenties, in paragraaf 6.1.4 

de gevolgen voor de markt voor lokale en regionale advertenties en in paragraaf 6.1.5 de 

gevolgen van de concentratie voor zover het de samenhang tussen de beide 

advertentiemarkten betreft. Bij deze beoordelingen betrekt ACM de ontwikkelingen zoals 

geschetst in paragraaf 6.1.1 en de preferenties van adverteerders en mediabureaus zoals 
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geschetst in paragraaf 6.1.2. Paragraaf 6.1.6 bevat de conclusie over de gevolgen van de 

concentratie voor de advertentiemarkten. 

 

6.1.1 Beschouwing van de advertentiemarkten  

37. De advertentiemarkten waarop partijen actief zijn, zijn aan verandering onderhevig. Het aantal 

lezers van dagbladen daalt en er zijn nieuwe mogelijkheden voor adverteerders bijgekomen. 

De advertentie-inkomsten van dagbladuitgevers staan hierdoor onder druk. Mediabureaus 

kunnen een belangrijke bemiddelende rol spelen. ACM licht dit hieronder nader toe. 

 

Dagbladuitgevers 

38. In Nederland zijn zes uitgeverconcerns die één of meer landelijke dagbladen uitgeven. 

Daarvan is De Persgroep in termen van oplage de grootste dagbladuitgever. De Persgroep 

geeft De Volkskrant, Trouw, het AD, enkele regionale edities van het AD
9
 en Het Parool uit. 

De Persgroep geeft geen regionale dagbladen of huis-aan-huisbladen uit. TMG geeft De 

Telegraaf en Metro
10

 uit. Daarnaast geeft TMG via de Holland Media Combinatie B.V. vier 

regionale dagbladen
11

 en circa 100 huis-aan-huisbladen uit. NRC geeft twee landelijke 

dagbladen uit: NRC Handelsblad en NRC Next. Tot slot geven FD, ND en RD een landelijk 

dagblad uit.  

 

39. Van de drie dagbladuitgevers die geen landelijk dagblad uitgeven is Mecom de grootste 

uitgever. Mecom geeft – via Wegener – zeven regionale dagbladen
12

 en circa 165 huis-aan-

huisbladen uit. NDC geeft drie regionale dagbladen
13

 en diverse huis-aan-huisbladen uit. BDU 

geeft één regionaal dagblad
14

 en meerdere huis-aan-huisbladen uit.  

 

40. Al deze dagbladuitgevers zijn in aanvulling op het bovenstaande actief op internet. Dit betreft 

zowel internetpagina’s die zijn gerelateerd aan de dagbladen en/of huis-aan-huisbladen die zij 

uitgeven als andere internetpagina’s die zij in eigendom hebben, zoals autotrack.nl.  

                                                      
9
 Deze edities zijn katerns met regionaal nieuws die zijn toegevoegd aan de landelijke editie van het AD.  

10
 Metro is een gratis landelijk dagblad dat wordt verspreid via onder andere NS-stations, metrostations, postkantoren, 

en bibliotheken.  

11
 Dit betreft: De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad Kombinatie, Leidsch Dagblad en Noordhollands Dagblad. 

12
 Dit betreft: BN/DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, PZC, de Stentor en De 

Twentsche Courant Tubantia. 

13
 Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant. 

14
 Barneveldse Krant. 
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Daling in oplage dagbladen 

41. De oplage van betaalde dagbladen
15

 daalt al geruime tijd en dit zal naar verwachting de 

komende jaren door blijven gaan. In de afgelopen dertig jaar is het aantal betaalde dagbladen 

per 100 huishoudens in Nederland gehalveerd. Tussen 2000 en het eerste kwartaal van 2014 

daalde de totale oplage van betaalde dagbladen in Nederland met 25%, en in de periode van 

het eerste kwartaal van 2013 tot het eerste kwartaal van 2014 met 4% van 4,2 mln 

exemplaren naar 2,9 mln dagbladen.
16

 

 

42. De landelijke dagbladen verloren in de periode van het eerste kwartaal van 2013 tot het eerste 

kwartaal van 2014 gemiddeld 7,1% van de oplage in print, terwijl de regionale dagbladen 

gemiddeld 6,6% van de oplage in print verloren.
17

 ACM acht het, mede op grond van de 

uitkomsten van het marktonderzoek, aannemelijk dat de dalende trend zich in de komende 

jaren zal voortzetten (zie ook punt 45).  

 

Dalende advertentie-inkomsten voor dagbladen & huis-aan-huisbladen 

43. De dalende trend in de oplage van betaalde dagbladen heeft ook effect op de 

advertentiemarkten. De ontwikkeling van de advertentie-inkomsten van dagbladen en huis-

aan-huisbladen in de jaren 1990-2013
18

 laat het volgende patroon zien. In de periode 1990-

2008 heeft zich in Nederland meer dan een verdubbeling voorgedaan in de totale 

mediabestedingen in dagbladen en huis-aan-huisbladen (van ongeveer EUR 1,8 miljard in 

1990 naar meer dan EUR 4 miljard in 2008). In de periode 2009-2013 zijn de totale 

mediabestedingen in dagbladen en huis-aan-huisbladen licht gedaald tot EUR 3,6 miljard in 

2013.  

 

44. Gedurende deze periode is het aandeel van de categorie print (waaronder dagbladen en huis-

aan-huisbladen) in de mediabestedingen zowel in absolute als relatieve zin gedaald. Het 

                                                      
15

 Met betaalde dagbladen worden dagbladen bedoeld die worden verspreid aan betalende abonnees of los verkocht 

via kiosken of andere verkooppunten. Daarnaast worden er in Nederland tevens gratis dagbladen uitgegeven, zoals de 

Metro. 

16
 Zie http://www.mediamonitor.nl/wp-content/uploads/2013/10/Mediamonitor-2013-Mediabedrijven-en-Mediamarkten-

2012-2013.pdf. 

17
 Zie http://www.mediamonitor.nl/wp-content/uploads/2013/10/Mediamonitor-2013-Mediabedrijven-en-Mediamarkten-

2012-2013.pdf. 

18
 Gebaseerd op berekeningen van partijen op basis van de netto mediabestedingen zoals jaarlijks gepubliceerd door 

Nielsen.  
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aandeel print is in de periode 2006-2013 gedaald (van 55% in 2006 naar 30% in 2013), terwijl 

het aandeel advertenties via internet (van 14% naar 34%) en, in mindere mate, radio en 

televisie (van 27% naar 32%), is toegenomen.
19

 

 

45. Het afnemende belang van print (en dus ook dagbladen en huis-aan-huisbladen) lijkt op grond 

van de meest recente data (over 2013 en 2014) door te zetten. Zowel uit analyses van 

Nielsen
20

 als uit analyses van mediabureau GroupM
21

 blijkt dat de advertentieomzet in 2014 in 

dagbladen en huis-aan-huisbladen afneemt. De totale mediabestedingen stijgen weer in 2014, 

maar dat geldt niet voor print. Het relatieve aandeel van print in de totale mediabestedingen 

neemt dus verder af. 

 

Rol van mediabureaus 

46. Mediabureaus spelen een belangrijke bemiddelende rol tussen adverteerders en media. 

Adverteerders maakten in 2010 voor hun reclamecampagnes dikwijls gebruik van derden, 

vooral mediabureaus, zo blijkt uit een rapport van TNS-Nipo en Nielsen uit 2010.
22

 In dit 

rapport wordt gesteld dat de rol van mediabureaus sinds hun opkomst in de jaren ‘90 is 

veranderd juist omdat meer media beschikbaar zijn: dit betreft vooral commerciële televisie en 

(de opkomst van) ‘online’. Het rapport beschrijft dat mediabureaus zich kort na hun opkomst 

met name concentreerden op het efficiënt inkopen van ‘media-ruimte’, maar inmiddels hun 

dienstverlening – desgevraagd – hebben uitgebreid tot strategische en tactische 

mediaplanning (in te zetten mediatypen en titels).
23

 

 

47. Er zijn geen aanwijzingen dat het belang van mediabureaus sinds 2010 significant is 

afgenomen. Zo spreekt het platform media-adviesbureaus uit dat haar leden (negentien) goed 

zijn voor circa 60% van de totale mediabestedingen in Nederland.
24

  

 

6.1.2 Preferenties van adverteerders en mediabureaus 

48. ACM heeft in het kader van het beoordelen van de gevolgen van de concentratie voor de 

advertentiemarkten onderzocht wat de preferenties zijn van adverteerders en mediabureaus 

                                                      
19

 Zie https://insights.abnamro.nl/media-update-de-race-om-de-online-mediaconsument/ .  

20
 Zie http://www.marketingtribune.nl/media/nieuws/2014/09/mediabestedingen-3-7-procent-gestegen/index.xml.  

21
 Zie Kwartaalrapport nummer 9, GroupM, april 2014. 

22
 Zie TNS Nipo/Nielsen, Onderzoek naar reclame bestedingen in Nederland, F7293, 28 mei 2010. 

23
 Zie TNS Nipo/Nielsen, Onderzoek naar reclame bestedingen in Nederland, F7293, 28 mei 2010, paragraaf 4.1. 

24
 Zie http://www.pma-bureaus.nl/. 
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ten aanzien van de advertentiemarkten. ACM licht deze onderzoeken hieronder beknopt toe 

en presenteert de belangrijkste bevindingen.  

 

Marktonderzoek onder adverteerders 

49. ACM heeft een marktonderzoek onder adverteerders uitgevoerd door middel van een digitale 

enquête, aangevuld met telefonische interviews. Doel van dit marktonderzoek was om inzicht 

te krijgen in de preferenties van adverteerders ten aanzien van de verschillende media 

(dagbladen, huis-aan-huisbladen, internet, televisie, radio, et cetera) en in het mogelijke effect 

van de concentratie op het gedrag van deze adverteerders.  

 

50. ACM heeft op basis van informatie afkomstig van De Persgroep en Mecom over circa 30.000 

adverteerders in de periode 2009-2014
25

 ruim 300 adverteerders geselecteerd voor deelname 

aan de digitale enquête. Deze adverteerders zijn geselecteerd omdat zij zelf (dus niet via een 

mediabureau)
26

 in een landelijk en regionaal dagblad of in een huis-aan-huisblad hebben 

geadverteerd en omdat: 

 zij cumulatief in de periode 2009 tot medio 2014 behoorden tot de honderd grootste 

adverteerders (in termen van advertentie-inkomsten van de landelijke dagbladen en de 

regionale dagbladen van partijen), en/óf  

 zij cumulatief in de periode 2009 tot medio 2014 behoorden tot de honderd grootste 

adverteerders (in termen van advertentie-inkomsten van de huis-aan-huisbladen van 

Mecom), en/óf  

 zij cumulatief in de periode 2009 tot medio 2014 behoorden tot de vijf grootste 

adverteerders (in termen van advertentie-inkomsten van partijen) in een bepaalde 

bedrijfscategorie conform de indeling van Nielsen
27

, en/óf  

 zij behoorden tot de 20 grootste adverteerders (in termen van advertentie-inkomsten van 

partijen) die in de periode 2009 – medio 2014 zijn gestopt met adverteren bij partijen.  

 

                                                      
25

 Zie hiervoor ook de paragrafen 6.1.3.3 en 6.1.4.3. 

26
 Adverteerders die via een mediabureau bij partijen advertentieruimte hebben ingekocht, zijn geënquêteerd via de 

mediabureaus. 

27
 Deze categorieën betreffen: Agrarisch, Bouw en Onroerend Goed, Brandstof, Energie,(Petro)Chemie, Consumenten 

Elektronica, Financiële Dienstverlening, Horeca,Toerisme, Recreatie, Huis en Tuin, Media, Medisch, Mode, Overheid, 

Educatie en Non Profit, Overige Producten en Diensten, Overige Reclame-uitingen, Persoonlijke Verzorging, Producten 

Professioneel Gebruik, Rest Media-Registraties, Retail, Telecom, ICT, Transport, Voedings- en Genotmiddelen, Was- 

en Reinigingsmiddelen en Zakelijke Dienstverlening.  
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51. Tussen de verschillende categorieën van adverteerders bestond overlap. Daarom zijn 

uiteindelijk ruim 300 adverteerders aangeschreven. Ruim 40% van de geselecteerde 

adverteerders heeft vervolgens aan het onderzoek van ACM meegewerkt. De respons van 

ruim 80% van deze adverteerders bevatte bruikbare informatie voor het marktonderzoek.
28

 De 

helft van deze adverteerders heeft in zowel landelijke dagbladen van De Persgroep als in 

regionale dagbladen en/of huis-aan-huisbladen van Mecom geadverteerd. De andere helft 

heeft slechts geadverteerd in dagbladen en/of huis-aan-huisbladen van één van beide.  

 

52. Uit de digitale enquête blijkt dat de bevraagde adverteerders circa 40% van hun 

advertentiebudget in 2013 hebben besteed aan advertenties in dagbladen en/of huis-aan-

huisbladen en 20% aan adverteren via internet (zie ook Tabel 1). Adverteerders geven daarbij 

aan in de komende jaren een kwart van het advertentiebudget dat zij in 2013 besteedden aan 

dag- en/of huis-aan-huisbladen te willen verschuiven naar adverteren via internet. Dat laat 

onverlet dat deze adverteerders ook in de komende jaren nog circa 30% van hun 

advertentiebudget verwachten te besteden aan advertenties in dagbladen en/of huis-aan-

huisbladen. 

 

Tabel 1 Besteding van het advertentiebudget per medium als percentage van het totale 

advertentiebudget van de geënquêteerde adverteerders 

Advertenties in In 2013 In 2017 Mutatie 2013-2017
29

 

Landelijke dagbladen 8% 6% -25% 

Regionale dagbladen 9% 7% -20% 

Huis-aan-huisbladen 20% 16% -20% 

Totaal dagbladen en huis-aan-huisbladen 37% 29% -25% 

Internet 24% 32% +30% 

Radio/TV 13% 11% -10% 

Reclamefolders 12% 13% +10% 

Overig (out-of-home, tijdschriften, 

bioscoop, etc) 14% 15% 

+5% 

Totaal 100% 100%  

Bron: gebaseerd op informatie verkregen uit marktonderzoek van ACM. 

 

                                                      
28

 Zo bleken sommige adverteerders inmiddels te zijn gestopt met adverteren via dag- en/of huis-aan-huisbladen, failliet 

te zijn, of onderdeel te zijn van een andere onderneming die ook was benaderd in het kader van het marktonderzoek. 

Netto respons was daarmee ruim 30%. 

29
 Afgerond op veelvouden van 5 of 10%. 
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53. Diverse adverteerders bevestigen het beeld uit het vorige punt in hun toelichting op de 

besteding van hun advertentiebudget. Zij stellen dat zij een deel van hun advertentiebudget 

zullen blijven besteden aan dagbladen en/of huis-aan-huisbladen. Hierbij wordt regelmatig 

gewezen op de specifieke behoeften of kenmerken (zoals leeftijd) van de klanten van de 

adverteerders. Adverteren in dagbladen en/of huis-aan-huisbladen leent zich, volgens deze 

adverteerders, beter om deze klanten te bereiken dan adverteren via internet.  

 

54. Het marktonderzoek heeft zich tevens gericht op de vraag in hoeverre de dagbladen en huis-

aan-huisbladen van partijen als alternatieven voor elkaar worden gezien. De ene helft van de 

bevraagde adverteerders beschouwt deze als een alternatief. De andere helft beschouwt de 

dagbladen en huis-aan-huisbladen van beide partijen als noodzakelijk voor het bereiken van 

de gewenste mediadoelen en daarmee als complementair. Uit het onderzoek blijkt verder dat 

65% van de adverteerders die lokaal of regionaal bereik nastreven, adverteren via internet als 

complementair beschouwt. Ruim 50% van de adverteerders die landelijk bereik nastreven, 

beschouwt adverteren via internet als complementair.  

 

Marktonderzoek onder mediabureaus 

55. ACM heeft ook een marktonderzoek onder mediabureaus uitgevoerd door middel van een 

digitale enquête, aangevuld met telefonische interviews. Doel van dit marktonderzoek was om 

inzicht te krijgen in de rol van mediabureaus op de advertentiemarkten en hun preferenties ten 

aanzien van de te onderscheiden media (dagbladen, huis-aan-huisbladen, internet, televisie, 

radio, et cetera). 

 

56. ACM heeft op basis van informatie afkomstig van De Persgroep en Mecom over 

adverteerders in de periode 2009-2014
30

 ruim 20 mediabureaus geselecteerd voor deelname 

aan de digitale enquête. Deze mediabureaus zijn geselecteerd omdat: 

 zij cumulatief in de periode 2009 – medio 2014 behoorden tot de tien grootste 

mediabureaus (in termen van advertentie-inkomsten van partijen), en/óf  

 zij cumulatief in de periode 2009 – medio 2014 behoorden tot de tien grootste 

mediabureaus (in termen van advertentie-inkomsten van partijen) wat betreft adverteren 

in huis-aan-huisbladen, en/óf  

 zij behoorden tot de tien grootste mediabureaus (in termen van advertentie-inkomsten 

van partijen) die in de periode 2009 – medio 2014 actief waren wat betreft adverteren via 

internet bij partijen.  

                                                      
30

 Zie hiervoor ook de paragrafen 6.1.3.3 en 6.1.4.3 
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57. Er bleek veel overlap tussen deze drie categorieën mediabureaus te bestaan, waardoor er 

circa 25 mediabureaus konden worden aangeschreven. ACM heeft uiteindelijk van circa 15 

mediabureaus een reactie ontvangen, waarbij bleek dat diverse mediabureaus onderdeel 

waren van dezelfde groep. 

 

58. In het algemeen merken alle mediabureaus op dat hun adverteerders gebruik maken van 

diverse media. Er is wel een onderscheid aan te brengen tussen de inzet van de diverse 

media op basis van het bereik dat een adverteerder nastreeft, aldus de mediabureaus (zie 

Tabel 2 en Tabel 3). Zo geven mediabureaus aan dat adverteerders die een lokaal of 

regionaal bereik nastreven voor hun advertentie circa 55% van hun advertentiebudget 

besteden aan dagbladen en/of huis-aan-huisbladen. Volgens de mediabureaus besteden 

adverteerders die een landelijk bereik nastreven slechts circa 25% van hun advertentiebudget 

aan dagbladen en/of huis-aan-huisbladen en ruim 40% van hun advertentiebudget aan 

adverteren via TV en radio. Mediabureaus voorzien daarbij in de komende jaren wel een 

verschuiving van 15 tot 20% van het advertentiebudget van dagbladen en/of huis-aan-

huisbladen naar internet. Mediabureaus verwachten evenwel dat adverteerders ook in de 

toekomst blijven adverteren via dagbladen en/of huis-aan-huisbladen. Meer dan 60% van de 

mediabureaus geeft aan dat het bereik (verspreidingsgebied van de publicatie en doelgroep 

van de publicatie) de belangrijkste overweging is om te adverteren in een dagblad of huis-aan-

huisblad. 

  

Tabel 2 Inschatting van het advertentiebudget per medium als percentage van het totale 

advertentiebudget van adverteerders die een lokaal / regionaal bereik nastreven 

Advertenties in In 2013 In 2017 Mutatie 2013-2017
31

 

Landelijke dagbladen 7% 6% -15% 

Regionale dagbladen 23% 18% -20% 

Huis-aan-huisbladen 19% 18% -5% 

Totaal dagbladen en huis-aan-huisbladen 55% 48% -15% 

Internet 17% 23% +35% 

Radio/TV 17% 18% +5% 

Reclamefolders 5% 5% +5% 

Overig (out-of-home, tijdschriften, bioscoop, etc) 13% 12% -0% 

Totaal 100% 100%  

Bron: gebaseerd op informatie verkregen uit marktonderzoek van ACM. 

  

                                                      
31

 Afgerond op veelvouden van 5 of 10%. 
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Tabel 3 Inschatting van het advertentiebudget per mediakanaal als percentage van het 

totale advertentiebudget van adverteerders die een landelijk bereik nastreven 

Advertenties in In 2013 In 2017 Mutatie 2013-2017
32

 

Landelijke dagbladen 9% 7% -20% 

Regionale dagbladen 9% 7% -15% 

Huis-aan-huisbladen 5% 4% -20% 

Totaal dagbladen en huis-aan-huisbladen 23% 18% -20% 

Internet 16% 22% +35% 

Radio/TV 41% 41% 0% 

Reclamefolders 4% 3% -15% 

Overig (out-of-home, tijdschriften, bioscoop, etc) 16% 15% -5% 

Totaal 100% 100%  

Bron: gebaseerd op informatie verkregen uit marktonderzoek van ACM. 

 

6.1.3 Markt voor landelijke advertenties 

59. In deze paragraaf beschrijft ACM de relevante productmarkt (paragraaf 6.1.3.1), de relevante 

geografische markt (paragraaf 6.1.3.2) en de gevolgen van de concentratie (paragraaf 6.1.3.3 

en paragraaf 6.1.3.4) voor de markt voor landelijke advertenties.  

 

6.1.3.1 Relevante productmarkt  

60. ACM en de Europese Commissie hebben in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen
33

 

aangegeven dat advertentiemedia met een landelijk bereik niet tot dezelfde markt behoren als 

advertentiemedia met een regionaal of lokaal bereik. Voorts is in eerdere besluiten 

aangegeven dat binnen de advertentiemarkten onderscheid dient te worden gemaakt naar het 

type advertentiemedium.
34 

Daarin is geconcludeerd dat landelijke en regionale dagbladen voor 

landelijke advertenties tot dezelfde relevante markt behoren. Adverteerders kunnen namelijk 

                                                      
32

 Afgerond op veelvouden van 5 of 10%. 

33
 Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade - VNU Dagbladen, reeds aangehaald, punten 47 tot en met 

50, het besluit van de NMa in zaak 1538/De Telegraaf - De Limburger, reeds aangehaald, punten 25 tot en met 31, het 

besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom - Wegener, reeds aangehaald, punten 26 en 27, de beschikking van de 

Europese Commissie in zaak IV/M.1401 – Recoletos / Unedisa, reeds aangehaald, punten 26 tot en met 28, en de 

beschikking van de Europese Commissie in zaak COMP/M. 3817- Wegener / PCM / JV, reeds aangehaald, punten 27 

tot en met 30. 

34
 Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade - VNU Dagbladen, reeds aangehaald, punten 71 tot en met 

73, het besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom – Wegener, reeds aangehaald, punt 36, het besluit van de NMa van 1 

juli 2009 in zaak 6666/De Persgroep - PCM, punt 32. 



 

   

  

 

 

 

Besluit 

«Openbare versie» 

 
2
1
/1

0
3

 

door middel van landelijke dagbladen, maar ook door gebruik van een combinatie van 

regionale dagbladen, een landelijk bereik nastreven.
35

 

 

61. Ten aanzien van de markt voor landelijke advertenties heeft ACM dan ook in het besluit van 

19 september 2014 aangegeven dat zij vooralsnog uitgaat van een markt voor landelijke 

advertenties in regionale en landelijke dagbladen. Daarbij heeft ACM aangegeven dat nader 

onderzoek moet worden verricht om vast te stellen of andere mediakanalen tot dezelfde 

productmarkt behoren.  

 

Opvatting partijen  

62. Partijen stellen dat de productmarkt voor de markt van landelijke advertenties breder moet 

worden afgebakend dan enkel advertenties in dagbladen. In dit verband wijzen partijen met 

name op het uitbreiden van de markt met het plaatsen van advertenties op internet. Partijen 

lichten hun standpunt als volgt toe. 

 

63. Volgens partijen laat het marktonderzoek in de meldingsfase van ACM zien dat adverteerders 

diverse mediakanalen tot hun beschikking hebben om klanten te bereiken en hier ook 

veelvuldig gebruik van maken, met name van adverteren op internet. Zij stellen verder dat de 

kosten in verhouding tot het bereik op internet lager zijn dan die in dagbladen en dat 

adverteerders bij een advertentiecampagne via internet duidelijker inzicht kunnen krijgen in de 

effecten van de campagne dan via advertenties in dagbladen. Volgens partijen heeft dit er toe 

geleid dat dagbladuitgevers steeds hogere kortingen moeten geven op hun bruto 

advertentietarieven. Partijen stellen zich op het standpunt dat de mate van substitutie zodanig 

is dat een eventuele prijsverhoging na de concentratie niet winstgevend zou zijn omdat 

adverteerders dan uitwijken naar alternatieven. Gelet hierop stellen partijen dat de markt voor 

landelijke advertenties mede alternatieve mediakanalen moet omvatten, waaronder in ieder 

geval internet. 

 

64. In aanvulling hierop wijzen partijen op de rol van mediabureaus bij het plaatsen van 

advertenties. Volgens partijen beschouwen mediabureaus adverteren op internet als een 

aantrekkelijkere optie dan adverteren in dagbladen en hebben zij mede de sterke verschuiving 

van advertentiebudget naar internet bewerkstelligd.  

 

                                                      
35

 Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade - VNU Dagbladen, reeds aangehaald, punten 71, 72 en 

119. 
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Opvattingen andere dagbladuitgevers 

65. TMG betoogt dat adverteren in dagbladen moet worden onderscheiden van adverteren in 

andere media en dan in het bijzonder van adverteren via internet. Diverse andere 

dagbladuitgevers refereren aan de concurrentiedruk van adverteren via internet op het 

adverteren in de landelijke dagbladen. Daarbij doelen zij met name op adverteren via de 

internetpagina’s van de dagbladen. Zij onderscheiden dit expliciet van adverteren via 

Facebook of Google, waarvan zij geen of weinig concurrentiedruk ervaren. Zij stellen in het 

algemeen vast dat adverteren via internet goedkoper is dan adverteren in de landelijke 

dagbladen en adverteerders via internet een groter bereik kunnen halen. Daar tegenover staat 

dat advertenties in de krant meer opvallen, aldus een dagbladuitgever. Deze dagbladuitgevers 

merken allen op dat adverteerders afwisselend en ook gelijktijdig gebruik maken van diverse 

mediakanalen, waaronder internet. Dit betekent evenwel volgens hun niet dat adverteren via 

internet tot dezelfde markt behoort als adverteren in dagbladen. 

 

Beoordeling  

66. Uit de geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde marktonderzoeken (zoals beschreven in de 

paragrafen 6.1.1 en 6.1.2) blijkt dat in de huidige omstandigheden aanbieders van 

advertentieruimte in landelijke en regionale dagbladen tot op zekere hoogte rekening moeten 

houden met beschikbare alternatieve mediakanalen, waaronder radio, TV en internet. 

Anderzijds hebben landelijke en regionale dagbladen
36

 specifieke kenmerken waardoor ze bij 

uitstek voldoen aan specifieke behoeften van bepaalde adverteerders, al dan niet in 

combinatie met andere mediakanalen in een mediacampagne. Mediabureaus zijn daarbij van 

mening dat de disciplinering van adverteren via internet (nog) niet sterk is, in tegenstelling tot 

TV, radio en out-of-home advertising.  

 

67. In een studie uit 2010
37

 constateren de onderzoekers dat niet kan worden aangetoond dat 

sprake is van substitutie (het omgekeerde overigens ook niet). Er blijken andere factoren 

(zoals onder andere het toegenomen aanbod van media, goedkopere alternatieven, 

verschuiven van budget naar niet-mediagelateerde zaken) mee te spelen bij de 

verschuivingen in de mediabestedingen. Bovendien kiezen, volgens de onderzoekers, veel 

adverteerders een pakket aan verschillende media om aan hun advertentiebehoefte te 

voldoen (een multimediale of cross-mediale advertentiestrategie genoemd) en niet zozeer het 

ene medium in plaats van het andere.  

                                                      
36

 Het marktonderzoek bevat geen aanwijzingen dat het voor adverteerders uitmaakt of zij adverteren in een ochtend- of 

avonddagblad. 

37
 Zie TNS Nipo/Nielsen, Onderzoek naar reclame bestedingen in Nederland, F7293, 28 mei 2010. 
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68. In eerdere besluiten
38

 is ACM uitgegaan van gescheiden markten voor landelijke advertenties 

in regionale en landelijke dagbladen ten opzichte van landelijke advertenties in andere media 

(met name internet, televisie en radio). Hoewel ACM de ontwikkelingen op de 

advertentiemarkt onderkent, wegen deze nog onvoldoende op tegen het gegeven dat 

dagbladen beschikken over een aantal specifieke kenmerken, zoals verspreidingsgebied, 

lezerspubliek, prijs en effectiviteit, die ze onderscheiden van andere media. 

 

Conclusie 

69. In onderhavig besluit zal derhalve – in lijn met besluit van 19 september 2014 – worden 

uitgegaan van een markt voor landelijke advertenties. ACM merkt hierbij op dat dit niet 

wegneemt dat bij de analyse van de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de markt 

voor landelijke advertenties in dagbladen rekening zal worden gehouden met de 

concurrentiedruk van andere mediakanalen.  

 

6.1.3.2 Relevante geografische markt 

70. In lijn met eerdere besluiten
39

 is ACM in het besluit van 19 september 2014 uit gegaan van 

een nationale markt voor landelijke advertenties. Zowel in de meldingsfase als in de 

vergunningsfase hebben partijen zich aangesloten bij deze marktafbakening. Gelet op het 

voorgaande gaat ACM in onderhavig besluit uit van een nationale markt voor landelijke 

advertenties. 

 

6.1.3.3 Gevolgen van de concentratie: unilaterale effecten  

71. De activiteiten van De Persgroep en Mecom overlappen op de markt voor landelijke 

advertenties. De Persgroep biedt advertentieruimte aan in drie landelijke dagbladen (het AD, 

de Volkskrant en Trouw), in de regionale edities van het AD en in Het Parool. Mecom biedt 

advertentieruimte aan in de verschillende regionale dagbladen die zij uitgeeft, al dan niet in 

combinatie met elkaar of met regionale dagbladen van andere dagbladuitgevers via de 

Regionale Dagblad Combinatie (hierna: RDC). RDC is een samenwerkingsverband op het 

gebied van verkoop van advertentieruimte in de regionale dagbladen van MGL, BDU, TMG en 

                                                      
38

 Zie onder andere het besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom – Wegener, reeds aangehaald, punten 19 en 20. 

39 
Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade – VNU Dagbladen, reeds aangehaald, punten 36, 37 en 74, 

het besluit van de NMa in zaak 6666/De Persgroep – PCM, reeds aangehaald, punten 32 en 33, en het besluit van de 

NMa van 17 juli 2009, in zaak 6689/PCM – ADN – WND, punten 23 en 24. 
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Mecom.
40

 RDC bereikt daarmee de meeste gebieden van Nederland met uitzondering van 

grote delen van de Randstad
41

 en het dekkingsgebied van NDC (de drie noordelijke 

provincies). 

 

72. In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM beschreven het aannemelijk te achten dat de 

voorgenomen concentratie een effect kan hebben op de mededinging op de markt voor 

landelijke advertenties waardoor prijzen kunnen stijgen (of minder hard dalen). In de 

vergunningsfase is nader onderzocht in hoeverre De Persgroep na de concentratie zal worden 

gedisciplineerd door alternatieve aanbieders van advertentieruimte.  

 

Opvatting partijen 

73. In de meldingsfase hebben partijen zich op het standpunt gesteld dat zij worden 

gedisciplineerd door grote partijen als TMG. Daarnaast stellen partijen dat zij sterke 

concurrentiedruk ervaren vanuit andere mediakanalen.  

 

74. Partijen zijn voorts van mening dat Mecom (al dan niet via RDC) geen of in ieder geval geen 

nabije concurrent is van De Persgroep. In dit verband betogen partijen dat een propositie van 

een combinatie van regionale titels om zodoende een landelijk bereik van advertenties te 

bewerkstelligen, substantieel verschilt van een advertentiepropositie van een dagblad dat 

daadwerkelijk landelijk wordt verspreid. Mecom biedt daarom, ook wanneer rekening wordt 

gehouden met RDC, geen daadwerkelijk alternatief voor adverteerders met een landelijke 

advertentiebehoefte. Partijen stellen daarbij dat Mecom (ook in combinatie met RDC) een 

concurrentienadeel heeft omdat zij geen volledige landelijke dekking kan bieden. Mecom mist 

immers – ook in combinatie met RDC – dekking in het grootste gedeelte van de Randstad. 

Een adverteerder die een landelijk bereik nastreeft via regionale dagbladen zal dus 

additionele advertentieruimte moeten inkopen. Uit het beperkte aantal adverteerders dat in 

alle regionale dagbladen van Mecom in hetzelfde jaar adverteert blijkt volgens partijen 

                                                      
40

 Tot 1 maart 2012 had een aantal Nederlandse dagbladuitgevers van regionale dagbladen de verkoop van 

advertentieruimte gebundeld in de Nationale Regiopers (hierna: NRp). De NRp verkocht advertentieruimte voor Mecom 

(tot 2011), NDC, HDC, MGL, BDU, het Friesch Dagblad en Het Parool (tot 2009). In maart 2012 is Wegener Media 

Nationale Verkoop, onderdeel van Wegener Media B.V., gestart met de verkoop, ordening, facturatie en marketing van 

nationale advertenties in regionale dagbladen en bijbehorende nieuwssites van Mecom, MGL, HDC Media, BDU en het 

Friesch Dagblad (tot 1 maart 2014).  

41
 De regionale dagbladen van TMG worden voornamelijk in de gebieden rondom Amsterdam, Leiden en Utrecht 

uitgegeven. 
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eveneens dat deze regionale dagbladen slechts in beperkte mate een alternatief bieden voor 

een landelijke mediacampagne. 

 

75. Ter illustratie geven partijen aan dat er niet meer dan circa 80 adverteerders zijn (minder dan 

10% van de advertentie-inkomsten van Mecom) die in 2013 in alle regionale dagbladen van 

Mecom hebben geadverteerd. Volgens partijen hebben 45 van deze adverteerders tevens in 

de dagbladen van De Persgroep geadverteerd en behaalt De Persgroep bij deze 

adverteerders minder dan 15% van haar totale advertentie-inkomsten). De grootste zes 

adverteerders binnen deze groep genereren samen ruim 65% van de advertentie-inkomsten 

van deze groep adverteerders. 

 

76. Partijen hebben de advertentie-inkomsten van Mecom en De Persgroep in de periode van 1 

januari 2010 tot 1 juli 2014 geanalyseerd, door onder meer vast te stellen welke adverteerders 

bij zowel Mecom als De Persgroep hebben geadverteerd.
42

 Daarbij hebben partijen twee 

aannames gemaakt. De eerste aanname is dat een adverteerder van Mecom actief is op de 

markt voor landelijke advertenties als hij in één jaar in alle dagbladen van Mecom heeft 

geadverteerd. De tweede aanname is dat, indien een adverteerder niet gelijktijdig bij Mecom 

en De Persgroep heeft geadverteerd gedurende een bepaalde tijd (één jaar of de gehele 

onderzoeksperiode), hij partijen niet als substituten ziet. Op basis van deze aannames komen 

partijen tot de conclusie dat de overlap beperkt is tot minder dan 1% van de adverteerders en 

8 à 11% van de advertentie-inkomsten (zie ook Tabel 4 en Tabel 5). Partijen leiden hieruit af 

dat partijen geen nabije concurrenten zijn. Partijen constateren dat, indien er al overlap 

bestaat tussen Mecom en De Persgroep, deze bestaat bij de grote adverteerders. Dat is 

logisch, aldus partijen, omdat deze adverteerders actief zijn in verschillende media, waaronder 

die van partijen. Partijen stellen dat deze grote adverteerders gemakkelijk kunnen 

overstappen en dat ook daadwerkelijk doen. 

 

                                                      
42

 Partijen hebben de hier bedoelde ‘matching’ van individuele adverteerders uitgevoerd op basis van zogenaamde 

“Schöber-nummers”. Dit zijn unieke nummers die aan een adverteerder worden gegeven in het kader van datamining. 

Zowel Mecom als De Persgroep registreert in zijn administratie Schöber-nummers. Andere uitgevers zeggen dit niet te 

doen. 
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Tabel 4 Overlap volgens partijen tussen adverteerders die in alle regionale dagbladen 

van Mecom hebben geadverteerd en minstens in één dagblad van De Persgroep
43

 
 2012 2013 Eerste halfjaar 

2014 

Overlap – aantal adverteerders 0,48% 0,54% 0,80% 

Overlap – omzet  10,18% 10,59% 11,12% 

Bron: analyse van de advertentie-inkomsten van partijen door partijen. 

 

Tabel 5 Overlap tussen adverteerders die in alle regionale dagbladen van Mecom en 

minstens één dagblad van De Persgroep in hetzelfde jaar hebben geadverteerd
44

 
 2012 2013 Eerste halfjaar 

2014 

Overlap – aantal adverteerders 0,31% 0,29% 0,37% 

Overlap – omzet  8,16% 8,62% 9,00% 

Bron: analyse van de advertentie-inkomsten van partijen door partijen. 

 

77. Gelet op het voorgaande stellen partijen dat Mecom geen “volwaardige concurrent” van De 

Persgroep is op de markt voor landelijke advertenties.  

 

78. Daarnaast stellen partijen dat er voldoende alternatieven voor adverteerders en mediabureaus 

overblijven na de concentratie. In dit verband wijzen partijen op advertentiemogelijkheden in 

de dagbladen van NRC Media, FD en TMG. In aanvulling hierop wijzen partijen op 

alternatieve mediakanalen, zoals adverteren via internet. Kortom, partijen achten het niet 

aannemelijk dat zij hun advertentieprijzen als gevolg van de concentratie kunnen laten stijgen 

en zijn van mening dat de concurrentiedruk vanuit alternatieve media moet worden betrokken 

in de beoordeling van de voorgenomen concentratie. 

 

Opvattingen andere dagbladuitgevers 

79. NRC, ND, RD en FD beschouwen hun dagbladen als landelijke dagbladen die opereren in 

een bepaalde niche van de markt. Hierdoor hebben zij een redelijk stabiele 

advertentiedoelgroep. Drie van deze dagbladuitgevers verwachten dan ook geen gevolgen te 

ondervinden van de concentratie. Eén dagbladuitgever verwacht dat partijen na de 

                                                      
43

 Deze tabel is, volgens partijen, een overschatting van de overlap, omdat de analyse ook adverteerders omvat die in 

verschillende jaren een advertentie in de regionale dagbladen van Mecom en de dagbladen van De Persgroep hebben 

geplaatst.  

44
 Deze tabel is, volgens partijen, een overschatting van de overlap, omdat de analyse ook adverteerders omvat die op 

verschillende dagen in een jaar een advertentie in de regionale dagbladen van Mecom en de dagbladen van De 

Persgroep hebben geplaatst. 
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concentratie advertentieruimte in landelijke en regionale dagbladen gebundeld zullen 

aanbieden. Hierdoor zou het dagblad van deze dagbladuitgever minder aantrekkelijk worden 

voor adverteerders omdat adverteerders via partijen na de concentratie een groter bereik en 

een complete(re) dekking kunnen realiseren. ACM gaat in op dit punt in paragraaf 6.1.5, 

waarin portfolio-effecten worden besproken. 

 

80. TMG heeft in de vergunningsfase gewezen op de mogelijke gevolgen van de concentratie 

voor RDC. TMG stelt dat partijen na de concentratie het AD en Het Parool zullen toevoegen 

aan RDC, waarna het voor adverteerders minder aantrekkelijk wordt om te adverteren in de 

regionale dagbladen van TMG. Tegelijkertijd is TMG van mening dat het alternatief, namelijk 

uit RDC stappen, ook niet wenselijk is, omdat de regionale dagbladen van TMG hiermee 

minder aantrekkelijk worden voor adverteerders die actief zijn op de markt voor landelijke 

advertenties (twee loketten in plaats van één). ACM heeft in haar beoordeling van dit punt 

vastgesteld dat de gevolgen van de concentratie voor RDC voor twee groepen adverteerders 

mogelijk gevolgen kan hebben. ACM bespreekt de mogelijke gevolgen en haar beoordeling 

daarvan bij de desbetreffende groepen.
45

  

 

Beoordeling 

81. ACM heeft de advertentie-inkomsten van partijen, TMG, en NRC over de periode 2009 tot 

medio 2014 geanalyseerd en hierbij de informatie betrokken uit de beschikbare bronnen, 

zoals weergegeven in paragraaf 6.1.1, en de marktonderzoeken, zoals beschreven in 

paragraaf 6.1.2. Hieruit blijkt dat ruim 80% van de adverteerders die adverteren in de 

regionale dagbladen van Mecom slechts in één of twee regionale dagbladen van Mecom 

adverteren. Zij gebruiken deze regionale dagbladen derhalve niet om een landelijk bereik met 

hun advertentie te realiseren. Voor deze groep adverteerders zal de concentratie geen 

gevolgen hebben, omdat door de overname van Mecom door De Persgroep voor hen geen 

alternatief wegvalt. Slechts een zeer beperkte groep, naar landelijk bereik strevende, 

adverteerders blijkt te kiezen voor uitsluitend een combinatie van de landelijke dagbladen van 

De Persgroep en de regionale dagbladen van Mecom. ACM licht de analyse hieronder nader 

toe. 

 

82. ACM heeft van de landelijke dagbladen van De Persgroep, TMG en NRC en van de regionale 

dagbladen van Mecom de advertentie-inkomsten over de periode 2009 tot medio 2014 

geanalyseerd en deze gecombineerd met informatie die ACM uit de marktonderzoeken onder 

adverteerders en mediabureaus heeft gekregen. Doel van dit onderzoek was om inzicht te 

                                                      
45

 ACM verwijst hierbij naar punt 99 e.v. en naar punt 107. 
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krijgen in de besteding van het advertentiebudget door adverteerders, om te kunnen 

vaststellen of de landelijke dagbladen van De Persgroep en de regionale dagbladen van 

Mecom concurrenten van elkaar zijn, en of de landelijke dagbladen van andere 

dagbladuitgevers voor deze adverteerders een uitwijkmogelijkheid zijn. Dit marktonderzoek 

bestaat uit drie stappen, die ACM hieronder uiteenzet. 

 

Stap één 

83. De eerste stap betreft dataverzameling en -bewerking. ACM heeft van de dagbladen van De 

Persgroep, Mecom,
 
TMG en NRC Media

46
 de advertentie-inkomsten per adverteerder 

ontvangen. Partijen en TMG hebben informatie aangeleverd over de periode van 1 januari 

2009 tot en met 1 juli 2014, NRC over de periode van 1 januari 2011 tot en met 1 juli 2014. 

Met het oog op de markt voor landelijke advertenties (in betaalde dagbladen) heeft ACM de 

data van gratis dagbladen, van bijzondere katernen bij betaalde dagbladen, van Het Parool en 

van de regionale edities van het AD en De Telegraaf buiten beschouwing gelaten.
47

 

Vervolgens heeft ACM de resterende gegevens van de verschillende dagbladuitgevers 

onderling vergelijkbaar gemaakt.
48

  

 

84. Het resultaat van deze bewerkingen zijn de advertentie-inkomsten per unieke adverteerder 

per dagblad van de betaalde dagbladen van De Persgroep, Mecom, TMG en NRC in de 

periode 2009
49

 tot medio 2014. Over de gehele onderzochte periode omvat dit ruim EUR 1 

miljard aan advertentie-inkomsten en ruim 9.200 unieke adverteerders. Per adverteerder is 

                                                      
46

 De Persgroep: De Volkskrant, Trouw, Het Parool en AD (inclusief regionale edities); Mecom: BN/DeStem, Brabants 

Dagblad, De Gelderlander, De Stentor, De Twentsche Courant Tubantia, Eindhovens Dagblad en Provinciaal Zeeuwse 

Courant; TMG: De Telegraaf (inclusief regio-edities en speciale katernen), Metro en Spits; NRC Media: NRC Next en 

NRC Handelsblad. 

47
 Hoewel ACM zich ervan bewust is dat NRC Handelsblad een avondblad is en in dat opzicht afwijkt van de andere 

onderzochte bladen, geeft het marktonderzoek geen aanleiding om te veronderstellen dat dit voor adverteerders een 

wezenlijk verschil vormt ten opzichte van adverteren in ochtend-dagbladen. Om deze reden zijn de gegevens van NRC 

Handelsblad in de analyse gehandhaafd. De (regionale) dagbladen van Mecom zijn in de analyse behouden omdat de 

betekenis van deze dagbladen voor landelijke advertenties nu juist object van analyse is. 

48
 Dit betreft met name het, waar nog nodig, ‘aftoppen’ van de datasets tot (de bovenste) 80% van de advertentie-

inkomsten per dagblad per jaar en het onderling uniformeren van de namen van adverteerders en mediabureaus. ACM 

heeft de dagbladuitgevers verzocht om de ‘top-80%’ van de advertentie-inkomsten aan te leveren, om deze 

informatieverstrekking niet nodeloos belastend te laten zijn. Enkele uitgevers hebben desondanks 100% van de 

advertentie-inkomsten aangeleverd. 

49
 NRC heeft informatie aangeleverd vanaf 2011. 
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bovendien bekend in welke branche deze actief is en via welk mediabureau eventueel de 

advertentiebestedingen tot stand zijn gekomen.  

 

85. In Tabel 6 worden per jaar de advertentie-inkomsten en aantallen unieke adverteerders 

weergegeven, in aanmerking genomen de hierboven beschreven bewerkingen door ACM. 

 

Tabel 6 Advertentie-inkomsten en aantallen adverteerders per jaar 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1
e
 HJ 

Alle 

jaren 

Advertentie-inkomsten (in EUR mln) 253,8 207,3 188,6 166,6 138,2 63,4 1.018,0 

Aantal unieke adverteerders 5.158 4.242 3.843 3.097 2.682 2.044 9.256 

Bron: analyse van advertentie-inkomsten van partijen, TMG en NRC door ACM. 

 

86. ACM merkt op dat de hierboven beschreven informatie enkele beperkingen kent. Ten eerste 

geeft de dataset weliswaar inzicht in de advertentiebestedingen per adverteerder per dagblad 

per jaar, maar niet in de aard van de advertentie zoals moment, frequentie, omvang, inhoud 

en locatie in een dagblad. Daardoor staat bijvoorbeeld niet vast dat een eventuele overlap van 

adverteerders tussen verschillende dagbladen betrekking heeft op dezelfde advertentie of 

advertentiecampagne. Ten tweede is ACM, bij het vaststellen van de overeenkomsten tussen 

de datasets van de verschillende dagbladuitgevers op het niveau van individuele 

adverteerders, uitgegaan van de namen van de adverteerders, bij gebrek aan een – naar de 

mening van ACM – beter alternatief. In voorkomende gevallen heeft ACM verschillende 

spellingswijzen van (kennelijk) dezelfde adverteerders geüniformeerd en heeft ACM 

groepsmaatschappijen of bedrijfsonderdelen met uiteenlopende namen, maar die, naar de 

overtuiging van ACM, tot dezelfde adverteerder behoren, samengebracht onder dezelfde 

naam.
50

 

 

87. Bij eerste beschouwing van de data komt ACM tot de volgende observaties. Bij alle 

dagbladuitgevers blijkt dat zowel het aantal adverteerders als de advertentie-inkomsten 

gedurende de onderzoeksperiode sterk zijn gedaald, in bijna alle gevallen jaarlijks. De 

dagbladuitgevers verkrijgen gezamenlijk ruim 53% van de advertentie-inkomsten van 

                                                      
50

 Partijen hebben ACM erop gewezen dat verschillende groepsmaatschappijen of bedrijfsonderdelen binnen een groep 

verschillende advertentiebehoeften kunnen hebben en hebben daarom gepleit voor het gebruik van zogenaamde 

Schöber-nummers (zie ook punt 76). In de Schöber-nummer-systematiek krijgen (in de regel) groepsmaatschappijen, 

bedrijfsonderdelen, et cetera een eigen nummer. Anderzijds hebben partijen desgevraagd erkend dat er situaties 

voorkomen waarin organisatieondedelen met verschillende Schöber-nummers in feite dezelfde adverteerder zijn. 
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adverteerders die actief zijn in de sectoren Horeca & Toerisme, Retail, Onderwijs & Non-profit, 

Zakelijke dienstverlening en Huis & Tuin.  

 

88. Van de totale advertentie-inkomsten die ACM heeft geanalyseerd, komt 39% (EUR 393 mln) 

tot stand zonder tussenkomst van een mediabureau, dus 61% (EUR 625 mln) met 

tussenkomst van een mediabureau. De 25 grootste mediabureaus hebben bemiddeld bij 45% 

(EUR 457 mln) van de advertentie-inkomsten. Met name grotere adverteerders maken gebruik 

van de diensten van mediabureaus. Van de 200 grootste adverteerders, die samen goed zijn 

voor 51% (EUR 514 mln) van de advertentie-inkomsten, maakt 72% voor meer dan de helft 

van zijn advertentiebestedingen
51

 gebruik van de diensten van mediabureaus. 

 

Stap twee 

89. In de tweede stap heeft ACM de adverteerders ingedeeld in een aantal groepen, op basis van 

de advertentiebestedingen op jaarbasis. Deze indeling heeft tot doel na te gaan welke 

gevolgen adverteerders mogelijk ondervinden van de concentratie, indien de kennelijke 

behoefte van de adverteerder die ACM afleidt uit de advertentiebestedingen als vertrekpunt 

wordt genomen. 

 

90. ACM merkt in dit kader allereerst op dat het, gelet op het doel zoals geformuleerd in punt 82, 

voor de analyse belangrijk is of de advertentiebestedingen van adverteerders bij Mecom 

moeten worden beschouwd als landelijke advertenties. Net als partijen in hun analyse hebben 

geconstateerd,
52

 blijkt ook uit het onderzoek van ACM dat het merendeel van de 

adverteerders van Mecom binnen een jaar slechts in één of enkele regionale dagbladen van 

Mecom adverteert (zie Tabel 7). Op grond hiervan veronderstelt ACM dat deze groep 

adverteerders geen landelijk bereik met zijn advertenties nastreeft, maar actief is op de markt 

voor regionale en lokale advertenties. Voor deze adverteerders heeft de concentratie, 

ongeacht in welke landelijke dagbladen zij daarnaast nog adverteren, geen effect wat betreft 

de markt voort landelijke advertenties. 

 

Tabel 7 Spreiding (in %) van de adverteerders in Mecom-dagbladen over het aantal 

dagbladen (‘freq.’) waarin een adverteerder binnen een jaar adverteert 

 
Aantal adverteerders (in % van totaal) 

 
Advertentie-inkomsten (in % van totaal) 

              Freq. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 79% 78% 79% 79% 78% 79% 
 

39% 37% 37% 36% 37% 39% 
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 Althans de advertentiebestedingen in de door ACM geanalyseerde dagbladen. 

52
 Zie punt 76 van onderhavig besluit. 
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Aantal adverteerders (in % van totaal) 

 
Advertentie-inkomsten (in % van totaal) 

              Freq. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2 12% 13% 12% 11% 11% 11% 
 

17% 18% 15% 17% 15% 14% 

3 4% 4% 4% 4% 4% 3% 
 

10% 12% 11% 9% 7% 6% 

4 1% 1% 1% 1% 2% 2% 
 

6% 5% 4% 5% 5% 7% 

5 3% 3% 1% 1% 1% 1% 
 

18% 17% 5% 3% 2% 3% 

6 0% 0% 1% 1% 1% 0% 
 

2% 1% 2% 3% 4% 1% 

7 1% 1% 3% 3% 3% 4% 
 

9% 11% 26% 27% 30% 30% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: analyse van advertentie-inkomsten van partijen, TMG en NRC door ACM. 

 

91. Desalniettemin kan uit Tabel 7 worden opgemaakt dat, in de recentere jaren binnen de 

onderzoeksperiode, circa 30% van de advertentie-inkomsten van Mecom afkomstig is van 

adverteerders die in één jaar in zes of meer regionale dagbladen
53

 van Mecom hebben 

geadverteerd. Deze groep omvat, eveneens in de recentere jaren binnen de 

onderzoeksperiode, 4% van het aantal adverteerders in de dagbladen van Mecom. Van deze 

groep adverteerders in de regionale dagbladen van Mecom neemt ACM aan dat zij met hun 

advertenties in de dagbladen van Mecom landelijk bereik nastreven. ACM merkt hierbij op dat 

deze groep adverteerders mogelijk wordt overschat. Uit de informatie die ACM van partijen 

heeft ontvangen kan immers alleen worden opgemaakt dat een adverteerder binnen een jaar 

advertenties heeft geplaatst in verschillende Mecom-dagbladen, maar niet of deze 

advertenties gelijk zijn of behoren tot dezelfde reclamecampagne. Dit laat onverlet dat ACM 

het redelijk acht om er in het kader van deze analyse van uit te gaan dat een adverteerder die 

adverteert bij Mecom actief is op de markt voor landelijke advertenties als hij, binnen een 

periode van een jaar, in zes of meer regionale dagbladen van Mecom heeft gestaan. 

 

92. Mede gelet op het voorgaande heeft ACM de 9.256 adverteerders in de geanalyseerde 

dataset en de advertentie-inkomsten die deze adverteerders hebben gegenereerd, ingedeeld 

in vier groepen adverteerders:
54

 

                                                      
53

 Dit is een ruimere definitie dan die van partijen (zie punt 76 van onderhavig besluit). ACM acht de definitie van 

partijen echter te strikt. Het is immers denkbaar dat een adverteerder een landelijk bereik wenst, maar daarvoor één 

regionaal dagblad van Mecom niet nodig acht. Gelet hierop heeft ACM besloten om de grens te leggen bij zes of meer 

regionale dagbladen van Mecom. 

54
 Een adverteerder wordt in een groep ingedeeld als hij in tenminste één jaar voldoet aan de criteria van die groep. De 

omzet per groep is de totale advertentieomzet die de adverteerders in die groep hebben gerealiseerd in de jaren 2009 

tot medio 2014, dus ook in jaren waarin een adverteerder wellicht niet voldeed aan de criteria van die groep. Anders 

gezegd: een adverteerder wordt in zijn geheel ingedeeld in een groep, indien hij in tenminste één jaar voldoet aan de 

criteria van die groep. 
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- Groep I: “Niet in Mecom”. 

Dit zijn adverteerders die in één of meer landelijke dagbladen van één of meer 

dagbladuitgevers hebben geadverteerd, maar die gedurende de onderzoeksperiode in 

het geheel niet in de regionale dagbladen van Mecom hebben geadverteerd. 

- Groep II: “Alleen in Mecom”.  

Dit zijn adverteerders die gedurende de onderzoeksperiode in één of meer regionale 

dagbladen van Mecom hebben geadverteerd, maar in het geheel niet in een landelijk 

dagblad van één van de andere dagbladuitgevers. 

- Groep III: “Niet in Mecom voor landelijk bereik, maar wel in landelijke dagbladen”. 

Dit zijn adverteerders die in één of meer landelijke dagbladen van één of meer 

dagbladuitgevers hebben geadverteerd en die in geen enkel jaar in meer dan vijf 

regionale dagbladen van Mecom hebben geadverteerd. In lijn met de eerder beschreven 

aanname, veronderstelt ACM dat deze adverteerders met hun advertenties in Mecom-

dagbladen geen landelijk bereik nastreven. 

- Groep IV: “Mecom voor landelijk bereik, aangevuld met een of meer landelijke bladen” 

Dit zijn adverteerders die op enig moment in de onderzoeksperiode hebben geadverteerd 

in zes of meer regionale dagbladen van Mecom, en die daarnaast (wisselend) hebben 

geadverteerd in de landelijke dagbladen van De Persgroep en/of TMG. 

 

93. In onderstaande tabel is per groep het aantal adverteerders (als percentage van het totaal 

aantal adverteerders) en de advertentie-inkomsten (als percentage van de totale advertentie-

inkomsten) weergegeven. 

 

Tabel 8 Beschrijving van de groepen 
 % Adverteerders % Advertentie-inkomsten 

Groep I: Niet Mecom 43,7% 31,6% 

Groep II: Alleen in Mecom 50,0% 20,7% 

Groep III: Niet Mecom voor landelijk bereik, maar wel in 

landelijke dagbladen 

 5,1% 18,1% 

Groep IV: Mecom voor landelijk bereik, daarnaast gebruik 

van dagbladen De Persgroep en/of TMG 

1,1% 29,7% 

Totaal 100% 100% 

Bron: analyse van advertentie-inkomsten van partijen, TMG en NRC door ACM. 

 

Stap drie 

94. In de derde stap analyseert ACM de onderscheiden groepen I t/m IV om vast te stellen wat de 

mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie zijn. Hierbij baseert ACM zich op de 

kennelijke advertentiebehoefte bij adverteerders die ACM afleidt uit de werkelijke 
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advertentiebestedingen en op de resultaten uit de door ACM gehouden enquête onder 

adverteerders en mediabureaus. 

 

95. ACM acht het aannemelijk dat de concentratie voor de groepen I, II en III geen gevolgen zal 

hebben. Voor groep IV kan de concentratie potentieel gevolgen hebben. ACM licht dat 

hieronder nader toe. 

 

Groep I: “Niet in Mecom“ 

96. ACM acht het aannemelijk dat de concentratie voor de groep I geen gevolgen zal hebben op 

de markt voor landelijke advertenties. Immers, een adverteerder die in een periode van 5,5 

jaar (2009 tot medio 2014) in het geheel niet in de regionale dagbladen van Mecom heeft 

geadverteerd, zal de regionale dagbladen van Mecom niet beschouwen als een alternatief 

voor de landelijke dagbladen van De Persgroep en TMG.  

 

Groep II: “Alleen in Mecom” 

97. ACM acht het eveneens aannemelijk dat de concentratie voor groep II geen gevolgen zal 

hebben op de markt voor landelijke advertenties. Een adverteerder die in een periode van 5,5 

jaar (2009 tot medio 2014) alleen in de regionale dagbladen van Mecom heeft geadverteerd, 

zal immers de regionale dagbladen van Mecom niet beschouwen als een alternatief voor de 

landelijke dagbladen van De Persgroep en TMG.  

 

98. Het is evenwel in theorie denkbaar dat een deel van deze groep adverteerders gebruik maakt 

van de RDC om een ‘rondje landelijk’ via regionale dagbladen te bewerkstelligen. ACM 

constateert echter dat slechts 3% van de totale advertentiebestedingen van deze groep 

adverteerders in de periode 2009 – medio 2014, in hetzelfde jaar in meer dan zes Mecom-

dagbladen is gedaan. Het aantal adverteerders in deze groep dat een ‘rondje landelijk’ 

nastreeft, is dus zeer beperkt. 

 

99. ACM leidt uit de zienswijze van TMG, zoals weergegeven in punt 80 van onderhavig besluit, 

af dat zij zich op het standpunt stelt dat de toevoeging van de regionale edities van het AD en 

Het Parool van De Persgroep aan RDC een negatief effect heeft op TMG. TMG maakt 

evenwel niet duidelijk op welke wijze het door haar geschetste scenario leidt tot een 

verslechtering voor de adverteerders. Zoals reeds in punt 71 is toegelicht, beslaat RDC de 

meeste gebieden van Nederland met uitzondering van grote delen van de Randstad. De 

regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep worden juist in de Randstad 
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uitgegeven, waarbij de overlap met de regionale dagbladen van TMG zeer beperkt is.
55

 De 

toevoeging van deze dagbladen aan RDC zou daarmee de gehele advertentiepropositie van 

RDC juist aantrekkelijker maken voor adverteerders die een landelijk bereik wensen via 

regionale dagbladen. Zij kunnen immers dan in nagenoeg alle regionale dagbladen (met 

uitzondering van de dagbladen van NDC) advertentieruimte inkopen via hetzelfde loket.  

 

100. Dat TMG zou worden gemarginaliseerd als gevolg van een mogelijke toevoeging aan RDC 

van de regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep, acht ACM eveneens 

niet aannemelijk. TMG beschikt namelijk reeds nu zelf over een verkoopkanaal dat is gericht 

op adverteerders die actief zijn op de markt voor landelijke advertenties (mede ten behoeve 

van De Telegraaf). Via dit verkoopkanaal kan TMG, ook buiten RDC om, deze adverteerders 

voor haar regionale dagbladen bereiken.
56

  

 

Groep III: Niet Mecom voor landelijk bereik, maar wel in landelijke dagbladen 

101. De concentratie zal ook geen gevolgen hebben voor de adverteerders in groep III. Zij 

gebruiken de regionale dagbladen van Mecom immers slechts om regionaal bereik te 

realiseren en zijn dus – wat betreft de advertenties in de regionale dagbladen van Mecom – 

actief op de markt voor lokale en regionale advertenties en niet op de markt voor landelijke 

advertenties. Deze adverteerders zullen derhalve de regionale dagbladen van Mecom niet als 

een voor hen relevant alternatief beschouwen voor de landelijke dagbladen van De 

Persgroep. Het is evenwel denkbaar dat partijen deze groep adverteerders aan zich weet te 

binden door middel van het doen van een gebundeld aanbod. Deze groep bestaat immers uit 

adverteerders die adverteren in de regionale dagbladen van Mecom om lokaal of regionaal 

bereik te realiseren en die daarnaast adverteren in de landelijke dagbladen om landelijk bereik 

te realiseren. De eventuele marktafscherming die zich op grond van dit zogenoemde portfolio 

zou kunnen voordoen, wordt besproken in paragraaf 6.1.5. 

 

Groep IV: Mecom voor landelijk bereik, aangevuld met De Persgroep en/of TMG 

102. Voor de adverteerders in groep IV heeft de concentratie mogelijk gevolgen, indien en voor 

zover als gevolg van de concentratie in de ogen van de adverteerders een alternatief wegvalt. 

De adverteerders in groep IV betreft adverteerders die in zes of meer regionale dagbladen 

van Mecom adverteren, en dus Mecom kennelijk beschouwen als een optie om landelijk te 

adverteren, en die daarnaast in landelijke dagbladen van De Persgroep en/of TMG hebben 

geadverteerd. Het gaat hierbij in totaal om 106 adverteerders (ruim 1% van het totaal) die 

                                                      
55

 ACM wijst in dit verband op Tabel 12. 

56
 De Persgroep doet dit thans ook met betrekking tot de regionale edities van het AD en Het Parool. 
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gezamenlijk EUR 302 mln van de advertentie-inkomsten (circa 30% van het totaal) bij de 

gezamenlijke dagbladuitgevers genereren. Uit deze cijfers blijkt reeds dat dit (zeer) grote 

adverteerders betreft. 

 

103. Uit de data blijkt dat 16 adverteerders in deze groep (met in totaal EUR 130 mln advertentie-

inkomsten) in alle onderzoeksjaren hebben geadverteerd in dagbladen van zowel De 

Persgroep als TMG. Diverse van deze adverteerders hebben in één of meer jaren ook 

geadverteerd in NRC, zij het doorgaans beperkt. ACM concludeert dat deze adverteerders de 

dagbladen van partijen en die van TMG als complementair beschouwen en niet als substituut 

voor elkaar. Vermoedelijk hebben deze adverteerders tot doel een zo groot mogelijke dekking 

te bereiken. Om dit doel te bereiken worden verschillende media ingezet. Voor dergelijke 

adverteerders leidt onderhavige concentratie niet tot het wegvallen van een alternatief. Een 

negatief effect voor deze groep als gevolg van de concentratie acht ACM daarom niet 

aannemelijk. Ook een eventuele bundelstrategie waarin De Persgroep de titels van partijen 

gebundeld aanbiedt, zal deze adverteerders niet kunnen beletten om tevens advertentieruimte 

bij de dagbladen van TMG en/of andere dagbladuitgevers in te kopen. 

 

104. Voor de resterende adverteerders geldt dat zij gedurende de onderzoeksperiode wisselend 

hebben geadverteerd in de dagbladen van De Persgroep en TMG. Een beperkt aantal 

adverteerders heeft in het geheel niet geadverteerd bij De Persgroep, een eveneens beperkt 

aantal heeft in het geheel niet geadverteerd bij TMG, terwijl het grootste gedeelte door de 

jaren heen gebruik heeft gemaakt van zowel De Persgroep als TMG, niet noodzakelijkerwijs 

binnen hetzelfde jaar. Van deze groep adverteerders kan op grond van alleen de 

advertentiebestedingen niet worden vastgesteld of men de verschillende 

advertentiealternatieven als complementair of substituut beschouwt. Wel kan worden 

geconstateerd dat deze adverteerders zich kennelijk niet gebonden achten aan een enkele 

dagbladuitgever. 

 

105. ACM heeft dit beeld uit de data-analyse gecompleteerd met enquêteresultaten die afkomstig 

zijn van adverteerders, waaronder adverteerders die ofwel een landelijke ofwel een regionale 

advertentiebehoefte hebben. Gevraagd is wat adverteerders zouden doen als partijen na de 

concentratie hun advertentieprijzen zouden willen verhogen. In het algemeen merkt circa 60% 

van de adverteerders op dat zij verwacht dat de prijzen niet zullen stijgen. Daarbij merken 

diverse adverteerders op dat zij verwachten dat de prijzen verder zullen dalen als gevolg van 

efficiëntievoordelen door de concentratie dan wel vanwege de dalende oplage van dagbladen 

en huis-aan-huisbladen. Voor zover een prijsstijging zich zal voordoen, merkt circa 55% van 

de adverteerders op dat zij na een prijsstijging mediabudget zal gaan verschuiven naar 
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andere media (zowel andere mediakanalen als andere dagbladen of huis-aan-huisbladen). 

Ruim 20% van de adverteerders geeft aan dat zij na een prijsstijging als gevolg van de 

concentratie minder zal gaan adverteren. Tot slot geeft ruim 15% aan niets te zullen 

veranderen in de advertentiestrategie bij een prijsstijging na de concentratie.  

 

Tabel 9 Gedrag van adverteerders na voorgenomen verhoging advertentietarief door De 

Persgroep na concentratie 

Gedraging na voorgenomen prijsverhoging Percentage van aantal adverteerders 

Ik zal mediabudget gaan verschuiven naar andere dagbladen 

of huis-aan-huisbladen 16% 

Ik zal mediabudget gaan verschuiven naar andere media 37% 

Ik ga minder adverteren 22% 

Ik verander niets in mijn advertentiestrategie 16% 

Anders 9% 

Totaal 100% 

Bron: gebaseerd op informatie verkregen uit marktonderzoek van ACM. 

 

106. ACM constateert tevens dat de advertentiebestedingen van een ruime meerderheid van de 

adverteerders in deze groep tot stand komen via mediabureaus (zie ook punt 46). Nagenoeg 

alle ondervraagde mediabureaus (waaronder mediabureaus die voornamelijk adverteerders 

adviseren die een landelijke advertentiebehoefte hebben, maar ook mediabureaus die zich 

richten op adverteerders met een regionale of lokale advertentiebehoefte) geven aan dat zij 

geen stijging van de advertentieprijzen van De Persgroep na de concentratie verwachten. Zij 

lichten daarbij toe dat de advertentie-inkomsten van dagbladen onder druk staan en zullen 

blijven staan, waardoor er (nagenoeg) geen ruimte is om prijsstijgingen door te voeren. Voor 

zover De Persgroep dat na de concurrentie wel zou doen, wijzen de mediabureaus er op dat 

zowel zij als de adverteerders een dergelijke prijsverhoging niet zouden accepteren. De 

mediabureaus geven unaniem aan dat zij dan zullen uitwijken naar andere dagbladen (in dit 

verband wordt TMG specifiek genoemd), en/of andere media.  

 

107. Tot slot merkt ACM op dat ook in deze groep adverteerders zullen zitten die via de RDC 

adverteren in de regionale dagbladen van andere uitgevers. Ten aanzien van het standpunt 

van TMG dat de toevoeging van de regionale edities van het AD en Het Parool van De 

Persgroep aan de RDC een negatief effect heeft op TMG, heeft ACM reeds in punt 100 

gemotiveerd dat de concentratie voor adverteerders die tevens gebruik maken van de RDC 

geen significante gevolgen zal hebben. In aanvulling hierop merkt ACM op uit bovenstaande 

analyse van de advertentie-inkomsten van groep IV reeds is gebleken dat slechts een zeer 

kleine groep adverteerders regionale dagbladen gebruikt voor een landelijk bereik. Dit betreft 
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bovendien veelal zeer grote ondernemingen die inzetten op een multimediale 

advertentiestrategie. Deze adverteerders adverteren ook in landelijke kranten, zoals TMG, 

waardoor TMG via dit advertentiemedium toegang heeft tot deze adverteerders. ACM 

constateert derhalve dat het niet aannemelijk is dat het door TMG geschetste scenario zich 

zal voordoen en acht het niet aannemelijk dat TMG als gevolg hiervan zal worden 

gemarginaliseerd.  

 

Conclusie 

108. Op grond van de data-analyse, aangevuld met enquêteresultaten, komt ACM tot de conclusie 

dat onderhavige concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de 

mededinging op de markt voor landelijke advertenties. Als gevolg van de concentratie gaat 

slechts in beperkte mate concurrentie verloren, gezien de beperkte mate van concurrentiedruk 

die Mecom en De Persgroep op elkaar blijken uit te oefenen. Partijen blijken op grond van het 

marktonderzoek slechts in beperkte mate te concurreren om dezelfde adverteerders. Het 

onderzoek van ACM naar de mogelijke gevolgen van de concentratie voor de (in omvang 

beperkte) groepen van adverteerders waarvoor geldt dat Mecom als alternatief zou kunnen 

gelden voor De Persgroep, heeft duidelijk gemaakt dat ook voor die groepen geen significante 

negatieve effecten te verwachten zijn. TMG is voor adverteerders een belangrijk alternatief 

gebleken voor De Persgroep, in mindere mate geldt dat voor NRC. Het is voorts aannemelijk 

dat mediabureaus in staat zullen zijn eventuele pogingen tot prijsverhogingen door partijen te 

ondervangen door verschuivingen van advertenties naar andere dagbladen en/of andere 

media. 

 

6.1.3.4 Gevolgen van de concentratie: gecoördineerde effecten 

109. Naast de hierboven beschreven, unilaterale effecten heeft ACM overwogen of onderhavige 

concentratie tot gecoördineerde effecten zou kunnen leiden. ACM licht hieronder toe dat zij dit 

niet aannemelijk acht. 

 

Beoordeling 

110. Uit de Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies (hierna: Richtsnoeren 

horizontale fusies) kunnen gecoördineerde effecten zich voordoen indien de aard van de 

mededinging zodanig verandert dat ondernemingen die voorheen hun gedragingen op de 

markt niet coördineerden, nu in significante mate sterker geneigd zijn hun marktgedrag te 

coördineren en de prijzen te verhogen of de daadwerkelijke mededinging op andere wijze te 
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belemmeren.
57

 In onderhavige zaak zou dit het geval zijn indien partijen, samen met TMG,
58

 

als gevolg van de concentratie, in een positie zouden komen hun gedrag stilzwijgend op 

elkaar af te stemmen. 

 

111. De kans is groter dat marktcoördinatie zich voordoet op markten waar het betrekkelijk 

eenvoudig is om tot een verstandhouding te komen over de coördinatievoorwaarden. 

Daarenboven moet aan drie cumulatieve voorwaarden voldaan zijn om tot duurzame 

coördinatie te komen. Ten eerste moeten de coördinerende ondernemingen in voldoende 

mate kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd. Ten tweede moet er een 

geloofwaardig disciplineringsmechanisme zijn dat in werking kan worden gesteld wanneer 

afwijkend gedrag aan het licht komt. Ten derde mogen de met de coördinatie beoogde 

resultaten niet in gevaar kunnen worden gebracht door het optreden van buitenstaanders, 

zoals huidige en toekomstige concurrenten die niet aan de marktcoördinatie deelnemen, en 

afnemers.
59

 

 

112. Partijen stellen dat niet aan de voorwaarden voor gecoördineerde effecten is voldaan. Het is 

gegeven de aard van het aangeboden product juist niet eenvoudig om tot verstandhouding te 

komen. Gebrek aan transparantie maakt controle op de verstandhouding onmogelijk. 

Bovendien kenmerkt de landelijke advertentiemarkt zich door afnemersdruk. Aangezien 

afnemers stijgende advertentietarieven niet zouden accepteren, leidt een eventuele vergelding 

van afwijkend gedrag tot verlies dat niet kan worden goedgemaakt. Een effectief 

disciplineringsmechanisme ontbreekt derhalve. 

 

113. Het marktonderzoek dat ACM heeft uitgevoerd onder afnemers van partijen, adverteerders en 

mediabureaus, heeft voldoende aanwijzingen opgeleverd dat in ieder geval niet is voldaan 

aan enkele van de hierboven beschreven cumulatieve voorwaarden. Een belangrijk argument 

betreft het gebrek aan transparantie. De tarieven en voorwaarden voor de advertenties komen 

(in ieder geval voor een belangrijk deel) tot stand door bilaterale onderhandelingen tussen de 

dagbladuitgevers en adverteerders en mediabureaus. Tijdens deze onderhandelingen worden 

de netto tarieven en voorwaarden vastgesteld, die niet door de coördinatiepartner worden 

waargenomen. Door deze intransparantie kan het gedrag van de ander niet goed worden 

                                                      
57

 Zie de Richtsnoeren voor de beoordeling van Horizontale fusies, Pb 2004 C 31/03 punt 22(b) (hierna: de 

Richtsnoeren horizontale fusies). 

58
 Zie punt 62 uit het besluit van 19 september 2014. 

59
 Zie de Richtsnoeren horizontale fusies, punt 41. Hierin wordt verwezen naar het arrest in zaak T-342/99,  

Airtours / Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-2585, punt 62. 
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gevolgd en is het niet goed denkbaar dat een effectief disciplineringsmechanisme kan worden 

gevonden. Daarnaast zijn er naast partijen en TMG, diverse andere partijen actief op de markt 

en is er sprake van concurrentiedruk van andere mediakanalen, hetgeen eventuele 

coördinatie bemoeilijkt. 

 

Conclusie 

114. ACM komt dan ook tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat onderhavige concentratie 

zal leiden tot significante gecoördineerde effecten op de markt voor landelijke advertenties. 

 

6.1.4 Markt voor lokale en regionale advertenties 

115. In deze paragraaf beschrijft ACM de relevante productmarkt (paragraaf 6.1.4.1), de relevante 

geografische markt (paragraaf 6.1.4.2) en de gevolgen van de concentratie voor de markt 

voor lokale en regionale advertenties (paragraaf 6.1.4.3).  

 

6.1.4.1 Relevante productmarkt  

116. In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM met betrekking tot de markt voor lokale en 

regionale advertenties aangegeven dat zij vooralsnog uitgaat van een markt voor lokale en 

regionale advertenties in (lokale en regionale) dagbladen en huis-aan-huisbladen. Daarbij 

heeft ACM opgemerkt
60

 dat andere vormen van media (met name folders, direct marketing en 

internet) niet tot de relevante productmarkt behoren, maar wel moeten worden meegewogen 

bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie. ACM heeft in dit kader 

geconcludeerd dat in de vergunningsfase nader onderzoek moet worden verricht om vast te 

stellen of andere vormen van media tot de productmarkt behoren en of huis-aan-huisbladen 

ten aanzien van lokale en regionale advertenties een aparte productmarkt vormen ten 

opzichte van (lokale en regionale) dagbladen. 

 

Opvatting partijen  

117. Uit het besluit van 19 september 2014 volgt dat partijen hebben betoogd dat regionale 

dagbladen en huis-aan-huisbladen voor lokale en regionale adverteerders geen alternatieven 

voor elkaar zijn, maar als complementair aan elkaar worden beschouwd. Partijen schrijven dit 

toe aan de verschillen die tussen deze dagbladen en huis-aan-huisbladen bestaan ten 

aanzien van frequentie, verspreidingsgebied, bereik, lezerspubliek, journalistieke content en 

tarieven. In de vergunningsfase hebben partijen hun standpunt herhaald dat de 

                                                      
60

 Zie het besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom - Wegener, reeds aangehaald, punten 18 en 25. 
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advertentiemogelijkheden in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen geen nabije 

concurrenten zijn. Volgens partijen is er slechts een beperkt aantal adverteerders dat zowel in 

regionale dagbladen als in huis-aan-huisbladen adverteert. Zij doen dat voornamelijk om een 

complementair bereik te realiseren, aldus partijen. 

 

118. Daarnaast betoogden partijen reeds in de meldingsfase dat er grote concurrentiedruk uitgaat 

van alternatieve mediakanalen. Ook dit standpunt hebben partijen in de vergunningsfase 

herhaald. Zij stellen zich derhalve op het standpunt dat een ruimere productmarktafbakening 

voor de markt voor lokale en regionale advertenties in de rede ligt. 

 

Beoordeling 

119. ACM betwist niet dat er verschillen bestaan tussen regionale dagbladen en huis-aan-

huisbladen. Echter, anders dan partijen doen, verbindt ACM hieraan niet de conclusie dat 

hierdoor de advertentieruimte in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen tot verschillende 

productmarkten behoren. Zo komt uit de uitgevoerde marktonderzoeken het beeld naar voren 

dat adverteerders regelmatig in zowel huis-aan-huisbladen als regionale dagbladen 

adverteren. Dit geldt met name voor adverteerders die een bereik van een zekere omvang 

(groter dan lokaal) willen realiseren, zoals gemeenten en regionaal of landelijk opererende 

ondernemingen. 

 

120. Net als ACM reeds in punt 69 concludeerde ten aanzien van de markt voor landelijke 

advertenties, gaat er een zekere concurrentiedruk uit van alternatieve mediakanalen (zoals 

reclamefolders en internet) op aanbieders van advertentieruimte in regionale dagbladen en 

huis-aan-huisbladen. Tegelijkertijd beschikken de regionale dagbladen en huis-aan-

huisbladen over bepaalde kenmerken, zoals verspreidingsgebied, lezerspubliek, prijs en 

effectiviteit, die ze bij uitstek geschikt maken om te voldoen aan specifieke behoeften van 

adverteerders en hun klanten, al dan niet in combinatie met andere mediakanalen in een 

mediacampagne.
61

  

 

Conclusie 

121. ACM onderscheidt in onderhavig besluit de markt voor lokale en regionale advertenties in 

regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. ACM merkt hierbij op bij de beoordeling van de 

mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie op de markt voor lokale 

                                                      
61

 Zie ook het besluit van de NMa in in zaak 6114/Mecom - Wegener, reeds aangehaald, punten 18 en verder, en Rb. 

Rotterdam 20 september 2000, LJN AA9482. 



 

   

  

 

 

 

Besluit 

«Openbare versie» 

 
4
1
/1

0
3

 

en regionale advertenties in regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, rekening zal 

worden gehouden met de aanwezige concurrentiedruk van andere mediakanalen.  

 

6.1.4.2 Relevante geografische markt 

122. In lijn met eerdere besluiten
62

 is in het besluit van 19 september 2014 uitgegaan van een 

markt voor lokale en regionale advertenties die niet ruimer is dan regionaal. Zowel in de 

melding als bij de vergunningsaanvraag hebben partijen zich aangesloten bij deze 

geografische marktafbakening.  

 

123. In lijn met de hiervoor aangehaalde besluiten zal ACM in de onderhavige zaak eveneens 

uitgaan van een markt voor lokale en regionale advertenties die niet ruimer is dan regionaal.
63

 

Uit de diverse marktonderzoeken die in de vergunningsfase zijn uitgevoerd, zijn geen 

aanwijzingen naar voren gekomen die tot een andere geografische marktafbakening leiden.  

 

6.1.4.3 Gevolgen van de concentratie  

124. De Persgroep geeft, zoals reeds eerder is vermeld, voornamelijk landelijke dagbladen uit. Het 

AD kent, naast een landelijke editie, ook diverse regionale edities. Deze regionale edities 

kunnen aantrekkelijk zijn voor adverteerders die actief zijn op de markt voor lokale en 

regionale advertenties. Datzelfde geldt voor Het Parool, dat vooral bereik heeft in Amsterdam 

en omgeving. Mecom geeft zowel regionale dagbladen als circa 140 huis-aan-huisbladen uit.  

 

125. Een deel van de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom wordt verspreid in 

dezelfde regio’s als de regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep. Om die 

reden heeft ACM in het besluit van 19 september 2014 aannemelijk geacht dat De Persgroep 

door de toevoeging van de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom aan de 

bestaande portefeuille van De Persgroep hogere advertentietarieven kan vragen aan lokale 

en regionale adverteerders in gebieden waar: 

i) de regionale edities van het AD en/of Het Parool van De Persgroep en de huis-aan-

huisbladen van Mecom elkaar overlappen,  

en/of  

                                                      
62 

Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade - VNU Dagbladen, reeds aangehaald, punten 36, 37 en 74, 

het besluit van de NMa in zaak 6666/De Persgroep-PCM, reeds aangehaald, punten 32 en 33, en het besluit van de 

NMa in zaak 6689/PCM–ADN-WND, reeds aangehaald, punten 23 en 24. 
63

 ACM behandelt de precieze omvang van de markt bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie, zie punt 

133 en verder in onderhavig besluit. 
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ii) de regionale edities van het AD en/of Het Parool van De Persgroep en de regionale 

dagbladen van Mecom overlappen.
64

  

 

126. In de vergunningsfase is, gelet op het voorgaande, daarom nader onderzocht wat de gevolgen 

van de concentratie zijn voor lokale en regionale adverteerders. 

 

Opvatting partijen 

127. In de meldingsfase hebben partijen zich op het standpunt gesteld dat de oplage-aantallen in 

de gebieden waar de regionale edities van het AD en Het Parool en de regionale dagbladen 

en huis-aan-huisbladen van Mecom overlappen, beperkt zijn ten opzichte van de totale oplage 

van de betreffende dagbladen. Zij stellen verder dat zij niet kunnen differentiëren in de 

tarieven voor advertenties per regio of per type adverteerder. Partijen verbinden hieraan de 

conclusie dat hogere tarieven voor advertenties in die gebieden derhalve niet voor de hand 

liggen, naast het feit dat het ook praktisch niet uitvoerbaar is.  

 

128. Tevens merkten partijen reeds in de meldingsfase op dat zij grote concurrentiedruk 

ondervinden van andere media. In de vergunningsfase hebben partijen dit herhaald. Zij stellen 

hierbij dat het adverteerders gaat om het bereik en niet zozeer om het medium. Mediabureaus 

zouden het gebruik van deze alternatieve media versterken. 

 

129. Partijen hebben in de vergunningsfase in aanvulling op het voorgaande de advertentie-

inkomsten van de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom en de regionale 

edities van het AD van De Persgroep in de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2014 

geanalyseerd.
65

 Zij hebben zich daarbij gericht op adverteerders die in de onderzochte 

periode minstens eenmaal advertentie-inkomsten hebben gegenereerd in een regionale editie 

van het AD en in een huis-aan-huisblad van Mecom dat wordt verspreid in dezelfde regio. 

Vervolgens komen partijen tot de conclusie dat de overlap zowel in aantal adverteerders als in 

advertentie-inkomsten beperkt (maximaal 8%, zie Tabel 10) is. Partijen leiden hieruit af dat 

partijen geen nabije concurrenten zijn. Voor zover er sprake is van overlap, betreft dit volgens 

partijen grote adverteerders die actief zijn in verschillende media. Partijen stellen dat deze 

grote adverteerders gemakkelijk kunnen overstappen en dat ook daadwerkelijk doen. 

                                                      
64

 In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM er op gewezen dat de mededinging ook kan worden beperkt als 

adverteren in regionale dagbladen en in huis-aan-huisbladen complementair aan elkaar zijn. Nu ACM reeds in punt 121 

heeft geoordeeld dat er sprake is van één productmarkt, zal ACM dit onderzoekspunt uit de meldingsfase niet meer 

adresseren.  

65
 Deze analyse is uitgevoerd op basis van “Schöber-nummers”. Voor een korte beschrijving hiervan zie punt 76. 
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Tabel 10 Overlap tussen adverteerders die in alle regionale dagbladen van Mecom 

hebben geadverteerd en minstens in één dagblad van De Persgroep
66

 
 2012 2013 Eerste halfjaar 

2014 

Overlap – aantal adverteerders 4,47% 5,04% 6,64% 

Overlap – omzet  7,92% 8,27% 8,26% 

Bron: analyse van de advertentie-inkomsten van partijen door partijen. 

 

130. Partijen plaatsen hierbij in de vergunningsfase uitdrukkelijk de kanttekening dat bij een 

analyse van de concurrentiedruk van de regionale dagbladen van partijen op elkaar de 

indeling in Cebuco-gebieden
67

 behulpzaam kan zijn, maar dat Cebuco-gebieden geen aparte 

geografische markten betreffen en dus ook niet als zodanig kunnen worden afgebakend. In 

aanvulling hierop zijn zij van mening dat de overlap in een Cebuco-gebied moet worden 

genuanceerd als deze zich slechts in een (beperkt) gedeelte van het gebied voordoet. 

 

Opvattingen andere dagbladuitgevers 

131. TMG heeft zich in de vergunningsfase op het standpunt gesteld dat de concentratie in een 

aantal regio’s tot een bijzondere situatie leidt. TMG heeft hierbij specifiek gewezen op de 

situatie in Rotterdam na de concentratie. Volgens TMG kunnen groot-regionale adverteerders 

na de concentratie bij één loket advertentieruimte inkopen voor huis-aan-huisbladen en 

regionale dagbladen, waar nu nog sprake is van twee loketten. In de genoemde gebieden is 

geen alternatief voor lokale en regionale adverteerders en zij zullen bij los inkopen een hoger 

tarief moeten betalen, aldus TMG. Behalve voor Rotterdam geldt dit, volgens TMG, ook voor 

Brabant en Arnhem.  

 

Beoordeling 

                                                      
66

 Deze tabel is, volgens partijen, een overschatting van de overlap, omdat de analyse ook adverteerders omvat die in 

verschillende jaren een advertentie in de regionale dagbladen van Mecom en de dagbladen van De Persgroep hebben 

geplaatst.  

67
 Speciaal voor reclame- en verkoopdoeleinden had Cebuco (de marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen) 

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. Het verzorgingscentrum tezamen met de omringende gemeenten 

vormt een verzorgingsgebied. Nederland kende tot en met 2013 op basis van deze indeling vijftig Cebuco-

verzorgingsgebieden. Cebuco is per 1 januari 2014 opgeheven, maar voor 2013 zijn nog oplagecijfers per 

Cebucogebied vastgelegd. Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia. 
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132. In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM geconcludeerd dat De Persgroep door de 

toevoeging van de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom aan de 

bestaande portefeuille van De Persgroep mogelijk hogere advertentietarieven zou kunnen 

vragen aan lokale en regionale adverteerders in gebieden waar de regionale edities van het 

AD en/of Het Parool van De Persgroep en de huis-aan-huisbladen van Mecom elkaar 

overlappen. Op basis van de beschikbare bronnen en de uitgevoerde marktonderzoeken in de 

vergunningsfase, komt ACM tot het oordeel dat het onaannemelijk is dat dit daadwerkelijk zal 

gebeuren. Hieronder licht ACM dit toe. 

 

133. ACM merkt op dat zij – voordat zij de gevolgen van de concentratie kan beoordelen – dient 

vast te stellen hoe zij de overlap zal bepalen. In dit kader merkt ACM op dat het bij een 

beoordeling op een zeer lokaal niveau (bijvoorbeeld per verspreidingsgebied van elk 

individueel huis-aan-huisblad) niet aannemelijk is dat er een noemenswaardig effect van de 

concentratie zal uitgaan vanwege de zeer beperkte overlap tussen de verspreidingsgebieden 

van de verschillende dagbladen en huis-aan-huisbladen van partijen. Als de analyse echter op 

een te hoog aggregatieniveau (bijvoorbeeld provinciaal niveau) plaatsvindt, is de kans juist 

aanwezig dat het onderzoek uitwijst dat er sprake is van een aanzienlijke overlap, terwijl de 

dagbladen en huis-aan-huisbladen van partijen door de adverteerders niet als daadwerkelijke 

alternatieven worden beschouwd. ACM heeft er daarom voor gekozen om aan te sluiten bij 

een indeling in regio’s die hiermee rekening houdt: de indeling van Nederland in Cebuco-

gebieden zoals tot 2014 gangbaar was in de dagbladensector. Een grafische weergave van 

de Cebuco-gebieden is weergegeven in Bijlage 1 bij onderhavig besluit. 

 

134. ACM heeft zich in de analyse gericht op de Cebuco-gebieden waar het verspreidingsgebied 

van de regionale edities van het AD respectievelijk Het Parool van De Persgroep en het 

verspreidingsgebied van de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom elkaar 

geheel of gedeeltelijk overlappen:
68

 Utrecht-Zeist-Culemborg (19), Amersfoort-Harderwijk (20), 

Hilversum (23), Rotterdam-Schiedam-Oud Beijerland-Brielle-Middelharnis (28), Den Haag 

(29), Delft (30), Leiden-Alphen a/d Rijn (31), Dordrecht (32), Gouda (33) en Gorinchem (34).
69

 

Alleen in deze gebieden zou de concentratie immers effect kunnen hebben.  

 

                                                      
68

 Tussen haken staat het relevante Cebuco-gebiednummer. 

69
 In het besluit van 19 september 2014 (punt 43) is in dit verband ook het Cebuco-gebied Amsterdam-Purmerend (21) 

genoemd. In dit gebied worden sinds 2013 geen regionale dagbladen of huis-aan-huisbladen door Mecom verspreid. De 

concentratie zal derhalve in dit gebied geen mededingingsrechtelijke gevolgen hebben. Vandaar dat dit gebied niet is 

betrokken in de analyse. 
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135. De beoordeling van de gevolgen van de concentratie voor de hiervoor genoemde regio’s valt 

uiteen in drie delen. ACM heeft ten eerste beoordeeld in hoeverre De Persgroep hogere 

advertentietarieven kan vragen aan lokale en regionale adverteerders in gebieden waar de 

regionale edities van het AD en/of Het Parool van De Persgroep en de regionale dagbladen 

van Mecom overlappen. Ten tweede heeft ACM beoordeeld in hoeverre De Persgroep hogere 

advertentietarieven kan vragen aan lokale en regionale adverteerders in gebieden waar de 

regionale edities van het AD en/of Het Parool van De Persgroep en de huis-aan-huisbladen 

van Mecom elkaar overlappen.
70

 Ten derde heeft ACM, naar aanleiding van de zienswijze van 

TMG, de situatie in Rotterdam, Brabant en Arnhem nader onderzocht. De uitgevoerde 

analyses worden hierna toegelicht. 

 

Analyse overlap regionale edities en regionale dagbladen van partijen 

136. Het aantal Cebuco-gebieden waarin zowel regionale dagbladen van Mecom als regionale 

edities van het AD respectievelijk Het Parool van De Persgroep worden uitgegeven, is zeer 

beperkt. Mecom geeft slechts in drie van de genoemde Cebuco-gebieden een regionaal 

dagblad uit: Utrecht-Zeist-Culemborg (De Gelderlander met een oplage van 2.810 in 2013), 

Amersfoort-Harderwijk (De Stentor met een oplage van 6.264 in 2013) en Gorinchem 

(BN/DeStem en Brabants Dagblad met een oplage van 505 respectievelijk 891 in 2013). De 

Persgroep verspreidt in deze Cebuco-gebieden diverse regionale edities van het AD en Het 

Parool.  

 

137. ACM trekt in haar analyse een parallel met de beoordeling van de gevolgen voor de 

lezersmarkt(en) voor regionale en landelijke betaalde dagbladen. Reeds in het besluit van 19 

september 2014 heeft ACM geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat de onderhavige 

concentratie er toe leidt dat de daadwerkelijke mededinging op de lezersmarkt(en) voor 

regionale en landelijke betaalde dagbladen op significante wijze zou kunnen worden 

belemmerd in deze drie Cebuco-gebieden.
71

 Hetzelfde kan worden geconcludeerd ten 

aanzien van de lokale en regionale advertentiemarkt in deze Cebuco-gebieden. ACM licht dat 

hieronder kort toe. 

 

                                                      
70

 Er zijn drie Cebuco-gebieden waarin zowel regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep worden 

uitgegeven als regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen van Mecom. Het is theoretisch mogelijk dat De Persgroep 

na de concentratie in deze gebieden hogere advertentietarieven kan vragen. ACM acht dat echter niet aannemelijk, 

aangezien – zoals hierna zal blijken – er nagenoeg geen overlap is tussen de regionale edities van het AD en Het 

Parool van De Persgroep en de regionale dagbladen van Mecom.  

71
 Zie in dit verband de punten 63 tot en met 85 van het besluit van 19 september 2014. 
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138. Reeds in het besluit van 19 september 2014 heeft ACM vastgesteld dat in zowel Utrecht-

Zeist-Culemborg als Amersfoort-Harderwijk het overgrote deel van regionale dagbladen van 

Mecom wordt verspreid in gebieden waarin de regionale edities van het AD en Het Parool niet 

worden uitgegeven.
72

 Er is dus feitelijk nagenoeg geen overlap. Ook ten aanzien van het 

Cebuco-gebied rondom Gorinchem heeft ACM reeds in het besluit van 19 september 2014 

vastgesteld dat de toevoeging van de regionale dagbladen van Mecom aan de positie van De 

Persgroep gering tot verwaarloosbaar is.  

 

139. Bovendien geldt voor de genoemde drie Cebuco-gebieden dat hierin minder dan 5% van de 

totale oplage van de desbetreffende regionale dagbladen van Mecom wordt uitgegeven in 

deze gebieden. Adverteerders die in deze regionale dagbladen willen adverteren zullen dat 

derhalve met name doen in de Cebuco-gebieden waar het grootste deel van de oplage wordt 

verspreid en dus niet in Utrecht-Zeist-Culemborg, Amersfoort-Harderwijk of Gorinchem.
73

 In 

die Cebuco-gebieden geeft De Persgroep de landelijke editie van het AD uit en geen 

regionale editie. Uit de marktonderzoeken onder adverteerders en mediabureaus (zie 

paragraaf 6.1.2) blijkt in dit verband dat adverteerders voornamelijk een regionaal dagblad 

selecteren met het oog op het gewenste bereik en verspreidingsgebied van het regionale 

dagblad. Aangezien het bereik van de regionale dagbladen van Mecom aanzienlijk verschilt 

van de regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep ligt het in de rede om, 

net als op de lezersmarkt, aan te nemen dat deze titels geen alternatieven voor elkaar zijn op 

de markt voor lokale en regionale advertenties. Diverse adverteerders geven in het 

marktonderzoek aan dat zij de regionale dagbladen van Mecom en de regionale edities van 

het AD en Het Parool van De Persgroep als aanvullend op elkaar zien.  

 

140. Adverteerders en mediabureaus merken in de marktonderzoeken verder op dat zij niet 

verwachten dat de concentratie zal leiden tot een verhoging van de prijs voor advertenties. 

Voor zover partijen dit zouden overwegen zullen adverteerders en mediabureaus uitwijken 

naar andere regionale dagbladen zoals die van TMG en BDU of huis-aan-huisbladen van 

andere uitgevers. Tabel 11 laat in dit verband zien dat er voldoende alternatieven zijn in de 

overlap-gebieden. Bovendien zullen de adverteerders, in het geval van verhoging van de prijs 

                                                      
72

 Zie in dit verband de punten 78 en 79 het besluit van 19 september 2014. 

73
 Meer dan 90% van de oplage van De Gelderlander wordt verspreid in de Cebuco-gebieden: Arnhem-Doetinchem-Ede 

(14), Nijmegen-Boxmeer (15) en Zutphen-Winterswijk (16). Meer dan 70% van de oplage van De Stentor wordt 

verspreid in Cebuco-gebieden: Zwolle-Kampen NOP (11), Deventer (13) en Apeldoorn (17). Tot slot wordt meer dan 

80% van de oplage van BN/DeStem verspreid in Breda (43) en Bergen op Zoom-Roosendaal (44) en meer dan 98% 

van het Brabants Dagblad in Den Bosch-Oss e.o. (41) en Tilburg (42).  
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voor advertenties na de concentratie, ook uitwijken naar andere mediakanalen, aldus de 

adverteerders en mediabureaus in de uitgevoerde marktonderzoeken.  

 

Tabel 11 Overzicht aantal regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen per regio
74

 

 

Utrecht-Zeist-

Culemborg (19) 

Amersfoort-Harderwijk 

(20) 

Gorinchem (34) 

De Persgroep AD Groene Hart 

AD Utrechts Nieuwsblad 

& Amersfoortse Courant 

Het Parool 

AD Utrechts Nieuwsblad 

& Amersfoortse Courant 

Het Parool 

AD De Dordtenaar & 

Rivierenland 

Het Parool 

Mecom – regionaal De Gelderlander De Stentor BN/DeStem 

Brabants Dagblad 

TMG – regionaal De Gooi- en Eemlander De Gooi- en Eemlander - 

BDU – regionaal  Barneveldse Krant Barneveldse Krant - 

Huis-aan-huisbladen 19 Mecom-titels  

±10 TMG-titels 

±5 BDU-titels 

±35 overige titels 

5 Mecom-titels 

1 TMG-titel 

±10 BDU-titels 

±20 overige titels 

5 Mecom-titels 

2 BDU-titels 

±15 overige titels 

Bron: NDP Nieuwsmedia (2013) en Retriever (2013). 

 

141. ACM concludeert op basis van het voorgaande dat de concentratie geen gevolgen zal hebben 

voor de markt voor lokale en regionale advertenties voor zover dit adverteerders in de 

regionale dagbladen van Mecom en de regionale edities van het AD en Het Parool van De 

Persgroep betreft. 

 

Analyse overlap regionale edities en huis-aan-huisbladen van partijen 

142. Mecom verspreidt een groot aantal huis-aan-huisbladen in de tien Cebuco-gebieden waarin 

De Persgroep de regionale edities van het AD en Het Parool uitbrengt (zie Tabel 12). Tabel 12 

laat zien dat er in deze gebieden vele andere huis-aan-huisbladen worden uitgegeven, 

waaronder huis-aan-huisbladen van TMG, BDU, M.D.H. Uitgeverij (negen van de tien 

Cebuco-gebieden), Uitgeverij Leeuwarden B.V. (zes van de tien Cebuco-gebieden) en Het 

Kontakt Edities B.V. (vijf van de tien Cebuco-gebieden). Dit betekent niet noodzakelijkerwijs 

dat elk van deze huis-aan-huisbladen concurreert met de regionale edities van het AD en Het 

Parool van De Persgroep op de markt voor lokale en regionale advertenties. De regionale 

edities van het AD en Het Parool van De Persgroep zullen vooral regionaal georiënteerde 

                                                      
74

 Het aantal huis-aan-huisbladen is zeer volatiel, doordat het relatief makkelijk is om toe- en uit te treden. Daarnaast 

ontbreekt een adequate landelijke registratie. De aantallen huis-aan-huisbladen van TMG, BDU en andere uitgevers in 

deze tabel vormen derhalve een indicatie en zijn afgerond op vijf- of tienvouden.  
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adverteerders aantrekken, terwijl de huis-aan-huisbladen een mix van lokale en regionaal 

georiënteerde adverteerders zullen aantrekken afhankelijk van het verspreidingsgebied en het 

bereik van die bladen.  

 

Tabel 12 Overzicht aantal regionale edities van De Persgroep en aantal huis-aan-

huisbladen van Mecom, TMG, BDU en andere uitgevers per regio
75

 

 De 

Persgroep 

Mecom TMG BDU Overige 

uitgevers 

Utrecht-Zeist-Culemborg (19) 3 19 ±10 ±5 ±35 

Amersfoort-Harderwijk (20) 2 5 1 ±10 ±20 

Hilversum (23) 2 2 ±10 - ±20 

Rotterdam-Schiedam-Oud 

Beijerland-Brielle-

Middelharnis (28) 

3 14 1 - ±5 

Den Haag (29) 2 6 2 - ±30 

Delft (30) 2 1 - - ±5 

Leiden-Alphen a/d Rijn (31) 3 6 ±30 - ±30 

Dordrecht (32) 3 7 - 1 ±20 

Gouda (33) 2 8 - - ±10 

Gorinchem (34) 2 5 - 2 ±15 

Bron: NDP Nieuwsmedia (2013) en Retriever (2013). 

 

143. In eerdere besluiten
76

 heeft ACM daarom onderscheid gemaakt tussen de verschillende huis-

aan-huisbladen op basis van het verspreidingsgebied en de oplagen. In die besluiten heeft 

ACM geconcludeerd dat uitgevers van huis-aan-huisbladen met een relatief klein 

verspreidingsgebied zich vooral zullen richten op lokale adverteerders (‘onderkant van de 

markt’), terwijl uitgevers van meerdere huis-aan-huisbladen met een relatief groot 

verspreidingsgebied zich zullen richten op lokale adverteerders en op adverteerders die een 

groter dan lokaal bereik nastreven (‘bovenkant van de markt’). ACM stelde in de eerder 

genoemde besluiten vast dat de huis-aan-huisbladen van Mecom – net als die van TMG en 

BDU – tot de bovenkant van de markt behoorden. 

  

                                                      
75

 Het aantal huis-aan-huisbladen is zeer volatiel. Daarnaast ontbreekt een adequate landelijke registratie. De aantallen 

huis-aan-huisbladen van TMG, BDU en andere uitgevers in deze tabel vormen derhalve een indicatie en zijn afgerond 

op vijf- of tienvouden.  

76
 Zie het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade – VNU Dagbladen, punt 241, het besluit van de NMa in 

zaak 1538/DeTelegraaf – De Limburger, punt 203 en het besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom-Wegener, punt 68. 
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144. ACM heeft een marktonderzoek naar huis-aan-huisbladen uitgevoerd. Door middel van het 

doorplaatsen
77

 van advertenties in verschillende edities van huis-aan-huisbladen van dezelfde 

uitgever, kan een groter regionaal bereik voor adverteerders worden aangeboden. Dit blijkt 

niet alleen mogelijk te zijn via huis-aan-huisbladen van Mecom, TMG en BDU. Ook uitgevers 

zoals M.D.H. Uitgeverij, Uitgeverij Leeuwarden B.V., Het Kontakt Edities B.V. en Z-Press 

Sport & Media B.V. geven huis-aan-huisbladen uit in meerdere Cebuco-gebieden. Via deze 

uitgevers kan derhalve ook een groot regionaal bereik voor adverteerders worden 

aangeboden middels het doorplaatsen van advertenties. Bovendien maken inmiddels diverse 

ondernemingen het mogelijk om landelijk of regionaal bereik te creëren via het doorplaatsen 

van advertenties in huis-aan-huisbladen van verschillende uitgevers.
78

Tot slot heeft ACM in 

haar marktonderzoek geconstateerd dat ook huis-aan-huisbladen van uitgeverijen die slechts 

in één of enkele regio’s actief zijn, een concurrent kunnen zijn van regionale dagbladen en/of 

regionale edities van landelijke dagbladen, bijvoorbeeld omdat in het desbetreffende huis-aan-

huisblad het gemeentenieuws
79

 wordt gepubliceerd.
80

  

 

145. Uit het voorgaande concludeert ACM dat ook huis-aan-huisbladen van andere uitgevers dan 

Mecom, TMG en BDU concurrenten van regionale dagbladen en/of regionale edities van 

landelijke dagbladen kunnen zijn. 

 

146. Voor een lokaal of regionaal georiënteerde adverteerder kunnen de huis-aan-huisbladen van 

Mecom dus een alternatief zijn voor de regionale edities van het AD en Het Parool van De 

Persgroep, ondanks dat het profiel van een huis-aan-huisblad (gratis verspreid, huis-aan-huis 

verspreiding, et cetera) verschilt van dat van een regionaal dagblad. Daarom heeft ACM in 

aanvulling op de hiervoor beschreven marktonderzoeken, tevens het daadwerkelijke 

advertentiegedrag van adverteerders in de regionale edities van het AD en Het Parool van De 

Persgroep en in de huis-aan-huisbladen van Mecom onderzocht. Doel van dit onderzoek was 

om inzicht te krijgen in hoeverre adverteerders zowel advertenties plaatsen in de regionale 

                                                      
77

 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 hetzelfde 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). 

78
 ACM wijst in dit verband op ondernemingen zoals huis-aan-huisbladen.nl en huisaanhuis.nu die het mogelijk maken 

om via één loket in huis-aan-huisbladen van verschillende uitgevers te adverteren.  

79
 Ingevolge de Aanbestedingswet 2012 moeten advertenties van de overheid openbaar worden aanbesteed.  

80
 Zo is bijvoorbeeld recent in Dordrecht de openbare aanbesteding voor de gemeentepagina’s gewonnen door Dordt 

Centraal. 
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edities van het AD en Het Parool van De Persgroep als in de huis-aan-huisbladen van 

Mecom, ten einde de mededingingsrechtelijke gevolgen van de concentratie voor 

adverteerders op de markt voor lokale en regionale advertenties te kunnen vaststellen. Dit 

marktonderzoek bestaat uit vier stappen, die ACM hieronder uiteenzet. 

 

Stap één 

147. De eerste stap betreft dataverzameling en -bewerking. ACM heeft de advertentie-inkomsten 

van de regionale edities van het AD respectievelijk Het Parool van De Persgroep en de huis-

aan-huisbladen van Mecom over de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2014 

opgevraagd. De informatie is per dagblad respectievelijk huis-aan-aan-huisblad overgelegd 

voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2014. Daarnaast hebben partijen 

informatie verstrekt over de verspreidingsgebieden van de diverse huis-aan-huisbladen van 

Mecom. Vervolgens heeft ACM de gegevens van de verschillende uitgevers onderling 

vergelijkbaar gemaakt.
81

 

 

Stap twee 

148. In de tweede stap heeft ACM onderzocht welke adverteerders in de periode 2009 – medio 

2014 daadwerkelijk in de regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep en in 

de huis-aan-huisbladen van Mecom hebben geadverteerd. Dit is immers de groep 

adverteerders die potentieel de gevolgen van de concentratie zal ondervinden. 

 

149. Uit het onderzoek blijkt dat in de periode 2010-2014 ruim 18.600 adverteerders
82

 hebben 

geadverteerd in de regionale edities van De Persgroep en/of de huis-aan-huisbladen van 

Mecom. In totaal hebben deze adverteerders in de onderzochte periode voor EUR 320 mln 

aan advertentie-inkomsten gezorgd.
83

 Ruim 10% van de adverteerders (45% van de 

advertentie-inkomsten) maakt gebruik van een mediabureau.
84

  

                                                      
81

 Dit betreft met name het onderling uniformeren van de namen van adverteerders en mediabureaus en het toevoegen 

van informatie over de regio’s waarin de regionale edities van het AD, Het Parool en de huis-aan-huisbladen worden 

uitgegeven. Daarnaast is de analyse beperkt tot de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2014, omdat van een aantal 

regionale edities respectievelijk huis-aan-huisbladen informatie over 2009 ontbrak. 

82
 Ruim 3.700 adverteerders hebben gebruik gemaakt van een of meerdere regionale edities van het AD en Het Parool 

van De Persgroep en circa 15.700 adverteerders hebben gebruik gemaakt van een of meerdere huis-aan-huisbladen 

van Mecom. 

83
 Hiervan is EUR 235 mln toe te rekenen aan Mecom (74%) en EUR 84 mln aan De Persgroep (26%). 

84
 Bij Mecom betreft dit 11% van de adverteerders en 43% van de advertentie-inkomsten. Bij De Persgroep betreft 27% 

van de adverteerders en 53% van de advertentie-inkomsten. 
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150. Net als partijen in hun analyse hebben geconstateerd,
85

 blijkt ook uit het onderzoek van ACM 

dat ongeveer 95% van de adverteerders slechts in één of enkele huis-aan-huisbladen van 

Mecom óf in een of meerdere regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep 

hebben geadverteerd. Deze adverteerders vertegenwoordigen circa 70% van de advertentie-

inkomsten van partijen in de periode 2010-2014. Aangezien deze adverteerders in de 

afgelopen 4,5 jaar (2010 tot en met medio 2014) op geen enkel moment zowel in de regionale 

edities van het AD en Het Parool van De Persgroep als in de huis-aan-huisbladen van Mecom 

hebben geadverteerd, zal deze groep adverteerders deze dag- en huis-aan-huisbladen niet 

als alternatief beschouwen. Het is derhalve aannemelijk dat de concentratie voor deze groep 

adverteerders geen effect zal hebben.  

 

151. Het voorgaande laat onverlet dat er een groep adverteerders is die in de periode van 2010 tot 

2014 zowel in de regionale edities van het AD respectievelijk Het Parool van De Persgroep als 

in de huis-aan-huisbladen van Mecom heeft geadverteerd, alhoewel dit niet noodzakelijkerwijs 

in hetzelfde jaar (laat staan op dezelfde dag) en in hetzelfde Cebuco-gebied hoeft te zijn 

gebeurd.
86

 Dit betreft 5% van de adverteerders en ruim 30% van de advertentie-inkomsten 

van partijen in de periode 2010-2014.
87

  

 

Stap drie 

152. In de derde stap van het onderzoek heeft ACM daarom de groep adverteerders die in de 

periode 2010 tot medio 2014 in dagbladen en huis-aan-huisbladen van partijen heeft 

geadverteerd, nader geanalyseerd om vast te stellen welke adverteerders in hetzelfde jaar 

zowel in minimaal één regionale editie van het AD en/of het Parool van De Persgroep als in 

minimaal één huis-aan-huisblad van Mecom in dezelfde regio hebben geadverteerd. Deze 

groep blijkt beperkt van omvang te zijn. Dit blijkt sinds 2012 maximaal 4% van de 

adverteerders in een regio per jaar te zijn. Dit komt overeen met maximaal 22% van de 

advertentie-inkomsten in een regio in een jaar. Uit deze cijfers blijkt dat deze groep voor een 

groot deel bestaat uit grote adverteerders. 

 

                                                      
85

 ACM verwijst in dit verband naar punt 129 van onderhavig besluit. 

86
 Hierbij hoeven deze adverteerders niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde jaar in een dagblad van De Persgroep én in 

een huis-aan-huisblad van Mecom te hebben geadverteerd.  

87
 Het gaat om circa 5% van de adverteerders en circa 30% van de advertentie-inkomsten van Mecom respectievelijk 

ruim 20% van de adverteerders en ruim 40% van de advertentie-inkomsten van De Persgroep. 
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153. De overlap tussen de huis-aan-huisbladen van Mecom en de regionale edities van het AD en 

het Parool van De Persgroep is, zo blijkt uit het voorgaande, relatief beperkt. Immers, meer 

dan 95% van de adverteerders en circa 80% van de advertentie-inkomsten in een Cebuco-

gebied is afkomstig van adverteerders die in de huis-aan-huisbladen van Mecom óf in de 

regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep hebben geadverteerd. Dit 

betreft waarschijnlijk nog een onderschatting, omdat het niet onaannemelijk is dat de 

adverteerders die zowel in de regionale dagbladen van De Persgroep als in de huis-aan-

huisbladen van Mecom hebben geadverteerd dat op verschillende momenten in het jaar 

hebben gedaan. Het is derhalve aannemelijk dat de daadwerkelijke overlap nog beperkter is.  

 

Stap vier 

154. ACM heeft tot slot als vierde stap de adverteerders die in de periode van 2010 tot medio 2014 

in een jaar zowel in de huis-aan-huisbladen van Mecom als in de regionale edities van het AD 

en Het Parool van De Persgroep adverteerden, nader onderzocht en hierbij tevens de 

resultaten van de andere marktonderzoeken, zoals de marktonderzoeken die zijn beschreven 

in paragraaf 6.1.2, betrokken. De groep adverteerders is op te delen in twee groepen: grote 

landelijke en (boven)regionaal opererende ondernemingen en lokale overheden. Hieronder 

gaat ACM op beide groepen nader in. 

 

155. De eerste groep bestaat uit grote landelijk en (boven)regionaal opererende ondernemingen, 

zoals supermarkten, energiebedrijven en telecombedrijven. Deze ondernemingen adverteren 

zowel in de huis-aan-huisbladen van Mecom als in de regionale edities van het AD en Het 

Parool van De Persgroep en dan vaak ook nagenoeg in alle onderzochte regio’s. Diverse van 

deze ondernemingen zijn benaderd in het kader van het marktonderzoek onder adverteerders. 

Zij geven aan dat ze de regionale edities van het AD en Het Parool van De Persgroep en de 

huis-aan-huisbladen van Mecom veelal als aanvullend op elkaar beschouwen. Zij streven 

daarbij een multimediale advertentiestrategie na en beschouwen de verschillende 

mediakanalen als aanvullend. Zij geven tot slot veelvuldig aan dat, indien partijen na de 

concentratie de advertentieprijzen zouden verhogen, zij zouden uitwijken naar andere 

mediakanalen, zoals internet, out-of-home advertising, reclamefolders of direct mailing.
88

 

Mediabureaus onderschrijven dit.
89

 Het lijkt derhalve onaannemelijk dat deze groep 

adverteerders negatieve gevolgen zal ondervinden van de voorgenomen concentratie. 

 

                                                      
88

 Zie punt 104 in onderhavig besluit. 

89
 Zie punt 105 in onderhavig besluit. 
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156. Daarnaast blijken decentrale overheden zoals provincies en gemeenten regelmatig zowel in 

de huis-aan-huisbladen van Mecom als in de regionale edities van het AD en Het Parool van 

De Persgroep te adverteren. Decentrale overheden besteden hun advertentiebehoefte 

openbaar aan op grond van de Aanbestedingswet. Hier kunnen alle lokale en regionale 

dagbladen en huis-aan-huisbladen op inschrijven. Daarbij merken diverse gemeenten in het 

marktonderzoek onder adverteerders op dat zij in de nabije toekomst een gedeeltelijke 

transitie naar adverteren via internet voorzien. Het lijkt derhalve onaannemelijk dat deze groep 

adverteerders negatieve gevolgen zal ondervinden van de voorgenomen concentratie. 

 

157. ACM merkt tot slot op dat voor de onderzochte regio’s geldt dat adverteerders – zo blijkt uit de 

beschikbare bronnen – nog voldoende andere alternatieven voor de dag- en huis-aan-

huisbladen van partijen hebben (zie in dit verband ook Tabel 12). Dit wordt bevestigd in het 

marktonderzoek onder adverteerders en mediabureaus en blijkt ook uit de beschikbare 

informatie over de diverse huis-aan-huisbladen die in de verschillende regio’s worden 

uitgegeven. Verder is het uitgeven van een nieuw huis-aan-huisblad door kleine zelfstandigen 

of uitgeverijen relatief eenvoudig, aldus partijen.
90

 Bovendien kunnen de adverteerders ook 

uitwijken naar andere mediakanalen zoals reclamefolders, out-of-home advertising (zoals 

abri’s en reclameborden) en internet. Ook dit laatste is bevestigd in het marktonderzoek onder 

adverteerders.  

 

Analyse overlap regionale edities en huis-aan-huisbladen van partijen 

158. TMG heeft in de vergunningsfase aangegeven dat er mededingingsproblemen zouden kunnen 

ontstaan in Rotterdam als gevolg van de concentratie. In het algemeen merkt ACM hierover 

op dat een bundelingsstrategie, zoals TMG suggereert,
91

 van regionale dagbladen en huis-

aan-huisbladen in de regio Rotterdam in beginsel vooral tot voordelen zou kunnen leiden voor 

afnemers. Een mededingingsprobleem is alleen aannemelijk indien concurrenten van partijen 

dit bundelaanbod niet kunnen evenaren en als gevolg daarvan worden gemarginaliseerd. 

Hierdoor zouden partijen op langere termijn hun voorwaarden kunnen verslechteren. ACM 

                                                      
90

 ACM heeft hetzelfde geconcludeerd in haar eerdere besluiten. Zie het besluit van de NMa in zaak 6114/Mecom-

Wegener, reeds aangehaald, punt 75 en verder, het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade – VNU 

Dagbladen, reeds aangehaald, punt 241 en het besluit van de NMa in zaak 1538/De Telegraaf – De Limburger, reeds 

aangehaald, punt 203. 

91
 Uit punt 131 blijkt dat TMG spreekt over het “bij één loket advertentieruimte inkopen voor huis-aan-huisbladen en 

regionale dagbladen”, met bijbehorende kortingen. Dit komt neer op een zogenoemde bundelstrategie. 
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acht dit onaannemelijk.
92

 De oplage van de huis-aan-huisbladen van TMG in Rotterdam is 

immers vergelijkbaar met die van Mecom in Rotterdam.
93

 Daarnaast zijn er nog diverse 

andere uitgevers van huis-aan-huisbladen in de regio actief, zo blijkt uit Tabel 12.  

 

159. Ten aanzien van de parallel die TMG trekt met de regio’s Brabant en Arnhem, merkt ACM op 

dat daar weliswaar regionale dagbladen en/of huis-aan-huisbladen van Mecom worden 

uitgegeven maar geen regionale edities van het AD of Het Parool van De Persgroep. De 

concentratie zal derhalve geen gevolgen hebben voor de markt voor lokale en regionale 

advertenties in die regio’s. Voor zover TMG heeft gedoeld op de landelijke dagbladen van De 

Persgroep die in deze regio’s worden uitgegeven, verwijst ACM naar paragraaf 6.1.5 waarin 

zij ingaat op mogelijk portfolio-effecten als gevolg van de concentratie.  

 

Conclusie 

160. Gelet op het bovenstaande komt ACM tot de conclusie dat nagenoeg alle adverteerders met 

een lokale of regionale advertentiebehoefte geen gevolgen zullen ondervinden van de 

concentratie. Een klein deel van de adverteerders plaats zijn advertenties in zowel de huis-

aan-huisbladen van Mecom als in de regionale edities van het AD en Het Parool van De 

Persgroep. Dit betreft enerzijds landelijke of (boven)regionaal opererende ondernemingen, 

zoals supermarkten en telecombedrijven, en anderzijds lokale overheden. Naast het feit dat 

deze adverteerders van een dusdanige omvang zijn dat zij niet zo maar een prijsstijging zullen 

accepteren, hebben deze adverteerders voldoende uitwijkmogelijkheden, zo blijkt uit de 

beschikbare bronnen en marktonderzoeken. Zo zijn er vele huis-aan-huisbladen en diverse 

andere regionale dagbladen waarin de adverteerders hun advertentie kunnen plaatsen. 

Toetreding tot de markt voor lokale en regionale advertenties lijkt bovendien relatief 

laagdrempelig te zijn voor huis-aan-huisbladen. Daarnaast gaat er ook een zekere mate van 

concurrentiedruk uit van andere media, zoals reclamefolders, direct mailing, out-of-home 

advertising en internet. ACM concludeert daarom dat het niet aannemelijk is dat de 

                                                      
92

 Er kan hierbij een parallel worden getrokken met de analyse van de portfolio-effecten in paragraaf 6.1.5. In de 

analyse in paragraaf 6.1.5 gaat het om een bundelstrategie die de landelijke en regionaal/lokale advertentiemarkten aan 

elkaar verbindt. In de situatie die TMG beschrijft is een bundeling van twee segmenten binnen de regionale en lokale 

advertentiemarkten aan de orde. Voor de beoordeling van de meest waarschijnlijke gevolgen van een dergelijke 

bundelstrategie kan worden aangesloten bij de systemematiek in paragraaf 6.1.5, te weten de systematiek van de 

Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties (Pb 2008, C265/07, punten 11 en 91 en verder) 

van de Europese Commissie (hierna: de Richtsnoeren niet-horizontale concentraties). 

93
 De marktaandelen van uitgevers in de regio Rotterdam zijn als volgt: TMG – circa 38%, Mecom – circa 39%, De 

Persgroep – circa 7%, overige uitgevers – circa 15%. 
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onderhavige concentratie er toe leidt dat de daadwerkelijke mededinging op de markt voor 

lokale en regionale advertenties op significante wijze zou kunnen worden belemmerd. 

 

6.1.5 Portfolio-effecten 

161. ACM heeft overwogen in hoeverre als gevolg van de voorgenomen concentratie vanwege 

conglomerate of portfolio-effecten een significante beperking van de mededinging zou kunnen 

optreden. Deze mogelijkheid ontstaat niet zozeer vanwege horizontale effecten op hetzij de 

markt voor landelijke advertenties hetzij de markt voor lokale of regionale advertenties, maar 

vanwege een door partijen gehanteerde strategie (‘bundelstrategie’) die de positie van partijen 

op beide markten combineert. 

 

Opvatting partijen 

162. Partijen betogen in de vergunningsfase dat het enkele feit dat de concentratie kan leiden tot 

een aantrekkelijk(er) aanbod geen mededingingsprobleem is. Zij stellen verder dat er geen 

landelijke adverteerders zijn die interesse hebben in een gecombineerd aanbod van landelijke 

regionale en/of huis-aan-huisbladen voor landelijke advertenties. Landelijke adverteerders 

hebben interessantere mogelijkheden tot hun beschikking in aanvulling op de advertenties in 

landelijke dagbladen, aldus partijen. Het betoog van partijen komt er op neer dat de 

portfoliotheorie het combineren van verschillende media omvat, in dit geval landelijke 

dagbladen enerzijds en regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen anderzijds. Verschillende 

media worden dus gecombineerd tot één propositie. Bij de beoordeling van de gevolgen van 

een dergelijke mogelijkheid dienen dan ook combinaties met andere media te worden 

meegewogen, met name internet. Partijen stellen dat in dat geval noch sprake is van een 

horizontaal mededingingsprobleem, noch van een mededingingsprobleem vanwege 

bovengenoemde portfolioaspecten. 

 

Beoordeling 

163. Significante negatieve gevolgen voor onderhavige concentratie vanwege bovengenoemde 

portfoliotheorie ontstaan alleen als aan diverse voorwaarden is voldaan. Om te bepalen in 

hoeverre dit aannemelijk is, heeft ACM aangesloten bij de relevante overwegingen in de 

Richtsnoeren niet-horizontale concentraties van de Europese Commissie.
94

 Bij de beoordeling 

van de waarschijnlijkheid van een dergelijk scenario wordt onderzocht of de gefuseerde 

onderneming de mogelijkheid heeft om haar concurrenten uit te sluiten, zij de economische 

prikkel heeft om dit te doen en ten derde of een dergelijke afschermingsstrategie een 

                                                      
94

 Zie de Richtsnoeren niet-horizontale concentraties, punten 11 en 91 en verder. 
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aanzienlijke ongunstige invloed op de mededinging zou hebben en daardoor de verbruikers 

zou benadelen. In de praktijk worden deze factoren dikwijls tezamen onderzocht omdat zij 

onderling nauw samenhangen.
95

 

 

164. Alvorens in te gaan op de al dan niet aanwezige prikkel en mogelijkheid tot marktafscherming 

merkt ACM op dat het combineren van advertenties voor zowel regionale als landelijke 

dekking in Nederland reeds mogelijk was en nog steeds mogelijk is. Via TMG kan zowel 

worden geadverteerd via de landelijke Telegraaf als via een aantal regionale titels via HMG. 

Ook De Persgroep geeft reeds op dit moment een aantal regionale titels uit (het Parool en de 

regionale AD-titels). Het is dus niet zo dat door de concentratie een nieuwe mogelijkheid 

ontstaat, maar veeleer dat partijen in staat zijn voor meer regio’s een dergelijk aanbod neer te 

leggen. 

 

165. Om te kunnen spreken over het ontstaan van een relevante mogelijkheid tot 

marktafscherming door middel van een bundelstrategie dient volgens de Richtsnoeren sprake 

te zijn van “een aanzienlijke mate van marktmacht” op ten minste een van de markten waarop 

partijen actief zijn.
96

 ACM komt evenwel voor zowel de markt voor landelijke advertenties (zie 

punten 108 en 114) als de markt voor lokale en regionale advertenties (zie punt 160) tot de 

conclusie dat het niet aannemelijk is dat onderhavige concentratie zal leiden tot een 

significante belemmering van de mededinging. Op grond hiervan is het reeds twijfelachtig of 

partijen beschikken over de mogelijkheid tot marktafscherming. 

 

166. Verder is marktafscherming slechts een potentieel probleem indien er een grote 

gemeenschappelijke groep van afnemers voor de desbetreffende afzonderlijke producten 

bestaat. Hoe meer afnemers geneigd zijn beide producten te kopen (in plaats van slechts een 

van de producten), des te meer zal de vraag naar de afzonderlijke producten worden 

beïnvloed door een eventuele bundelstrategie door partijen.
97

 

 

167. ACM heeft bepaald hoe groot de groep adverteerders is, die als gevolg van een eventueel 

gecombineerd aanbod door partijen, zijn gedrag zou kunnen wijzigen. Het gaat om een 

specifieke groep adverteerders (groep III, zie punt 92). Deze groep bestaat uit 5,1% van het 

aantal adverteerders, die gezamenlijk 18,1% van de advertentie-inkomsten 

                                                      
95

 Zie de Richtsnoeren niet-horizontale concentraties, punt 94. 

96
 Zie de Richtsnoeren niet-horizontale concentraties, punten 95 en 99. 

97
 Zie de Richtsnoeren niet-horizontale concentraties, punt 100. 
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vertegenwoordigen.
98

 ACM stelt vast dat de groep adverteerders niet “voldoende groot” is 

voor het uitvoeren van een winstgevende bundelstrategie. 

 

Conclusie 

168. Op grond van het bovenstaande acht ACM het niet aannemelijk dat op grond van 

conglomerate of portfolio-effecten een significante beperking van de daadwerkelijke 

mededinging op de advertentiemarkten zal ontstaan. 

 

6.1.6 Conclusie advertentiemarkten 

169. Op grond van het bovenstaande is ACM van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor landelijke advertenties én op 

de markt voor lokale en regionale advertenties niet op significante wijze zal worden 

belemmerd, ook als rekening wordt gehouden met niet-horizontale effecten die zouden 

kunnen ontstaan vanwege de mogelijke interactie van deze beide markten (portfolio-effecten).  

 

6.2 Drukmarkt 

170. In de navolgende paragraaf geeft ACM haar beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie op de drukmarkt. Hiertoe beschrijft ACM allereerst in paragraaf 

6.2.1 de relevante productmarkt. Vervolgens wordt paragraaf 6.2.2 de relevante geografische 

markt uiteengezet. Tot slot analyseert ACM in paragraaf 6.2.3 de gevolgen van de 

concentratie voor de drukmarkt. 

 

6.2.1 Relevante productmarkt 

171. In lijn met eerdere besluiten
99

 en met hetgeen partijen in de melding van de concentratie 

hebben betoogd, werd in het besluit van 19 september 2014 uitgegaan van een markt voor 

                                                      
98

 Zoals eerder (zie punt 86) is vermeld kent de door ACM gehanteerde dataset enige beperkingen. Omdat 

bovengenoemde portfoliotheorie uitgaat van gecombineerde aanbiedingen voor dezelfde reclamecampagne, zou 

idealiter informatie beschikbaar moeten zijn op dat detailniveau. De dataset bevat informatie op jaarbasis, waardoor niet 

is uit te sluiten dat een adverteerder die in hetzelfde jaar in zowel regionale titels van Mecom als in landelijke titels van 

De Persgroep heeft geadverteerd, dit op verschillende tijdstippen binnen dat jaar heeft gedaan. 

99 
Zie onder meer het besluit van de NMa van 9 april 1998 in zaak 143/De Telegraaf - NDB, het besluit van de NMa van 

15 juli 1998 in zaak 791/Roto Smeets De Boer - Senefelder, en het besluit van de NMa in zaak 1528/Wegener Arcade  

 -VNU Dagbladen, reeds eerder aangehaald. 
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het vervaardigen van drukwerk op grond van de coldset offset druktechniek. Coldset offset 

druktechniek wordt overwegend ingezet voor het drukken van dagbladen, huis-aan-huisbladen 

en (in mindere mate) reclamemateriaal.  

 

Opvatting partijen 

172. Partijen zien geen grond om afzonderlijke productmarkten af te bakenen binnen coldset offset 

drukwerk. Het onderscheid tussen dagbladen en niet-dagbladen op de markt voor coldset 

offset drukwerk is niet van essentieel belang. 

 

173. Partijen wijzen voorts op een verschil tussen drukwerk dat gedurende het piekvenster ’s 

nachts moet worden gedrukt (namelijk: de ochtenddagbladen) en het drukwerk waarvoor dat 

niet geldt. Deze opvatting sluit aan bij het onderzoek in de eerste fase van de procedure 

waarin aanwijzingen werden gevonden dat het drukken van dagbladen mogelijk een 

afzonderlijk segment vormt binnen coldset offset druktechniek.
100

  

 

Beoordeling 

174. Het marktonderzoek van ACM levert in algemene zin een relativering op van de aanwijzingen 

voor een nadere afbakening, zoals die in het onderzoek in de meldingsfase naar voren waren 

gekomen. Veel drukkerijen kennen de nodige flexibiliteit en kunnen in beginsel zowel 

dagbladen als huis-aan-huisbladen drukken. ACM ziet op grond hiervan geen reden de markt 

voor coldset offset drukwerk nader onder te verdelen. Waar relevant zal ACM bij de 

beoordeling van de gevolgen van de concentratie op deze markt, rekening houden met de in 

het besluit van 19 september 2014 genoemde aanwijzingen. In de beoordeling zal ACM 

daartoe nader ingaan op het door partijen ingebrachte verschil tussen het drukken tijdens het 

piekvenster ten opzichte van andere tijdstippen. 

 

Conclusie 

175. Gezien het voorgaande gaat ACM uit van een niet nader onderverdeelde productmarkt voor 

coldset offset drukwerk.  

 

                                                      
100

 Dagbladen worden ’s nachts gedrukt, terwijl huis-aan-huisbladen en reclamemateriaal overdag worden gedrukt. 

Bovendien gelden voor dagbladen andere eisen ten aanzien van de ligging van de drukkerij en andere aanlevertijden 

voor kopij dan voor huis-aan-huisbladen en reclamemateriaal.  
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6.2.2 Relevante geografische markt 

176. In lijn met eerdere besluiten
101

 wordt in het besluit van 19 september 2014 uitgegaan van een 

nationale markt voor het vervaardigen van drukwerk op grond van de coldset offset 

druktechniek. 

 

Opvatting partijen 

177. Partijen stellen zich in de melding van 16 juli 2014 op het standpunt dat de markt voor coldset 

offset druktechniek een nationale dimensie heeft. Hiertoe voeren partijen aan dat dagbladen 

bij voorkeur in de nabijheid van de diverse distributiecentra worden gedrukt. Het drukken van 

dagbladen in het buitenland zal volgens partijen door langdurig transport onacceptabel 

tijdsverlies opleveren. 

 

178. In de vergunningsaanvraag betogen partijen voorts dat dagbladuitgevers de mogelijkheid 

hebben om het drukken van dagbladen te multi-sourcen. In een dergelijk geval wordt gebruik 

gemaakt van meerdere drukkerijen, waaronder ook de minder centraal gelegen drukkerijen, 

en worden de gedrukte exemplaren verspreid door de distributiecentra die het dichtst bij de 

betreffende drukkerijen liggen. Door de mogelijkheid van multi-sourcing achten partijen het 

waarschijnlijk dat de geografische markt voor coldset offset drukwerk nationaal is. 

 

Beoordeling 

179. Uit het marktonderzoek in de vergunningsfase is gebleken dat dagbladuitgevers daadwerkelijk 

gebruik maken van de mogelijkheid het drukken van dagbladen te multi-sourcen. Een van de 

redenen voor het uitbesteden aan meerdere drukkerijen is risicospreiding (bijvoorbeeld in het 

geval dat een technisch probleem bij een drukker ontstaat). Daarnaast kan op deze wijze de 

benodigde capaciteit (tijdens piekvensters) worden verkregen. Dagbladuitgevers hebben 

tevens aangegeven dat latere redactionele aanlevertijden de kwaliteit en de actualiteit van de 

dagbladen ten goede komen.  

 

180. In het marktonderzoek in de vergunningsfase hebben ondervraagde drukkerijen en 

dagbladuitgevers bevestigd dat de markt voor het vervaardigen van coldset offset drukwerk 

nationaal van omvang is. 

 

                                                      
101 

Zie onder meer het besluit van de NMa in zaak 143/De Telegraaf - NDB, reeds eerder aangehaald, het besluit van de 

NMa in zaak 791/Roto Smeets De Boer - Senefelder, reeds eerder aangehaald, en het besluit van de NMa in zaak 

1528/Wegener Arcade -VNU Dagbladen, reeds eerder aangehaald. 
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Conclusie 

181. Gezien het voorgaande zal, in onderhavige zaak, worden uitgegaan van een nationale markt 

voor het vervaardigen van coldset offset drukwerk. 

 

6.2.3 Gevolgen van de concentratie 

182. Uit het besluit van 19 september 2014 volgt dat ACM er vooralsnog niet van overtuigd is dat 

dagbladuitgevers zonder eigen drukfaciliteiten na de concentratie over voldoende 

onafhankelijke alternatieven beschikken om hun dagbladen te laten drukken.  

 

183. Enkele dagbladuitgevers in Nederland, zoals TMG (in Amsterdam en Alkmaar), BDU (in 

Barneveld) en NDC (in Leeuwarden) beschikken over eigen coldset offset drukfaciliteiten. 

Daarnaast zijn ten minste de volgende drukkerijen van dagbladen en huis-aan-huisbladen in 

Nederland actief: Janssen/Pers Rotatiedruk B.V. (hierna: Jansen/Pers; Gennep), Rodi Media 

B.V. (hierna: Rodi; Diemen), Drukkerij Vorsselmans B.V. (hierna: Drukkerij Vorsselmans; 

Zundert), DKZET Offsetrotatie B.V. (Hapert) en Hoekstra Krantendruk B.V. (Emmeloord). Tot 

slot is een aantal drukkerijen actief op het gebied van het drukken van huis-aan-huisbladen. 

Derden die niet over eigen drukfaciliteiten beschikken kunnen derhalve terecht bij drukkerijen 

die onderdeel zijn van een dagbladuitgeverij, maar ook bij aanbieders van coldset offset 

drukwerk die onafhankelijk zijn van een dagbladuitgeverij. 

 

184. Dagbladen die niet in eigen beheer worden gedrukt zijn onder meer: NRC Handelsblad, NRC-

Next, FD, RD en ND. Deze dagbladuitgevers (en daarnaast ook de uitgevers van huis-aan-

huisbladen) kunnen worden aangemerkt als ‘afnemers’ op de markt voor coldset offset 

drukdiensten. Het FD wordt momenteel door Rodi gedrukt, het RD door BDU en het ND door 

Janssen/Pers. De Persgroep en NRC Media zijn recent een periode van […]
102

 

overeengekomen voor het drukken van NRC Handelsblad; dit betreft een verlenging van het 

huidige drukcontract. Ook NRC Next wordt momenteel door De Persgroep gedrukt. TMG en 

NDC drukken momenteel geen dagbladen voor derden. 

 

Recente ontwikkelingen 

185. […] 

 

                                                      
102

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

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

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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186. ACM beschouwt de in deze […] als relevante informatie, die wordt meegewogen in de 

beoordeling van de verwachte mededingingsrechtelijke gevolgen van deze concentratie. 

 

Opvatting partijen 

187. In de vergunningsfase hebben partijen opgemerkt dat drukfaciliteiten van De Persgroep en 

Mecom voornamelijk worden ingezet voor het drukken van eigen dagbladen en huis-aan-

huisbladen. Hierbij is volgens partijen van groot belang dat Mecom momenteel geen relevante 

concurrentiedruk uitoefent in het nachtvenster […]. Evenmin heeft Mecom in de afgelopen tien 

jaar ochtenddagbladen voor derden gedrukt. Buiten het piekvenster heeft Mecom weliswaar 

beperkte drukcapaciteit beschikbaar voor derden, maar dat geldt evenzeer voor andere 

drukkerijen. Een dagbladuitgever die buiten het nachtvenster wenst te drukken heeft dus ook 

na de voorgenomen concentratie voldoende alternatieven. 

 

188. Volgens partijen is van belang dat alle aanbieders van coldset offset drukwerk in Nederland 

een prikkel hebben om drukorders van derden aan te trekken om de bezettingsgraad van hun 

drukkerijen te verbeteren en daarmee de gemiddelde vaste kosten per gedrukt exemplaar te 

verlagen. Deze prikkel geldt zowel voor aanbieders die onderdeel zijn van een 

dagbladuitgeverij als voor aanbieders die onafhankelijk zijn van een dagbladuitgeverij. 

 

189. Partijen benadrukken dat op de coldset offset drukmarkt zowel in het piekvenster als 

daarbuiten overcapaciteit bestaat, waardoor na de concentratie voldoende alternatieven 

blijven bestaan voor uitgevers zonder eigen drukfaciliteit. […].  

 

Beoordeling 

190. In de vergunningsfase heeft ACM onderzocht of dagbladuitgevers zonder eigen 

drukfaciliteiten (‘afnemers’) na de concentratie over voldoende onafhankelijke alternatieven 

beschikken om hun dagbladen te laten drukken. Hiertoe heeft ACM gesprekken gevoerd met 

partijen die actief zijn op de markt voor coldset offset drukwerk en ook dagbladuitgevers 

zonder eigen drukfaciliteiten. Voorts heeft ACM vragenbrieven verstuurd aan ondernemingen 

die voor eigen titels en/of voor derden dagbladen drukken. 

 

191. In reactie op de opvatting van partijen dat er een verschil bestaat tussen drukwerk dat 

gedurende het piekvenster ’s nachts moet worden gedrukt en drukwerk dat buiten bedoeld 

piekvenster wordt gedrukt, heeft ACM in de vergunningsfase onderzocht of uitgevers van 

dagbladen (zonder eigen drukfaciliteiten) die gebonden zijn aan het zogenaamde piekvenster 
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over voldoende onafhankelijke alternatieven beschikken. In het navolgende zal ook hier nader 

op worden ingegaan. 

 

192. Uit het marktonderzoek volgt dat dagbladen zich niet enkel in aantal pagina’s en formaat 

onderscheiden maar dat een drukpers ook verschillende divergenties in kleur, pakeenheden 

vouwen, nieten, en baanbreedtes dient te kunnen verwerken. 

 

193. Uit het marktonderzoek volgt voorts dat nagenoeg alle dagbladen en huis-aan-huisbladen op 

tabloid of broadsheet formaat worden gedrukt. Enkel het FD en het ND verschijnen in Berliner 

formaat. Uit het marktonderzoek is gebleken dat een aantal drukkerijen in staat is om 

dagbladen en huis-aan-huisbladen te drukken op zowel tabloid als broadsheet formaat en de 

beschikbare capaciteit daarvoor heeft. […] kunnen voorzien in dagbladen op Berliner formaat.  

 

194. Daarnaast is het onderscheid tussen ochtend- en middagbladen en huis-aan-huisbladen van 

belang. Uitgevers van ochtendbladen (zonder eigen drukfaciliteiten) zijn, met het oog op 

tijdige verspreiding van het ochtenddagblad, immers gebonden aan het piekvenster. Uitgevers 

van middagdagbladen zijn daarentegen niet afhankelijk van piekvensters om in hun 

drukbehoefte te voorzien. Ook uitgevers van huis-aan-huisbladen worden geacht flexibeler te 

zijn; de content van huis-aan-huisbladen is minder tijdskritisch dan de meer actuele content 

van een dagblad.  

 

195. Uit het marktonderzoek komt nadrukkelijk naar voren dat het aanbod van Nederlandse 

drukkerijen niet alleen wordt gekenmerkt door overcapaciteit maar ook dat er reële 

mogelijkheden voor drukkerijen zijn om op korte termijn (zonder aanzienlijke investeringen) 

hun drukcapaciteit uit te breiden, bijvoorbeeld door extra diensten op te nemen. Ook in het 

piekvenster is – weliswaar in beperktere mate – relevante vrije drukcapaciteit beschikbaar. 

 

196. Meer specifiek blijkt het bestaan van overcapaciteit op de markt voor offset coldset drukwerk – 

ook in het piekvenster – zowel uit openbare bronnen
103

 als uit de gesprekken die ACM met 

marktpartijen heeft gevoerd. Zo stelt een drukkerij dat zij op korte termijn haar drukcapaciteit 

voor dagbladen met 40% à 50% kan uitbreiden door ploegendiensten in te voeren, maar dat 

dit niet gebeurt omdat sprake is van overcapaciteit op de drukmarkt. Een andere drukkerij 

                                                      
103

 Zie onder meer KNGO, Toekomst grafische industrie in eigen hand, 18 december 2010, ING Visie Grafische 

Industrie, december 2013, ABN Rapport Visie op Drukkerijen, 2014, Rabobank cijfers en trends Branche-informatie 

Grafische industrie 2014, http://www.printmedianieuws.nl/2014/01/problemen-rond-thijsen-media-group-gevolg-van-

overcapaciteit-offsetrotatie/. 
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heeft aangegeven te verwachten dat de overcapaciteit als gevolg van de jaarlijkse 

oplagedalingen van dagbladen zal toenemen. Ook laat de beslissing van Concentra N.V. om 

de drukfaciliteiten van MGL af te stoten zien dat sprake is van overcapaciteit.
104

 Het afstoten 

van de drukfaciliteiten van MGL betekent tevens dat deze beschikbaar komen voor (verkoop 

aan) een partij die zou willen toetreden of uitbreiden op de coldset offset drukmarkt. 

 

197. Het RD, ND en FD worden momenteel niet door De Persgroep of Mecom gedrukt, noch zijn er 

concrete aanwijzingen dat deze dagbladen op korte termijn door partijen zullen worden 

gedrukt. Deze dagbladuitgevers hebben overigens aangegeven dat zij geen nadelige 

gevolgen van de voorgenomen concentratie op de drukmarkt voorzien, aangezien zij over 

afdoende uitwijkmogelijkheden voor het laten drukken van hun dagbladen beschikken.  

 

198. Uit het marktonderzoek komt vanuit NRC Media een aantal bezwaren met betrekking tot de 

drukmarkt naar voren. NRC Media geeft, als enige respondent, aan dat er geen overcapaciteit 

op de drukmarkt bestaat. Meer specifiek geeft NRC Media aan dat slechts enkele drukpersen 

in staat zijn om NRC Handelsblad te drukken. Onder meer NDC zou niet over de capaciteit 

beschikken om NRC Handelsblad te drukken. Voorts geeft NRC Media aan dat de 

concentratie zou kunnen leiden tot het verschuiven van de aanlevertijden voor de 

zaterdageditie van NRC Handelsblad (wordt enkel op zaterdag in de ochtend bezorgd), met 

als mogelijk gevolg een latere bezorging. 

 

199. De door NRC Media aangevoerde bezwaren overtuigen ACM niet. Uit de reacties uit het 

marktonderzoek volgt dat, naast de drukpersen van partijen, verschillende andere drukpersen 

in staat zijn het NRC Handelsblad te drukken (te weten […],
105

 […], […],
106

 […]). Ten 

overvloede merkt ACM op dat – zoals in punt 184 reeds is vermeld – De Persgroep en NRC 

Media recent een overeenkomst voor een periode van […] overeengekomen zijn voor het 

drukken van NRC Handelsblad, waarbij het drukvenster van het NRC Handelsblad voor de 

gehele duur van het contract wordt gegarandeerd. 

 

200. ACM heeft tot slot overwogen in hoeverre […] invloed heeft op de conclusies die uit het 

marktonderzoek kunnen worden getrokken. De in het marktonderzoek vastgestelde 

overcapaciteit op de drukmarkt is van dien aard dat, […], voldoende alternatieven overblijven 

                                                      
104

 Loek Radix, directeur van MGL, Limburger/Limburgs Dagblad, ‘Hart voor de krant en regio’, 10 september 2014 “Er 

is zoveel overcapaciteit in de drukkerijen, dat het niet meer loont om onze kranten in eigen beheer te blijven drukken”. 

105
 […]. 

106
 […]. 
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voor zowel uitgevers van dagbladen die buiten het nachtvenster worden gedrukt, als voor 

dagbladuitgevers zonder eigen drukfaciliteiten die zijn gebonden aan het piekvenster. […].  

 

Conclusie 

201. Gelet op het bovenstaande komt ACM tot de conclusie dat de dagbladuitgevers zonder eigen 

drukfaciliteiten na de concentratie […] over voldoende onafhankelijke alternatieven 

beschikken.  

 

6.2.4 Conclusie drukmarkt 

202. Op grond van het bovenstaande is ACM van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt voor het vervaardigen 

van coldset offset drukwerk niet op significante wijze zal worden belemmerd. 

 

6.3 Distributiemarkt 

203. In de navolgende paragraaf geeft ACM haar beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie op de distributiemarkt. Hiertoe beschrijft ACM allereerst de 

relevante productmarkt (paragraaf 6.3.1). Vervolgens wordt in paragraaf 6.3.2 de relevante 

geografische markt uiteengezet. Tot slot analyseert ACM in paragraaf 6.3.3 de gevolgen van 

de concentratie voor de distributiemarkt. 

 

6.3.1 Relevante productmarkt 

204. ACM is in het besluit van 19 september 2014 uitgegaan van een mogelijke markt voor de 

distributie van dagbladen. Partijen hebben aangegeven dat voor de beoordeling van de 

voorgenomen concentratie alleen de distributie van ochtenddagbladen relevant is, omdat 

Mecom niet beschikt over een eigen middagdistributienetwerk. 

 

205. In het midden kan worden gelaten of er sprake is van een markt voor de distributie van 

dagbladen
107

 of dat deze nader moet worden onderscheiden naar de distributie van 

ochtenddagbladen. ACM zal in het kader van de beoordeling van de voorgenomen 

                                                      
107

 Gelet op de specifieke kenmerken van de distributie van dagbladen, zoals de bezorgfrequentie, de bezorgtijden, en 

de (ten aanzien van ochtenddistributie) geldende afwijkende arbo-eisen voor bezorgers vóór 7.00 uur, gaat ACM in dit 

besluit uit van een markt waartoe niet de distributie van andere type drukwerk, zoals reclamefolders, tijdschriften en 

direct mail, behoort.  
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concentratie ingaan op de effecten op de ochtenddistributie van dagbladen. Aangezien 

Mecom niet actief is op het gebied van middagdistributie van dagbladen doen potentiële 

effecten zich slechts voor op het gebied van ochtenddistributie van dagbladen. ACM gaat 

derhalve in dit besluit uit van een markt voor de distributie van (ochtend)dagbladen (hierna: 

distributiemarkt). 

 

6.3.2 Relevante geografische markt 

206. De Persgroep, TMG, Mecom en NDC hebben om efficiëntieredenen
108

 de distributie van 

dagbladen onderling zodanig verdeeld dat in Nederland per gebied slechts één distributeur 

actief is, te weten de dagbladuitgever met de meeste abonnees
109

 in dat gebied. Deze 

distributeur verzorgt tegen een distributievergoeding tevens de bezorging van alle andere 

dagbladen in dat gebied. Door deze onderlinge in- en uitbesteding ontstaat een landelijk 

dekkende distributiedienst voor dagbladen. 

 

207. Op dit moment geldt tussen deze dagbladuitgevers de volgende geografische verdeling in 

distributie van dagbladen (zie onderstaande figuur):  

- De Persgroep: Ring Amsterdam, Zuid-Holland, Utrecht, deel Gelderland.  

- Mecom: Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, deel Flevoland.  

- TMG: Grootste deel van Noord-Nederland en Flevoland, Limburg, klein deel van Zuid-

Holland en Utrecht.  

- NDC: Noorden van Nederland. 

 

                                                      
108

 De kosten van distributie vormen een belangrijk aandeel (ongeveer [20-40] cent per krant per dag) in de totale 

kosten van een dagblad. Daarnaast zijn er door vaste kosten schaalvoordelen te behalen bij de distributie van 

dagbladen. 

109
 De enige uitzondering betreft Limburg waar TMG de distributeur is, terwijl Media Groep Limburg de meeste 

abonnees heeft. 
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Figuur 1 Verdeling van Nederland in distributiegebieden
110

 

 

208. Landelijke dagbladen hebben een vraag naar distributiediensten in heel Nederland. TMG en 

De Persgroep laten hun landelijke dagbladen buiten hun eigen distributiegebied verspreiden 

door elkaar, Mecom en NDC. NDC en Mecom zijn zelfvoorzienend, omdat ze geen landelijke 

dagbladen hebben en alleen regionale dagbladen in hun eigen distributiegebied verspreiden.  

 

209. Landelijke dagbladuitgevers zonder eigen ochtenddistributienetwerk (FD, NRC-Next, en ND) 

hebben de distributie van hun ochtenddagbladen uitbesteed aan De Persgroep. De Persgroep 

treedt in dit geval op als ‘hoofdaannemer’. De Persgroep heeft, in de hoedanigheid van 

                                                      
110

 Vanaf 1 januari 2015 is er ook in noord Nederland maar één distributeur actief omdat De Persgroep in deze regio’s 

haar distributie per die datum heeft uitbesteed aan NDC.  
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‘hoofdaannemer’, in de verspreidingsgebieden waar ze niet zelf distribueert de distributie van 

deze dagbladen weer uitbesteed aan TMG, Mecom en NDC, die in dit geval optreden als 

‘onderaannemers’. Momenteel is De Persgroep de enige distributeur die actief is als 

‘hoofdaannemer’. ACM zal in punt 224 bespreken of ook andere dagbladuitgevers als 

‘hoofdaannemer’ landelijke ochtenddistributiediensten kunnen aanbieden.  

 

210. In het eerste fase besluit heeft ACM geconcludeerd dat het aannemelijk is dat, gelet op de 

kosten van distributie, de markt voor de distributie van dagbladen niet ruimer is dan nationaal. 

Dit is in lijn met hetgeen partijen stellen. 

 

Conclusie 

211. Gelet op het bovenstaande gaat ACM evenals in het besluit van 19 september 2014 uit van 

een markt voor de distributie van (ochtend)dagbladen die geografisch beperkt is tot 

Nederland. 

 

6.3.3 Gevolgen van de concentratie; unilaterale effecten 

212. In het besluit van 19 september 2014 heeft ACM geconstateerd dat er als gevolg van de 

concentratie een wijziging optreedt in de onderlinge verhoudingen op de distributiemarkt, 

tussen partijen enerzijds en TMG en NDC anderzijds. Als gevolg van de concentratie wordt, 

wat landelijke distributiediensten betreft, de afhankelijkheid van TMG van partijen veel groter 

dan de afhankelijkheid van partijen van TMG. Dit zou er toe kunnen leiden dat partijen als 

gevolg van de concentratie hogere tarieven of ongunstige operationele afspraken zouden 

kunnen opleggen aan TMG. Hierdoor valt voor dagbladuitgevers zonder eigen 

distributienetwerk mogelijk een alternatieve aanbieder (‘hoofdaannemer’) van landelijke 

distributiediensten weg. 

 

213. Indien TMG en uitgevers van landelijke dagbladen zonder eigen distributienetwerk 

verslechterde distributievoorwaarden zouden moeten accepteren op de distributiemarkt, zou 

dit er toe kunnen leiden dat de concurrentiepositie van deze dagbladuitgevers op 

onderliggende lezers- en advertentiemarkten verslechtert ten opzichte van die van partijen, 

die als concurrenten eveneens actief zijn op deze markten. 

 

214. Gelet op het bovenstaande heeft ACM in de vergunningsfase nader onderzocht of partijen als 

gevolg van de concentratie de mogelijkheid en de prikkel hebben om verslechterde 

distributievoorwaarden op te leggen aan afnemers op de distributiemarkt. 
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Opvatting partijen 

215. Partijen stellen dat er als gevolg van de concentratie niets verandert op de distributiemarkt. 

Partijen stellen ten eerste dat er geen onderlinge concurrentie tussen distributeurs bestaat, 

omdat in alle gebieden in Nederland maar één distributeur van ochtendkranten actief is. De 

distributienetwerken van De Persgroep en Mecom zijn volgens partijen daarom geen 

substituten. Zij zijn uitsluitend complementair, omdat landelijke dagbladuitgevers in alle 

gebieden van Nederland hun dagbladen moeten distribueren.  

 

216. Ten tweede is Mecom, volgens partijen, op dit moment geen mogelijke aanbieder van 

landelijke distributiediensten (‘hoofdaannemer’) aan uitgevers van landelijke dagbladen 

zonder eigen distributienetwerk. Aangezien Mecom
111

 geen eigen volumes laat verspreiden 

buiten haar eigen distributiegebied zou Mecom kosten moeten maken voor een 

uitbestedingstraject, enkel voor de volumes van een derde dagbladuitgever. Omdat Mecom 

geen eigen volumes laat verspreiden buiten haar eigen distributiegebied kan Mecom volgens 

partijen, in tegenstelling tot TMG en De Persgroep, ook geen betere voorwaarden en tarieven 

bedingen dan de uitbestedende dagbladuitgever dat zelf zou kunnen doen bij TMG en De 

Persgroep. Mecom zou dan alleen kunnen concurreren als ‘hoofdaannemer’ door het 

inleveren van marge in het eigen distributiegebied, hetgeen niet aantrekkelijk is. 

 

217. Tevens stellen partijen dat distributie geen voorwerp van concurrentie is. Voor alle 

dagbladuitgevers geldt in dezelfde mate dat distributie op een goede en (kosten-)efficiënte 

manier moet plaatsvinden. De wens om kosten te besparen blijft de komende jaren 

onverminderd groot, gezien de voorziene daling van de oplages. Deze kostenbesparing kan 

volgens partijen alleen worden gerealiseerd door (onderlinge) in- en uitbesteding. 

 

218. Partijen betogen dat zij daarom na de concentratie afhankelijk zullen blijven van andere 

distributeurs (TMG en NDC) voor de distributie van hun eigen titels. Daarbij zullen de 

voordelen voor partijen van een eventuele verslechtering van de distributievoorwaarden voor 

TMG niet opwegen tegen de nadelen. TMG zou namelijk hetzelfde kunnen doen in de 

gebieden waar zij de titels van partijen distribueert. 

 

219. Partijen stellen bovendien dat het voor hen niet aantrekkelijk is om in het TMG-gebied een 

eigen distributienetwerk uit te rollen en dat een dergelijke uitrol daardoor niet aannemelijk is. 

Eigen uitrol brengt immers extra kosten met zich mee ten opzichte van uitbesteding. 
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 Voor NDC zou hetzelfde gelden. 
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Bovendien vallen, indien TMG in reactie op partijen hetzelfde zou doen, de inkomsten die 

partijen van TMG verkrijgen weg, omdat TMG dan niet langer gebruik zal maken van het 

distributienetwerk van partijen. Een dergelijke strategie is volgens partijen daarom 

verlieslatend. 

 

Opvattingen andere dagbladuitgevers 

220. TMG geeft aan dat als gevolg van de concentratie de huidige balans, waarin sprake is van 

gelijkwaardige wederzijdse afhankelijkheid, wordt verstoord nu partijen 2/3e van het 

ochtenddistributiewerk in handen krijgen. Volgens TMG verkrijgen partijen een machtspositie. 

Volgens TMG gaat de redenering van partijen dat Mecom op dit moment geen alternatief is 

als hoofdaannemer (zie punt 216), na de concentratie ook op voor TMG. TMG zal door haar 

geringe oplage ten opzichte van partijen na de concentratie geen betere tarieven en 

voorwaarden kunnen bedingen dan andere dagbladuitgevers, waardoor dagbladuitgevers 

zonder distributienetwerk na de concentratie afhankelijk worden van partijen. Dit wordt 

onderschreven door andere uitgevers van landelijke dagbladen. 

 

221. Volgens TMG hebben partijen na de concentratie bovendien de mogelijkheid en de prikkel om 

de voorwaarden jegens TMG te verslechteren. Deze mogelijkheid ontstaat doordat partijen 

reëel zouden kunnen dreigen De Persgroep-dagbladen in het (huidige) TMG-distributiegebied 

zelf te gaan distribueren, als TMG niet wenst in te gaan op de door partijen voorgestelde 

voorwaarden. De verslechterde voorwaarden van partijen ten opzichte van TMG zouden, 

volgens TMG, bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een vroeger aanlevertijdstip voor TMG, 

waardoor de actualiteit van de krant en daarmee de concurrentiepositie van TMG op de 

lezersmarkt negatief wordt beïnvloed. TMG erkent dat partijen met een uitrol van een 

distributienetwerk in het TMG-gebied extra kosten maken, maar stelt dat partijen deze extra 

kosten eenvoudig kunnen doorberekenen in hun distributietarieven. TMG acht het niet 

aannemelijk dat TMG, als reactie op partijen, een distributienetwerk zou kunnen uitrollen in de 

distributiegebieden van partijen. De omvang van dit gebied in relatie tot de beperkte oplage 

maakt dat TMG in een dergelijk gebied niet kostenefficiënt zou kunnen distribueren. 

 

222. Alle uitgevers van landelijke dagbladen, die ACM in het kader van het marktonderzoek heeft 

geraadpleegd, beschouwen in de huidige situatie zowel De Persgroep als TMG als mogelijke 

‘hoofdaannemers’. Enkele dagbladuitgevers noemen ook Mecom als mogelijke 

‘hoofdaannemer’. Zo wijzen zij er op dat vanaf 2009 tot in ieder geval 2012 de mogelijkheid 

bestond een landelijke distributieovereenkomst te sluiten met het consortium van TMG, 
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Mecom en NDC. Eén van deze dagbladuitgevers geeft daarnaast aan dat er in 2014 nog 

gesprekken zijn gevoerd met Mecom over de distributie van een landelijke dagblad. 

 

223. Een aantal uitgevers van landelijke dagbladen stelt in dit verband dat partijen na de 

concentratie in een positie komen waarin zij de voorwaarden zouden kunnen verslechteren 

en/of distributietarieven zouden kunnen verhogen. Deze mogelijkheid jegens uitgevers van 

landelijke dagbladen zonder eigen distributienetwerk ontstaat doordat TMG geen volwaardig 

alternatief meer is voor partijen om als ‘hoofdaannemer’ te fungeren. Een aantal uitgevers van 

landelijke dagbladen wijst er daarnaast op dat door het wegvallen van Mecom als potentiële 

‘hoofdaannemer' de kans op gecoördineerde effecten (tussen TMG en partijen) zal toenemen. 

 

Beoordeling 

224. Zoals beschreven in punt 212 zouden, volgens ACM, partijen als gevolg van de concentratie 

hogere distributietarieven en/of ongunstigere voorwaarden kunnen opleggen aan TMG. Dit 

zou voor partijen (op lange termijn) een winstgevende strategie kunnen zijn indien TMG als 

gevolg van de concentratie niet de mogelijkheid heeft om de distributievoorwaarden voor 

partijen (in dezelfde mate) te verslechteren in de gebieden waar zij de dagbladen van partijen 

distribueert. In het navolgende beoordeelt ACM in hoeverre dit scenario aannemelijk is. 

 

225. ACM onderschrijft de argumenten van partijen, zoals verwoord in punt 216, dat het niet voor 

de hand ligt dat Mecom in de huidige situatie een alternatief is als ‘hoofdaannemer’. Het 

consortium tussen Mecom, NDC en TMG waar enkele dagbladuitgevers naar verwijzen maakt 

dit niet anders, omdat dit consortium reeds in 2012 is opgehouden te bestaan, nadat De 

Persgroep is toegetreden en er nieuwe distributieafspraken zijn gemaakt tussen De 

Persgroep, TMG en NDC. Tenslotte blijkt uit informatie die partijen hebben aangeleverd over 

de gesprekken in 2014 tussen Mecom en een uitgever van landelijke dagbladen dat Mecom 

alleen een aanbod wilde doen voor distributie in haar eigen distributiegebied. Ook dit bevestigt 

dat Mecom niet als ‘hoofdaannemer’ moet worden beschouwd. Voor de distributie van 

ochtenddagbladen in Nederland gaat ACM in onderstaande beoordeling derhalve uit van twee 

mogelijke ‘hoofdaannemers’, namelijk TMG en De Persgroep. 

  

226. In de huidige situatie is sprake van een gelijkwaardige wederzijdse afhankelijkheid tussen 

TMG en De Persgroep; het aantal dagbladen dat ze in totaal distribueren en het aantal 

dagbladen dat ze aan elkaar uitbesteden ter distributie ontloopt elkaar niet veel. De huidige 

aandelen in de distributie van ochtenddagbladen in Nederland zijn circa [40-50]% voor 
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Mecom, circa [20-30]% voor De Persgroep, circa [20-30]% voor TMG en circa [10-20]% voor 

NDC.  

 

227. Na de concentratie zullen partijen circa [60-70]% van de dagbladen distribueren, tegenover 

circa [20-30]% door TMG en circa [10-20]% door NDC. TMG verspreidt daarbij voor partijen 

circa 150.000 ochtenddagbladen,
112

 terwijl partijen na de concentratie voor TMG circa 

230.000
113

 ochtenddagbladen verspreiden. Gezien deze verandering deelt ACM niet het 

standpunt van partijen dat ook na de concentratie sprake blijft van gelijkwaardige wederzijdse 

afhankelijkheid tussen partijen en TMG. 

 

228. Wederzijdse afhankelijkheid speelt bij de commerciële onderhandelingen tussen partijen over 

de voorwaarden van distributie een belangrijke rol. Dreigen met het opzetten van eigen 

distributienetwerk in het verspreidingsgebied van de ander kan daarbij een effectieve manier 

zijn om een inzet in de onderhandelingen kracht bij te zetten. In het kader van 

onderhandelingen moet dit soort dreigementen geloofwaardig zijn, maar hoeven deze niet 

noodzakelijkerwijs tot daadwerkelijke uitvoering te leiden.
114

  

 

229. Ter beoordeling van de geloofwaardigheid van bedoelde dreiging heeft ACM geschat welke 

kosten TMG respectievelijk partijen zouden moeten maken om een distributienetwerk in 

elkaars distributiegebied op te zetten. Hiervoor heeft ACM aan partijen en TMG onder meer 

vragen gesteld over de verhouding tussen variabele kosten en vaste kosten van distributie. 

Hieruit blijkt dat het in algemene zin lastig is om specifieke kosten als vast of variabel aan te 

duiden, omdat de capaciteit van het distributienetwerk meebeweegt met het verspreide 

volume. 

 

230. ACM heeft partijen daarom specifiek gevraagd naar de totale kosten bij in- en uitbesteding en 

de totale kosten in een scenario van eigen uitrol. Partijen hebben in dat kader informatie 

aangeleverd over de kostenbesparing die De Persgroep in het NDC-gebied realiseert, doordat 

De Persgroep vanaf 1 januari 2015 in dat gebied niet langer zelf distribueert, maar de 

distributie uitbesteedt aan NDC. Aan TMG heeft ACM specifiek gevraagd om een schatting 

van de kosten van een distributienetwerk in Limburg indien TMG het contract met MGL zou 

beëindigen, en van de kosten voor TMG om zelf uit te rollen in het huidige Mecom-gebied. 

 

                                                      
112

 Inclusief dagbladen van FD, ND en NRC-next. 

113
 Circa 110.000 in het huidige gebied van De Persgroep en 120.000 in het huidige Mecom-gebied. 

114
 Zie de Richtsnoeren horizontale fusies, punt 65. 
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231. Op basis van de gegevens van partijen en TMG stelt ACM het volgende vast. Na de 

voorgenomen concentratie zal TMG bij een verslechtering van de tarieven en voorwaarden 

door partijen zelfstandig een distributiesysteem moeten opzetten in de distributiegebieden van 

partijen, althans daarmee dreigen. Dit is, gelet op de schaalnadelen bij de distributie van 

dagbladen, in het Mecom-gebied voor TMG dermate duurder
115

 dan in de situatie vóór de 

concentratie, waarbij TMG gezamenlijk met De Persgroep een distributiesysteem zou kunnen 

opzetten in het Mecom-gebied, dat deze dreiging voor partijen wegvalt.
116

 

 

232. Als gevolg van de concentratie verkrijgt TMG door een lagere oplage dus schaalnadelen ten 

opzichte van partijen, hetgeen er toe zal leiden dat na de concentratie de uitrolkosten per 

abonnee voor TMG in het distributiegebied van partijen hoger zullen zijn dan voor partijen in 

het distributiegebied van TMG. Partijen kunnen de vaste kosten van distributie immers 

spreiden over een groter aantal abonnees.
117

 ACM schat op basis van de opgevraagde 

gegevens dat de netto-distributiekosten
118

 voor TMG in vergelijking met partijen met ongeveer 

EUR [0-10] mln per jaar extra toenemen, uitgaande van de situatie waarin zowel partijen als 

TMG een eigen distributienetwerk zou(den) uitrollen in het huidige distributiegebied van de 

ander. Dit verschil van EUR [0-10] mln per jaar wordt groter (ten nadele van TMG) indien in de 

berekening wordt uitgegaan van een groter aandeel van de vaste kosten in de totale 

                                                      
115

 De totale oplage van ochtenddagbladen in het Mecom-gebied bedraagt ongeveer 900.000. Volgens Mecom 

bedragen de distributiekosten per abonnee per jaar in haar distributiegebied ongeveer [EUR …]. Dat betekent dat de 

totale kosten van het distributienetwerk van Mecom [EUR …] per jaar bedragen. Mecom verspreidt op dit moment 

ongeveer 120.000 dagbladen voor TMG en ongeveer 160.000 dagbladen voor De Persgroep. ACM schat op basis van 

informatie van partijen en TMG dat de kosten voor TMG en De Persgroep om samen uit te rollen in het Mecom-gebied 

ongeveer [EUR …] per jaar bedragen, terwijl de kosten van TMG om zelfstandig uit te rollen in het Mecom-gebied 

ongeveer [EUR …] zouden bedragen. In deze berekening is er vanuit gegaan dat [10-20]% van de totale kosten van het 

ochtenddistributienetwerk van Wegener vaste kosten zijn. Op dit moment liggen de tarieven die TMG en De Persgroep 

aan elkaar betalen tussen de [EUR …]. 

116
 Mecom zou voor de concentratie ook niet alleen de tarieven van TMG (of De Persgroep) kunnen verhogen, omdat 

TMG (of De Persgroep) dan via arbitrage (hoofdaannemerschap via De Persgroep of (TMG)) deze tariefverhoging zou 

kunnen omzeilen.  

117
 Zo distribueert TMG nu bijna 450.000 ochtenddagbladen in Noord-Holland en Limburg (inclusief Media Groep 

Limburg) waarvan circa 150.000 dagbladen voor De Persgroep (inclusief ND, FD en NRC-next). Partijen distribueren na 

de concentratie circa 1,5 mln ochtenddagbladen waarvan circa 230.000 voor TMG. 

118
 Dit zijn: [distributiekosten in het eigen gebied] + [distributiekosten die door derden in rekening worden gebracht voor 

distributie in het gebied van derden] -/- [aan derden in rekening gebrachte kosten voor distributie van dagbladen in het 

eigen gebied]. 
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kosten.
119

 Het verschil tussen TMG en partijen zou alleen verdwijnen indien bij de uitrol van 

een eigen netwerk de kosten per abonnee voor TMG en partijen vergelijkbaar zouden zijn. Dit 

acht ACM, gelet op de eerder besproken schaalnadelen van TMG ten opzichte van partijen, 

die ontstaan als gevolg van de concentratie, bijzonder onaannemelijk. 

 

233. Het bovenstaande betekent dat TMG, in de situatie waarin TMG en partijen beide een eigen 

distributienetwerk zouden uitrollen in elkaars distributiegebied, meer kosten moet 

terugverdienen dan partijen. In combinatie met de lagere volumes van TMG betekent dit dat 

TMG, ter dekking van deze extra kosten, haar distributietarief veel meer moet verhogen dan 

partijen waardoor TMG een substantieel competitief nadeel zal ondervinden ten opzichte van 

partijen.  

 

234. Ter illustratie: indien partijen alleen in Noord-Holland zouden uitrollen, zou een tariefstijging 

van ongeveer [EUR …] per abonnee voor TMG, FD, NRC-Next en ND voldoende zijn. Indien 

partijen ook in Limburg zou uitrollen, komt daar nog ongeveer [EUR …]  per abonnee bij.
120

 Dit 

zou resulteren in distributietarieven die weliswaar [EUR …]  hoger liggen dan de huidige 

tarieven, maar nog beduidend lager dan de kosten per abonnee voor TMG om zelf uit te rollen 

in de distributiegebieden van partijen. 

 

235. Dat een beperkte tariefverhoging door partijen reëel is blijkt ook uit het feit dat 

dagbladuitgevers die niet beschikken over een eigen distributienetwerk en dus in de huidige 

situatie niet in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid met De Persgroep verkeren, […]. 

 

236. Gelet op het voorgaande acht ACM het aannemelijk dat TMG het opzetten van een eigen 

distributienetwerk in het huidige verspreidingsgebied van De Persgroep en Mecom niet zal 

kunnen bekostigen via eventuele tariefsverhogingen, terwijl ACM het omgekeerde voor 

partijen wel aannemelijk acht.  

 

237. Een verslechtering van de voorwaarden op de distributiemarkt heeft eveneens gevolgen voor 

de concurrentiepositie van uitgevers van landelijke dagbladen op de lezers- en 

advertentiemarkten. De distributie van dagbladen is immers een belangrijke kostenpost. Gelet 

op de belangrijke positie die concurrerende dagbladen op deze markten innemen als nabije 

                                                      
119

 ACM is in deze berekening er van uitgegaan dat [10-20]% van de totale kosten van het ochtenddistributienetwerk 

van TMG, De Persgroep, Mecom en NDC vaste kosten zijn. 

120
 Indien De Persgroep alleen de tarieven van TMG zou verhogen en niet ook de tarieven van FD, ND en NRC-Next 

zou dit in plaats van [EUR…] ongeveer [EUR…] zijn . 
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concurrenten van de dagbladen van partijen (en dan met name De Persgroep), acht ACM het 

aannemelijk dat de mededinging ook op deze markten in negatieve zin wordt beïnvloed. 

 

6.3.4 Gevolgen van de concentratie: gecoördineerde effecten 

238. Naast de hierboven beschreven, unilaterale effecten heeft ACM overwogen of onderhavige 

concentratie tot gecoördineerde effecten zou kunnen leiden. ACM acht dit niet aannemelijk, 

omdat door de overname van Mecom door De Persgroep de asymmetrie tussen De 

Persgroep en TMG wordt vergroot
121

 waardoor het aannemelijk is dat De Persgroep zich 

onafhankelijk kan gedragen. 

 

6.3.5 Conclusie distributiemarkt 

239. Gelet op het bovenstaande komt ACM tot de conclusie dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse distributiemarkt op 

significante wijze zal worden belemmerd. 

 

6.4 Samenhang tussen advertentiemarkten, drukmarkt en distributiemarkt 

240. In het besluit van 19 september 2014 is opgemerkt dat de verschillende markten met elkaar 

samenhangen. Deze samenhang kan in theorie een zichzelf versterkend effect hebben, 

waardoor veranderingen op één specifieke markt mededingingsrechtelijke gevolgen kunnen 

hebben op de andere markten dan wel op het geheel van de activiteiten van partijen. In dit 

verband is in het besluit van 19 september 2014 gewezen op de samenhang tussen de 

drukmarkt en de distributiemarkt en de samenhang tussen de advertentie- en lezersmarkten. 

Vanzelfsprekend bestaat er ook een samenhang tussen alle markten. In deze paragraaf geeft 

ACM haar beoordeling van de gevolgen van de concentratie voor de diverse markten bezien 

in samenhang met elkaar. 

 

241. ACM heeft in de voorgaande paragrafen geconcludeerd dat er geen mededingingsrechtelijke 

belemmeringen zijn op de te advertentiemarkten en de drukmarkt ten aanzien van de 

voorgenomen concentratie. ACM heeft ten aanzien van de distributiemarkt geconcludeerd dat 

als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante 

wijze zal worden belemmerd. Het is ACM niet gebleken dat – ondanks dat sprake is van 

                                                      
121

 Mede vanwege de aanname dat het niet voor de hand ligt dat Mecom optreedt als hoofdaannemer op de 

distributiemarkt. 
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samenhang tussen de verschillende markten – er sprake lijkt te zijn van een zichzelf 

versterkend effect. ACM ziet derhalve geen andere mededingingsrechtelijke belemmeringen 

op de te onderscheiden markten indien deze in onderlinge samenhang worden bezien.  

 

  



 

   

  

 

 

 

Besluit 

«Openbare versie» 

 
7
6
/1

0
3

 

7 Voorstel voor vergunning onder voorschriften 

242. In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de voorgenomen concentratie leidt tot een 

significante belemmering van de mededinging op de distributiemarkt. In dit hoofdstuk gaat 

ACM in op het voorstel van partijen om de geconstateerde mededingingsrechtelijke bezwaren 

op de distributiemarkt weg te nemen. Dit hoofdstuk valt uiteen in drie delen. In paragraaf 7.1 

licht ACM beknopt de gevolgde procedure toe. De voorstellen van partijen zijn samengevat in 

paragraaf 7.2. Paragraaf 7.3 bevat de beoordeling van de door partijen gedane voorstellen. 

Tot slot bevat paragraaf 7.4 de conclusie.  

 

7.1 Procedure 

243. De directie Mededinging van ACM heeft op 8 januari 2015 punten van overweging voor de 

distributiemarkt aan partijen toegezonden. Na overleg met ACM hebben partijen op 21 januari 

2015 een eerste remedievoorstel ingediend. Dit voorstel is vervolgens onderworpen aan een 

markttest waarin belanghebbenden zijn uitgenodigd om een reactie te geven op het door 

partijen ingediende voorstel. De uitkomst van deze markttest heeft ertoe geleid dat partijen 

wijzigingen in het voorstel hebben aangebracht, aangezien de mededingingsrechtelijke 

bezwaren niet met zekerheid zouden worden weggenomen. Op 3 februari 2015 hebben 

partijen een nieuw remedievoorstel ingediend. Dit voorstel is nogmaals onderworpen aan een 

korte markttest waarna door partijen nog enkele wijzigingen zijn aangebracht.  

 

244. Partijen hebben op 6 februari 2015 een definitief remedievoorstel ingediend om daarmee 

tegemoet te komen aan de in de punten 224 tot en met 237 genoemde 

mededingingsrechtelijke bezwaren op de distributiemarkt, als gevolg van de voorgenomen 

concentratie. Dit definitieve remedievoorstel is in hoofdstuk 8 opgenomen. Onderdeel van dit 

remedievoorstel is een Referentieaanbod en een Verlengingsaanbod. Deze zijn opgenomen 

in bijlagen 2 en 3. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. 

 

7.2 Inhoud voorstel van partijen 

245. Het remedievoorstel van partijen omvat een referentieaanbod, op grond waarvan een 

distributeur als ‘hoofdaannemer’ voor de distributie van ochtendbladen kan fungeren, en een 

verlengingsaanbod, op grond waarvan TMG de huidige distributieovereenkomsten met De 

Persgroep en Mecom op het gebied van distributie kan verlengen. ACM heeft hieronder het 

voorstel zoals dat is ingediend door partijen samengevat.  
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246. Het referentieaanbod is beschikbaar voor één of meer van de volgende entiteiten (hierna: 

Contractspartij): 

- (A) TMG, en/of 

- (B) NDC, en/of 

- (C) Een dagbladuitgever of een distributeur, die één of meer Ochtenddagblad(en) 

Distribueert op alle verschijningsdagen (d.w.z. minimaal vijf (5) verschijningsdagen) in 

een geografisch aaneengesloten distributiegebied, buiten het gebied waar DPG, NDC 

en/of TMG de Distributie verzorgt, en waarbij:  

I. Deze partij gemiddeld minimaal 100.000 Ochtenddagbladen per verschijningsdag 

distribueert, of  

II. Deze partij ten minste distribueert over het volledig oppervlak van vijf (5) 

Cebucogebieden. 

  

247. De Persgroep verbindt zich ertoe een Contractspartij onvoorwaardelijk en bindend het 

referentieaanbod te doen. Op basis van het referentieaanbod kan een Contractspartij een 

distributieovereenkomst sluiten met De Persgroep op basis reciprociteit, waarbij De Persgroep 

en de Contractspartij bij elkaar inbesteden en bij elkaar uitbesteden. Het referentieaanbod zal 

van kracht zijn tot 1 februari 2025, maar vervalt indien De Persgroep haar eigen 

ochtenddagbladen niet meer distribueert of laat distribueren, omdat er dan geen sprake meer 

is van reciprociteit. 

 

248. Voor zover De Persgroep na 1 februari 2025 haar eigen ochtenddagbladen distribueert of laat 

distribueren, verbindt DPG voor onbepaalde tijd zich ertoe om te goeder trouw met een 

Contractspartij te onderhandelen over het bij elkaar inbesteden en bij elkaar uitbesteden van 

de distributie van ochtenddagbladen op basis van non-discriminatoire voorwaarden en 

reciprociteit. 

 

249. De Persgroep verbindt zich er toe TMG een onvoorwaardelijk en bindend aanbod te doen om 

de huidige distributieovereenkomsten, met instandhouding van de geldende tariefafspraken 

en alle overige voorwaarden, waaronder begrepen de Service Level Agreements, te verlengen 

voor een door TMG te bepalen termijn die uiterlijk afloopt op 1 februari 2025. De verlenging 

zal komen te vervallen indien De Persgroep zelf niet meer distribueert of laat distribueren. 

 

250. Partijen hebben opgemerkt dat met dit voorstel naar hun oordeel alle mogelijke 

mededingingsbezwaren die als gevolg van de voorgenomen concentratie redelijkerwijs 

kunnen rijzen, worden weggenomen. TMG heeft volgens partijen de mogelijkheid om het 
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verlengingsaanbod te accepteren, op grond waarvan zij haar huidige contractuele 

voorwaarden behoudt. TMG, NDC of een andere distributeur die aan de voorwaarden van 

Contractspartij voldoet, heeft de mogelijkheid om het referentieaanbod te accepteren. Het 

voorstel verzekert daarmee dat er naast De Persgroep nog één of meerdere andere 

‘hoofdaannemers’ op de markt actief kunnen zijn waardoor uitgevers van ochtenddagbladen 

zonder eigen distributienetwerk kunnen (blijven) kiezen tussen ‘hoofdaannemers’ en 

zodoende aantrekkelijke distributievoorwaarden kunnen bedingen. 

 

7.3 Beoordeling 

251. Het is voor de beoordeling van het door partijen ingediende remedievoorstel van belang vast 

te stellen of de in punten 224 tot en met 237 geconstateerde mededingingsrechtelijke 

bezwaren als gevolg van de onderhavige concentratie op de distributiemarkt worden 

weggenomen. Daarnaast moet het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.
122

 ACM zal 

hierna op deze punten ingaan. 

 

Geconstateerde mededingingsproblemen 

252. Het remedievoorstel van partijen zorgt er voor dat de huidige distributieovereenkomsten met 

TMG worden gecontinueerd. Partijen zullen TMG een onvoorwaardelijk en bindend 

verlengingsaanbod doen dat van kracht blijft voor een periode van drie maanden. Het 

verlengingsaanbod betreft een verlenging van de huidige distributieovereenkomsten tussen 

TMG en De Persgroep én tussen TMG en Mecom en bestendigt daarmee de situatie voor de 

concentratie tussen partijen en TMG. 

 

253. TMG heeft in reactie op de markttest aan ACM kenbaar gemaakt in het verlengingsaanbod 

voldoende aanknopingspunten te zien ‘voor vruchtbare onderhandelingen met De Persgroep 

die binnen drie maanden tot een overeenkomst met De Persgroep zouden moeten kunnen 

leiden’. Op basis hiervan verwacht ACM dat partijen en TMG binnen drie maanden tot een 

verlenging van hun distributieovereenkomsten komen. 

 

254. Mochten partijen en TMG niet binnen drie maanden tot een overeenkomst komen op basis 

van het verlengingsaanbod, kan TMG op ieder moment terugvallen op het referentieaanbod 

dat evenals het verlengingsaanbod gebaseerd is op de huidige distributieovereenkomsten 

tussen partijen en TMG. Gevolge het remedievoorstel kan TMG dus na de concentratie tegen 

                                                      
122

 Richtsnoeren Remedies van 2007, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit op 21 september 2007. 
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dezelfde voorwaarden distributie afnemen bij partijen als voorafgaand aan de concentratie. 

Hierdoor kan TMG als ‘hoofdaannemer’ op de Nederlandse markt voor de distributie van 

dagbladen actief blijven. 

 

255. Behalve TMG kan ook NDC gebruikmaken van het referentieaanbod. Ook een andere 

distributeur dan de bestaande distributeurs (partijen, TMG en NDC) kan gebruik maken van 

het referentieaanbod, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden van Contractspartij.
123

 

Het remedievoorstel zorgt er daarmee voor dat indien deze distributeur op de markt actief 

wordt, deze evenals als ‘hoofdaannemer’ kan fungeren.  

 

Markttest 

256. Verschillende uitgevers van landelijke dagbladen hebben in de markttest opmerkingen 

gemaakt over de voorwaarden om als Contractspartij in aanmerking te komen. Als gevolg van 

de reacties in de markttest hebben partijen het remedievoorstel van 21 januari 2015 

aangepast. Partijen hebben in het gewijzigde remedievoorstel van 3 februari 2015 en het 

definitieve remedievoorstel van 6 februari 2015 het aantal ochtenddagbladen dat een 

dagbladuitgever of distributeur gemiddeld per verschijningsdag minimaal zou moeten 

distribueren om als Contractspartij in aanmerking te komen, verlaagd van 150.000 naar 

100.000. Hiermee wordt rekening gehouden met de verwachte oplagedaling van dagbladen in 

Nederland. 

 

257. ACM acht de aangepaste voorwaarden waaraan een partij moet voldoende om in aanmerking 

te komen als Contractspartij redelijk. Het remedievoorstel gaat uit van de bestaande situatie 

waarin vanwege kostenefficiëntie sprake is van één distributeur per gebied. De voorwaarden 

waarborgen dat een Contractspartij een zekere mate van substantie heeft waardoor partijen 

alleen een overeenkomst op basis van het referentieaanbod moeten aangaan met een partij 

die voldoende schaalgrootte heeft om kostenefficiënt te distribueren en waaraan uitbesteding 

voor partijen efficiënt is. Daarnaast waarborgt het remedievoorstel dat indien in bijvoorbeeld 

een deel van het TMG-gebied (of NDC-gebied) een andere distributeur actief zou worden dan 

TMG (of NDC), deze distributeur kwalificeert als Contractspartij waardoor toetreding mogelijk 

is. Daarmee is het remedievoorstel voldoende toekomstbestendig en is het voldoende 

aannemelijk dat de geconstateerde mededingingsproblemen ook in deze situatie niet opnieuw 

kunnen ontstaan. 

 

                                                      
123

 Zie voor de voorwaarden waaraan een partij moet voldoen om in aanmerking te komen als Contractspartij punt 247 

en hoofdstuk 8 van dit besluit. 
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258. In het remedievoorstel van 21 januari 2015 was opgenomen dat het verlengingsaanbod en 

referentieaanbod kunnen worden afgenomen voor een termijn die uiterlijk afloopt op 1 februari 

2025 (periode van tien jaar). Partijen zijn van mening dat tien jaar een lange tijd is en dat er 

onzekerheid is of het referentieaanbod na tien jaar nog in voldoende mate voldoet aan de dan 

geldende marktomstandigheden, zoals de voorwaarden waaronder distributie van dagbladen 

op die termijn nog economisch kan worden uitgevoerd. 

 

259. Enkele uitgevers van landelijke dagbladen hebben in reactie op de markttest aangegeven 

deze termijn voldoende lang te achten, gelet op de te verwachten veranderingen in de 

marktomstandigheden en dan met name de daling van het oplageaantal. Een aantal andere 

uitgevers van landelijke dagbladen heeft aangegeven dat de het remedievoorstel voor meer 

dan tien jaar zou moeten gelden, omdat het aannemelijk is dat de geconstateerde 

mededingingsproblemen daarna nog bestaan. 

 

260. Naar aanleiding van de reacties in de markttest hebben partijen het remedievoorstel van 21 

januari 2015 aangepast. Aangezien partijen zich er in het definitieve remedievoorstel van 6 

februari 2015 na 1 februari 2025 toe verplichten om voor onbepaalde tijd te goeder trouw met 

TMG (of een andere Contractspartij) te onderhandelen over het bij elkaar inbesteden en bij 

elkaar uitbesteden, op basis van non-discriminatoire voorwaarden en reciprociteit, acht ACM 

het remedievoorstel voldoende om ook op langere termijn (na tien jaar) te voorzien in een 

oplossing waarmee toegang tot het distributienetwerk van partijen blijft gehandhaafd.  

 

261. Enkele uitgevers van landelijke dagbladen hebben in reactie op de markttest tenslotte 

aangegeven dat met het voorstel het risico op coördinatiegevaar tussen TMG en partijen 

toeneemt. Voor zover dit risico al zou bestaan, is ACM van oordeel dat er geen causaliteit is 

met de concentratie omdat het niet aannemelijk is dat Mecom in de huidige situatie geneigd 

zou zijn om actief te worden als ‘hoofdaannemer’ voor distributie van ochtenddagbladen in 

heel Nederland. (Zie ook paragraaf 6.3.4). 

 

262. Op basis van het bovenstaande komt ACM tot de volgende conclusie ten aanzien van de 

geconstateerde mededingingsproblemen op distributiemarkt. Door de verankering van de 

huidige distributievoorwaarden van TMG in het verlengingsaanbod en het referentieaanbod 

als onderdeel van het remedievoorstel waarborgen de door partijen gedane voorstellen dat 

TMG en/of een andere Contractspartij na de concentratie als ‘hoofdaannemer’ actief kan 

blijven tegen dezelfde distributievoorwaarden als TMG voor de concentratie. Daardoor kunnen 

uitgevers met een landelijk dagblad zonder eigen distributienetwerk even als voor de 

concentratie kiezen uit (ten minste) twee mogelijke hoofdaannemers, namelijk partijen en 
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TMG en/of een andere Contractspartij. Op basis daarvan is het aannemelijk dat het 

remedievoorstel eveneens waarborgt dat de distributievoorwaarden van uitgevers van 

landelijke dagbladen niet verslechteren en hun concurrentiepositie op de onderliggende 

lezers- en advertentiemarkten niet verslechtert. 

 

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 

263. Het remedievoorstel lost niet alleen de geconstateerde mededingingsproblemen op, maar is 

ook uitvoerbaar en handhaafbaar. De tenuitvoerlegging van het voorstel is relatief eenvoudig, 

omdat het verlengingsaanbod en het referentieaanbod zijn gebaseerd op de huidige 

distributievoorwaarden met TMG. Verder bevatten het verlengingsaanbod en het 

referentieaanbod een arbitrageclausule waardoor eventuele geschillen die mochten ontstaan 

over de nadere invulling van de overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan een 

onafhankelijke arbiter. Deze clausule is na de reactie van TMG op de markttest nog verder 

aangescherpt waardoor het aannemelijk is dat eventuele geschillen effectief worden beslecht 

binnen een redelijke termijn van zes maanden. 

 

264. Het voorstel is ook handhaafbaar. Bij eventuele geschillen biedt het voorstel de mogelijkheid 

aan partijen of een Contractspartij om, indien een van beide dat wenst, de te sluiten 

distributieovereenkomst (of wijzigingen daarin) ter voorafgaande goedkeuring voor te leggen 

aan ACM. Indien ACM haar goedkeuring onthoudt, zal deze niet van kracht worden. ACM kan 

er daarmee op toezien dat het voorstel wordt nageleefd en kan zo nodig handhavend 

optreden 

 

7.4 Conclusie 

265. Het definitieve remedievoorstel van 6 februari 2015 biedt naar het oordeel van ACM in 

afdoende mate een oplossing voor de geconstateerde mededingingsrechtelijke bezwaren op 

de distributiemarkt, omdat daarmee TMG en/of een andere Contractspartij na de concentratie 

als ‘hoofdaannemer’ actief kan blijven tegen dezelfde distributievoorwaarden als TMG voor de 

concentratie. Daarmee zal er een volwaardig alternatief voor partijen blijven voor uitgevers 

van landelijke ochtenddagbladen zonder eigen distributienetwerk. Daarbij is het voorstel 

uitvoerbaar en handhaafbaar en zijn de toezichtslasten van ACM beperkt .  
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8 Conclusie 

266. Op grond van het voorgaande is de Autoriteit Consument en Markt tot de conclusie gekomen 

dat de transactie waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft binnen de 

werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht 

valt. De Autoriteit Consument en Markt is van oordeel dat, als de voorgenomen concentratie 

wordt voltrokken in ongewijzigde vorm, dat wil zeggen indien de vergunning niet zonder 

beperkingen zou worden verleend of aan de vergunning geen voorschriften zouden worden 

verbonden, de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zal worden belemmerd met name als het resultaat van het in het leven 

roepen of versterken van een economische machtspositie. 

 

267. Gelet op het bovenstaande deelt de Autoriteit Consument en Markt mede dat voor de 

concentratie waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt 

verleend waaraan de volgende voorschriften worden verbonden:  

Begrippen: 

DPG: De Persgroep Nederland BV, waaronder haar eventuele rechtsopvolger(s), en haar 

groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW, waaronder De Persgroep 

Distributie BV en – na totstandkoming van de concentratie De Persgroep–Mecom – 

Koninklijke Wegener NV, waaronder Wegener Media BV en Kranten Distributie 

Nederland Zuid-Oost BV. 

TMG: Telegraaf Media Groep NV, waaronder haar eventuele rechtsopvolger(s), en haar 

groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW, waaronder TMG Distributie BV. 

NDC: NDC Mediagroep BV, waaronder haar eventuele rechtsopvolger(s), en haar 

groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW. 

Contractspartij: Een of meer van de hierna volgende entiteiten: 

- TMG, en/of  

- NDC, en/of  

- Een dagbladuitgever, of een distributeur, die één of meer Ochtenddagblad(en) 

Distribueert op alle verschijningsdagen (d.w.z. minimaal vijf (5) 

verschijningsdagen) in een geografisch aaneengesloten distributiegebied, buiten 

het gebied waar DPG, NDC en/of TMG de Distributie verzorgt, en waarbij:  

 Deze partij gemiddeld minimaal 100.000 Ochtenddagbladen per 

verschijningsdag distribueert, of  

 Deze partij ten minste distribueert over het volledig oppervlak van vijf (5) 

Cebucogebieden. 
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Referentie Aanbod: Het aanbod van een distributieovereenkomst voor Ochtenddagbladen 

van DPG aan de Contractspartij. Het Referentie Aanbod is opgenomen in Bijlage 3 

(van onderhavig besluit). 

Huidige Distributie Overeenkomsten: Alle geldende overeenkomsten ten aanzien van de 

Distributie van Ochtenddagbladen in Nederland tussen (i) De Persgroep distributie BV 

en TMG en (ii) tussen Wegener Media BV en TMG. De Huidige Distributie 

Overeenkomsten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de distributieovereenkomsten, 

Service Level Agreements, financiële afspraken en allonges. 

Verlengingsaanbod: Het aanbod van DPG om de Huidige Distributie Overeenkomsten te 

verlengen, met inachtneming van het hieronder bepaalde. Het Verlengingsaanbod is 

opgenomen in Bijlage 2 (van onderhavig besluit). 

Ochtenddagblad: Dagblad dat minimaal vijf (5) keer per week in de ochtend verschijnt. 

ACM: Autoriteit Consument en Markt. 

Kernbepalingen SLA: De kernbepalingen van de Service Level Agreement in het Referentie 

Aanbod, zoals opgenomen in bijlage 2 bij het Referentie Aanbod (Bijlage 3 van 

onderhavig besluit). 

Cebucogebied: Één van de vijftig verzorgingsgebieden in Nederland, zoals samengesteld 

door Cebuco en opgenomen in Bijlage 1 (van onderhavig besluit). 

Distribueren of Distributie: Het bezorgen van papieren Ochtenddagbladen bij abonnees en 

wederverkopers op het door hen aangegeven adres. 

 

Remedie 

1. Referentie Aanbod 

DPG verbindt zich ertoe een Contractspartij onvoorwaardelijk en bindend het Referentie 

Aanbod te doen op basis van reciprociteit, waarbij DPG en de Contractspartij bij elkaar 

inbesteden en bij elkaar uitbesteden. Het Referentie Aanbod zal van kracht zijn tot 1 februari 

2025, maar vervalt indien DPG haar eigen Ochtenddagbladen niet meer Distribueert of laat 

Distribueren.  

Voor zover DPG na 1 februari 2025 haar eigen Ochtenddagbladen Distribueert of laat 

Distribueren, verbindt DPG voor onbepaalde tijd zich ertoe om te goeder trouw met een 

Contractspartij te onderhandelen over het bij elkaar inbesteden en bij elkaar uitbesteden van 

de Distributie van Ochtenddagbladen op basis van non-discriminatoire voorwaarden en 

reciprociteit. 

Indien een Contractspartij het Referentie Aanbod accepteert en op basis van het Referentie 

Aanbod een distributieovereenkomst wordt gesloten, zal DPG ACM daarvan onverwijld 

informeren. 
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Wijzigingen en/of aanvullingen van het Referentie Aanbod betekenen een aanpassing van de 

Remedie en zijn alleen mogelijk na voorafgaande goedkeuring door ACM. DPG kan ACM 

gedurende de periode dat het Referentie Aanbod van kracht is verzoeken de Remedie, 

waaronder het Referentie Aanbod, op te heffen of aan te passen ingeval van een wezenlijke 

wijziging van omstandigheden, waardoor de mededingingsbezwaren van ACM die de 

Remedie beoogt te adresseren, zich niet langer voordoen. 

Een op basis van het Referentie Aanbod te sluiten distributieovereenkomst, of 

aanvullingen/wijzigingen in de distributieovereenkomst, tussen DPG en een Contractspartij zal 

nadat daarover overeenstemming is bereikt, maar voor ondertekening en alvorens 

inwerkingtreding ter voorafgaande goedkeuring worden voorgelegd aan ACM indien DPG 

en/of de Contractspartij dat wensen/wenst. Indien en voor zover ACM haar goedkeuring aan 

deze te sluiten overeenkomst onthoudt, zal deze niet van kracht worden. 

DPG zal op de website van De Persgroep Nederland het bestaan van het Referentie Aanbod 

kenbaar maken, met daarbij de verwijzing dat het Referentie Aanbod kosteloos is op te vragen 

voor een marktpartij die kwalificeert als een Contractspartij zoals bedoeld in het Referentie 

Aanbod, of aantoont dat zij in de nabije toekomst aan die kwalificatie kan voldoen. 

 

2. Verlengingsaanbod 

DPG verbindt zich er toe TMG een onvoorwaardelijk en bindend aanbod te doen om de 

Huidige Distributie Overeenkomsten, met instandhouding van de geldende tariefafspraken en 

alle overige voorwaarden, waaronder begrepen de Service Level Agreements, te verlengen 

voor een door TMG te bepalen termijn die uiterlijk afloopt op 1 februari 2025. De verlenging 

zal komen te vervallen indien DPG zelf niet meer Distribueert of laat Distribueren. Het aanbod 

strekt tot verlenging van het geheel aan distributieafspraken ten aanzien van de in- en 

uitbesteding van volumes tussen De Persgroep Distributie BV, Wegener Media BV en TMG 

en staat daarmee enkel voor volledige aanvaarding open. 

Dit aanbod zal schriftelijk worden gedaan door DPG en Wegener binnen een termijn van 

zeven (7) dagen na de dag dat ACM een goedkeuringsbesluit neemt op de 

vergunningsaanvraag in de concentratiezaak De Persgroep Publishing – Mecom, met een 

kopie aan ACM. Het aanbod zal van kracht blijven voor een periode van drie (3) maanden. 

Indien TMG het Verlengingsaanbod accepteert, zal DPG ACM daarvan onverwijld informeren. 

Wijzigingen en/of aanvullingen van het Verlengingsaanbod betekenen een aanpassing van de 

Remedie en zijn alleen mogelijk na voorafgaande goedkeuring door ACM.  

De op basis van het Verlengingsaanbod te sluiten distributieovereenkomst, of 

aanvullingen/wijzigingen in de distributieovereenkomst, tussen DPG en TMG zal nadat 

daarover overeenstemming is bereikt, maar voor ondertekening en alvorens inwerkingtreding 

ter voorafgaande goedkeuring worden voorgelegd aan ACM indien DPG en/of TMG dat 
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wensen/wenst. Indien en voor zover ACM haar goedkeuring aan deze te sluiten overeenkomst 

onthoudt, zal deze niet van kracht worden.” 

 
268. Dit besluit richt zich tot De Persgroep Publishing N.V. te Kobbegem (B) en tot elke 

rechtspersoon en onderneming die met haar in een groep is verbonden.  

 

Den Haag,  

 

Datum: 11 februari 2015 

 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

w.g. 

 

mr. C.A. Fonteijn 

Bestuursvoorzitter 

 

 

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 te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 
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Bijlage 1 – Indeling in Cebuco-gebieden 
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Bijlage 2 – Verlengingsaanbod 

 

Verlengingsaanbod distributie Ochtenddagbladen (dPD) 

 

Ondergetekenden: 

1. De Persgroep Distributie BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 

(1114 AM) Amsterdam-Duivendrecht aan de Van der Madeweg 40, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Gerda van der Poel, Directeur Distributie, hierna te noemen: 

"dPD", 

en 

2. TMG Distributie BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1043 AP) 

Amsterdam aan de Basisweg 30 , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 

[functie], hierna te noemen “TMG-D”: 

Overwegende: 

 Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft bij de beoordeling van de 

vergunningsaanvraag in de concentratiezaak De Persgroep – Mecom mogelijke 

mededingingsbezwaren gesignaleerd ten aanzien van de distributiemarkt voor 

Ochtenddagbladen.  

 

 Naar aanleiding van deze bezwaren heeft De Persgroep Nederland BV (“DPG”) een 

remedie aangeboden (“Remedie”), waarvan dit Verlengingsaanbod deel uitmaakt. ACM 

heeft bij besluit (“Besluit”) een vergunning voor de concentratie De Persgroep – 

Mecom verleend onder het voorschrift dat DPG de Remedie zal naleven. Deze 

overeenkomst is gesloten op basis van dat Verlengingsaanbod.  

 

 Tussen dPD en TMG-D zijn momenteel de Huidige Distributie Overeenkomsten van 

kracht ten behoeve van de in- en uitbesteding van Ochtenddagbladen. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

1.  Verlenging 

1.1 dPD en TMG-D verlengen de Huidige Distributie Overeenkomsten met een door TMG-

D te bepalen termijn die uiterlijk afloopt op 1 februari 2025. 

1.2 De verlenging, zoals bedoeld in het voorgaande lid, zal niet van toepassing zijn indien 

DPG eigen Ochtenddagbladen niet meer Distribueert of laat Distribueren 
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2. Opzegging 

2.1 dPD en TMG-D komen overeen dat het bepaalde in de Huidige Distributie 

Overeenkomsten omtrent opzegging en beëindiging komt te vervallen en wordt 

vervangen door het bepaalde in dit artikel. 

2.2 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door ieder van Partijen met in achtneming van een termijn van zes (6) maanden 

worden beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming door de andere partij 

van materiële verplichtingen onder deze overeenkomst welke niet binnen dertig (30) 

dagen na het zenden van een schriftelijke ingebrekestelling is verholpen, mits de 

tekortkoming van dusdanig ernstige aard is dat voortzetting van deze overeenkomst in 

redelijkheid niet verlangd kan worden. 

2.3 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door ieder van partijen onmiddellijk worden beëindigd indien: 

a) door of ten behoeve van de andere Partij surseance van betaling of 

faillissement is aangevraagd of een verzoek daartoe is ingediend; 

b) de andere Partij in staat van surseance of faillissement is verklaard; 

c) de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd of een verzoek 

daartoe is ingediend; of 

d) de andere Partij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt dan wel er beslag 

wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij 

zonder dat het beslag binnen zes weken wordt opgeheven. 

2.4 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door dPD met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden 

worden beëindigd dan wel gewijzigd indien en voor zover Autoriteit Consument en 

Markt besluit tot opheffing of wijziging van de Remedie. 

2.5 Een beëindiging of opzegging is slechts geldig indien zij met inachtneming van het 

vorenstaande plaatsvindt en door middel van een aangetekend schrijven aan de andere 

partij kenbaar wordt gemaakt. 

3. Geschillen 

3.1 dPD en TMG-D komen overeen dat het bepaalde in de Huidige Distributie 

Overeenkomsten omtrent geschilbeslechting komt te vervallen en wordt vervangen door 

het bepaalde in dit artikel. 

3.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het Verlengingsaanbod, of de 

Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

alsmede geschillen met betrekking tot de aanvulling of wijziging van het 
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Verlengingsaanbod of de Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het 

Verlengingsaanbod, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van 

het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil is aanwezig als één van beide Partijen 

zulks verklaart. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, tenzij dPD en TMG-D 

overeenkomen dat het scheidsgerecht uit één arbiter zal bestaan. Het scheidsgerecht 

zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal zijn 

Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het 

scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van 

het Besluit en de Remedie. Het scheidsgerecht zal een vonnis wijzen binnen zes 

maanden na benoeming. 
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Verlengingsaanbod distributie Ochtenddagbladen (Wegener Media) 

 

Ondergetekenden: 

1. Wegener Media BV, statutair gevestigd Apeldoorn en kantoorhoudende te (7336 AZ) 

Apeldoorn aan de Laan van Westenenk 4, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

[naam], [functie], 

en 

2. TMG Distributie BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1043 AP) 

Amsterdam aan de Basisweg 30 , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 

[functie], hierna te noemen “TMG-D”: 

Overwegende: 

 Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft bij de beoordeling van de 

vergunningsaanvraag in de concentratiezaak De Persgroep – Mecom mogelijke 

mededingingsbezwaren gesignaleerd ten aanzien van de distributiemarkt voor 

Ochtenddagbladen.  

 

 Naar aanleiding van deze bezwaren heeft De Persgroep Nederland BV (“DPG”) een 

remedie aangeboden (“Remedie”), waarvan dit Verlengingsaanbod deel uitmaakt. ACM 

heeft bij besluit (“Besluit”) een vergunning voor de concentratie De Persgroep – 

Mecom verleend onder het voorschrift dat DPG de Remedie zal naleven. Deze 

overeenkomst is gesloten op basis van dat Verlengingsaanbod.  

 

 Tussen Wegener Media en TMG-D zijn momenteel de Huidige Distributie 

Overeenkomsten van kracht ten behoeve van de in- en uitbesteding van 

Ochtenddagbladen. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

1.  Verlenging 

1.1 Wegener Media en TMG-D verlengen de Huidige Distributie Overeenkomsten met een 

door TMG-D te bepalen termijn die uiterlijk afloopt op 1 februari 2025. 

1.2 De verlenging, zoals bedoeld in het voorgaande lid, zal niet van toepassing zijn indien 

DPG eigen Ochtenddagbladen niet meer Distribueert of laat Distribueren. 

2. Opzegging 
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2.1 Wegener Media en TMG-D komen overeen dat het bepaalde in de Huidige Distributie 

Overeenkomsten omtrent opzegging en beëindiging komt te vervallen en wordt 

vervangen door het bepaalde in dit artikel. 

2.2 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door ieder van Partijen met in achtneming van een termijn van zes (6) maanden 

worden beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming door de andere partij 

van materiële verplichtingen onder deze overeenkomst welke niet binnen dertig (30) 

dagen na het zenden van een schriftelijke ingebrekestelling is verholpen, mits de 

tekortkoming van dusdanig ernstige aard is dat voortzetting van deze overeenkomst in 

redelijkheid niet verlangd kan worden. 

2.3 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door ieder van partijen onmiddellijk worden beëindigd indien: 

a) door of ten behoeve van de andere Partij surseance van betaling of 

faillissement is aangevraagd of een verzoek daartoe is ingediend 

b) de andere Partij in staat van surseance of faillissement is verklaard; 

c) de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd of een verzoek 

daartoe is ingediend; of 

d) de andere Partij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt dan wel er beslag 

wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij 

zonder dat het beslag binnen zes weken wordt opgeheven. 

2.4 De Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

kunnen door dPD met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden 

worden beëindigd dan wel gewijzigd indien en voor zover Autoriteit Consument en 

Markt besluit tot opheffing of wijziging van de Remedie. 

2.5 Een beëindiging of opzegging is slechts geldig indien zij met inachtneming van het 

vorenstaande plaatsvindt en door middel van een aangetekend schrijven aan de andere 

partij kenbaar wordt gemaakt. 

3. Geschillen 

3.1 Wegener Media en TMG-D komen overeen dat het bepaalde in de Huidige Distributie 

Overeenkomsten omtrent geschilbeslechting komt te vervallen en wordt vervangen door 

het bepaalde in dit artikel. 

3.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het Verlengingsaanbod, of de 

Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het Verlengingsaanbod, 

alsmede geschillen met betrekking tot de aanvulling of wijziging van het 

Verlengingsaanbod of de Huidige Distributie Overeenkomsten, zoals verlengd door het 

Verlengingsaanbod, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van 
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het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil is aanwezig als één van beide Partijen 

zulks verklaart. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, tenzij Wegener Media 

en TMG-D overeenkomen dat het scheidsgerecht uit één arbiter zal bestaan. Het 

scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage 

zal zijn Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het 

scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van 

het Besluit en de Remedie. Het scheidsgerecht zal een vonnis wijzen binnen zes 

maanden na benoeming. 
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Bijlage 3 – Referentieaanbod  

 

Referentie Aanbod distributie ochtenddagbladen 

 

Ondergetekenden: 

1. [Contractspartij], statutair gevestigd te [gemeente] en kantoorhoudende te ([postcode]) 

[gemeente] aan de [adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie], 

en 

2. De Persgroep Distributie BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 

(1114 AM) Amsterdam-Duivendrecht aan de Van der Madeweg 40, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door [naam], [functie], hierna te noemen: "dPD", 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen”, en afzonderlijk ook te noemen “Partij”. 

 Voor zover een Partij de distributie van ochtenddagbladen verzorgt in een gebied voor 

de andere Partij, wordt de eerstgenoemde Partij binnen dat gebied beschouwd als 

“Inbesteder”. 

 Voor zover een Partij de distributie van ochtenddagbladen uitbesteedt in een gebied bij 

de andere Partij, wordt de eerstgenoemde Partij binnen dat gebied beschouwd als 

“Uitbesteder”. 

Overwegende: 

 Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft bij de beoordeling van de 

vergunningsaanvraag in de concentratiezaak De Persgroep – Mecom mogelijke 

mededingingsbezwaren gesignaleerd ten aanzien van de distributiemarkt voor 

ochtenddagbladen.  

 Naar aanleiding van deze bezwaren heeft De Persgroep Nederland BV (“DPG”) een 

remedie aangeboden (“Remedie”), waarvan dit Referentie Aanbod deel uitmaakt. ACM 

heeft bij besluit (“Besluit”) een vergunning voor de concentratie De Persgroep – 

Mecom verleend onder het voorschrift dat DPG de Remedie zal naleven. Deze 

overeenkomst is gesloten op basis van dat Referentie Aanbod. 

 De bepalingen in deze overeenkomst gelden over en weer tussen Partijen, afhankelijk 

of zij in het relevante gebied optreden als Uitbesteder of Inbesteder. 
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Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  

1. Opdracht 

1.1. Uitbesteder draagt aan Inbesteder op, welke opdracht Inbesteder aanvaardt, de 

distributie van alle (i) door Uitbesteder en haar groepsmaatschappijen in de zin van 

artikel 2:24b BW uitgegeven ochtenddagbladen en bijbehorende producten alsmede (ii) 

door Uitbesteder aan te leveren ochtenddagbladen van derden met wie Uitbesteder een 

distributieovereenkomst is aangegaan, een en ander zoals nader gespecificeerd in de 

kernbepalingen van de Service Level Agreement ("Kernbepalingen SLA") welke als 

bijlage van deze distributieovereenkomst (“Distributieovereenkomst”) is opgenomen.  

1.2. De in de Kernbepalingen SLA genoemde voorwaarden waaraan dPD als Inbesteder en 

de Contractspartij als Uitbesteder dienen te voldoen, zullen in beginsel en voor zover 

mogelijk tevens gelden voor dPD als Uitbesteder en de Contractspartij als Inbesteder. 

De nader overeen te komen voorwaarden in de Kernbepalingen van de Contractspartij 

als Inbesteder zullen marktconform zijn. 

1.3. In het kader van de distributieopdracht zoals bepaald in lid 1, zal Inbesteder zorgdragen 

voor een juiste en tijdige distributie in haar verspreidingsgebied als gespecificeerd in de 

Kernbepalingen SLA. 

1.4. In de Kernbepalingen SLA zijn onder meer het verspreidingsgebied en het tijdstip van 

de verspreiding gespecificeerd en zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de wijze 

waarop de Distributieovereenkomst moet worden uitgevoerd en de 

verantwoordelijkheden van Partijen. 

1.5. […] 

1.6. Inbesteder zal de opdracht zelf uitvoeren en niet aan derden, anders dan de freelancers 

en de voor de bezorgwerkzaamheden ingeschakelde vaste onderaannemers in haar 

distributieorganisatie, opdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Uitbesteder, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. 

Uitbesteding van (een deel van) de opdracht aan derden laat onverlet dat Inbesteder 

onverkort en geheel zelf verantwoordelijk blijft voor de correcte uitvoering van de 

opdracht conform hetgeen in de Kernbepalingen SLA is bepaald. 

1.7. Transport door of vanwege Inbesteder van de ochtenddagbladen van Uitbesteder vindt 

plaats vanaf de verzamelpunten welke zijn vermeld in de Kernbepalingen SLA dan wel 

vanaf een nader tussen Partijen overeen te komen locatie binnen het 

verspreidingsgebied van Inbesteder. 

1.8. Het is Inbesteder niet toegestaan om, met de door Inbesteder in opdracht van 

Uitbesteder te bezorgen ochtenddagbladen, ander drukwerk mee te verspreiden, tenzij 

het bijlagen c.q. inserts betreft die integraal onderdeel uitmaken van de 

ochtenddagbladen die Inbesteder in opdracht van haar uitgevers bij dezelfde klant c.q. 
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abonnee bezorgt als bij de klant c.q. abonnee van het Ochtenddagblad van (een van de 

groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW van) Uitbesteder. 

1.9. Per post te distribueren ochtenddagbladen zijn niet in de door Uitbesteder aan 

Inbesteder verstrekte opdracht inbegrepen. 

2. Wettelijke verplichtingen 

2.1. Inbesteder garandeert dat zij en alle door haar direct of indirect ingeschakelde derden 

te allen tijde volledig in overeenstemming handelen met alle van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving waaronder, maar niet beperkt tot, de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”) 

en de Wet op de Identificatieplicht (“WID”). 

2.2. Inbesteder verplicht zich er op toe te zien dat de door haar direct of indirect 

ingeschakelde derden volledig in overeenstemming handelen met alle van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving waaronder, maar niet beperkt tot, de Wav en de WID. 

Inbesteder is gehouden al hetgeen te doen dat nodig is om overtredingen van bedoelde 

wet- en regelgeving te voorkomen. Inbesteder zal hiertoe in elk geval de maatregelen 

opgenomen in Bijlage 2 (laten) nemen en regelmatig controles (laten) uitvoeren. Indien 

uit een controle blijkt dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet (volledig) 

wordt nageleefd, zal Inbesteder onmiddellijk passende maatregelen treffen teneinde 

zeker te stellen dat op kortst mogelijke termijn alsnog overeenkomstig bedoelde wet- en 

regelgeving wordt gehandeld. Inbesteder zal Uitbesteder regelmatig informeren over het 

aantal controles, inclusief de locaties, de uitkomsten van de controles als mede over de 

eventueel door haar getroffen maatregelen. 

2.3. [...] 

3. Fiscale en overige verplichtingen 

3.1. Inbesteder is bij de uitvoering van de Distributieovereenkomst te allen tijde 

verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot 

de inhouding en afdrachten aan de fiscus en voor de naleving van alle overige 

verplichtingen jegens de Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen. Ten aanzien van de 

fiscale toetsing van opdrachtnemers is Inbesteder gehouden de afspraken zoals vervat 

in het “Convenant Dagbladen Distributie” na te leven. 

3.2. [...] 

4. Duur en beëindiging 

4.1. De Distributieovereenkomst vangt aan op [nader over een te komen datum] met dien 

verstande dat de uitvoering van de opdracht in onderling overleg tussen Partijen 

gefaseerd naar Inbesteder zal overgaan. De Distributieovereenkomst eindigt op 1 

februari 2025 behoudens verlenging in overeenstemming met artikel 4.2. 
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4.2. De Distributieovereenkomst wordt telkens automatisch verlengd met een periode van 

twaalf (12) maanden, tenzij een van de Partijen uiterlijk zes (6) maanden voor het einde 

van de Distributieovereenkomst middels aangetekend schrijven aangeeft de 

Distributieovereenkomst te willen beëindigen. 

4.3. De Distributieovereenkomst kan door ieder van Partijen met in achtneming van een 

termijn van zes (6) maanden worden beëindigd op grond van een tekortkoming in de 

nakoming door de andere Partij van materiële verplichtingen onder deze overeenkomst 

welke niet binnen dertig (30) dagen na het zenden van een schriftelijke 

ingebrekestelling is verholpen, mits de tekortkoming van dusdanig ernstige aard is dat 

voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet verlangd kan worden. 

4.4. De Distributieovereenkomst kan door ieder van Partijen onmiddellijk worden beëindigd 

indien:  

e) door of ten behoeve van de andere Partij surseance van betaling of 

faillissement is aangevraagd of een verzoek daartoe is ingediend; 

f) de andere Partij in staat van surseance of faillissement is verklaard; 

g) de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd of een verzoek 

daartoe is ingediend; of 

h) de andere Partij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt dan wel er beslag 

wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij 

zonder dat het beslag binnen zes weken wordt opgeheven. 

4.5. De Distributieovereenkomst kan door dPD met inachtneming van een opzegtermijn van 

zes (6) maanden worden beëindigd dan wel gewijzigd indien en voor zover Autoriteit 

Consument en Markt besluit tot opheffing of wijziging van de Remedie. 

4.6. Een beëindiging of opzegging is slechts geldig indien zij met inachtneming van het 

vorenstaande plaatsvindt en door middel van een aangetekend schrijven aan de andere 

Partij kenbaar wordt gemaakt.  

5. Tarieven, tariefwijzigingen en betalingstermijn 

5.1. De door Inbesteder bij Uitbesteder in rekening te brengen tarieven met betrekking tot de 

distributie van de ochtenddagbladen aangeleverd door Uitbesteder zijn gespecificeerd 

in het document “Financiële Afspraken” (Bijlage 3) welke als bijlage van deze 

Distributieovereenkomst is opgenomen. [...] 

5.2. […] 
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5.3. Facturatie en betaling zal plaatsvinden conform hetgeen is vastgelegd in het document 

“Financiële Afspraken” (Bijlage 3). 

6. Klachtenregistratie en afhandeling 

6.1. Klachtenregistratie en klachtenafhandeling geschiedt conform hetgeen is vastgelegd in 

de Kernbepalingen SLA. 

7. Gebruik van klant- en abonneegegevens 

7.1. Inbesteder en de door haar (direct of indirect) ingeschakelde derden (“Bewerkers”) 

zullen de abonneegegevens, gegevens van losse verkooppunten en andere gegevens 

verband houdend met de ochtenddagbladen van Uitbesteder (“Gegevens”) uitsluitend 

verwerken ten behoeve van het uitvoeren van de op grond van deze 

Distributieovereenkomst verstrekte opdracht. Het is Bewerkers nadrukkelijk verboden 

om de Gegevens voor (commerciële) activiteiten van Bewerkers of derden of voor enig 

ander doel dan de verstrekte opdracht te gebruiken.  

7.2. Bewerkers zullen de Gegevens (i) op behoorlijke en zorgvuldige wijze, (ii) in 

overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en (iii) in overeenstemming 

met de redelijke instructies van Uitbesteder verwerken. Bewerkers zullen alle passende 

technische en organisatorische maatregelen nemen om de Gegevens te beveiligen 

tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. […] 

7.3. De Gegevens blijven eigendom van Uitbesteder. Bewerkers zijn verplicht na 

beëindiging van de Distributieovereenkomst, als ook op elk eerste verzoek van 

Uitbesteder, onverwijld (i) de Gegevens aan Uitbesteder te verstrekken en (ii) al hun 

bestanden met de Gegevens te vernietigen.  

7.4. […] 

8. Verzekering/aansprakelljkheid 

8.1. […] 

8.2. […] 

9. Overmacht 

9.1. [...] 

9.2. […] 

9.3. […] 
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10. Communicatie en Rapportage 

10.1. […] 

11. Overig 

11.1. Partijen zullen de rechten en plichten uit deze overeenkomst niet dan na schriftelijke 

toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen, onverminderd het 

bepaalde in artikel 1.5.  

11.2. Alle bijlagen vormen een integraal onderdeel van de Distributieovereenkomst. 

12. Toepasselijk recht en geschillen 

12.1. Op de verhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het Referentie Aanbod of de 

Distributieovereenkomst, alsmede geschillen met betrekking tot de aanvulling of 

wijziging van het Referentie Aanbod, zullen worden beslecht overeenkomstig het 

arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil is aanwezig als 

één van beide Partijen zulks verklaart. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, 

tenzij Partijen overeenkomen dat het scheidsgerecht uit één arbiter zal bestaan. Het 

scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage 

zal zijn Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het 

scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van 

het Besluit en de Remedie. Het scheidsgerecht zal een vonnis wijzen binnen zes 

maanden na benoeming. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen, 

 

De Persgroep Distributie BV De Contractspartij 

Datum:        Datum: 
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Bijlagen: 

 Bijlage 1. Kernbepalingen Service Level Agreement (SLA) 

 Bijlage 2. Maatregelen ter voorkoming van overtredingen  

 Bijlage 3. Financiële afspraken  
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Bijlage 1 – Kernbepalingen Service Level Agreement (SLA 

 
[…]  
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Bijlage 2 - Maatregelen ter voorkoming van overtredingen 

 

1. Maatregelen ter voorkoming van overtredingen 

 

1.1. Inbesteder en de door haar gecontracteerde derden moeten bij aanvang en tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden zorg dragen dat de werkzaamheden conform alle van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving waaronder, maar niet beperkt tot, de Wav, de WID, de Wet wegvervoer 

Goederen en de ATW worden uitgevoerd. Inbesteder zal daarop strikt toezien. 

 

1.2. Inbesteder zal alle noodzakelijke (controle)maatregelen treffen teneinde overtredingen van de 

geldende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de Wav en de ATW ) te voorkomen. In verband 

daarmee zal Inbesteder onder meer (voorafgaand en tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden):  

 

 Informatie verstrekken aan regiomanagers, depothouders, vervoerders en bezorgers, over de 

verplichtingen die zij op grond van de wettelijke voorschriften hebben. In het kader van de Wav 

wordt onder meer gewezen op:  

 

(i) de controle van de identiteit van alle werkzame personen voorafgaand aan de 

werkzaamheden (inclusief alle vervangers), 

(ii) de aanwezigheid en geldigheid van tewerkstellingsvergunningen,  

(iii) het ‘Stappenplan Verificatieplicht Dagbladbezorging’, dat gebaseerd is op het door de 

overheid vastgestelde ‘Stappenplan Verificatieplicht’, geïntegreerd in het werkproces van 

Inbesteder voor depothouders en bezorgers.  

 

 op alle aangeleverde identiteitsdocumenten, verblijfsdocumenten en 

tewerkstellingsvergunningen, ook van alle vervangers, de Keesing ID-DocumentScan en 

controles uitvoeren. 

 

 hulpmiddelen aan depothouders ter beschikking stellen (o.a. het handboek depot, een 

Quickcheck ID bureaumat, loopjes en blauwe lampen, etc.). 

 

1.3. In de door Inbesteder te hanteren Overeenkomsten van Opdracht met depothouders, bezorgers en 

vervoerders zal Inbesteder opnemen dat zij gehouden zijn de geldende wettelijke verplichtingen 

zoals gedefinieerd in artikel 1.2, in het bijzonder de Wav en de ATW, na te leven.  

 

1.4. Met regelmaat controleert Inbesteder bij haar depothouders (al dan niet met behulp van een 

daartoe gespecialiseerd bedrijf) de naleving van alle relevante/toepasselijke wettelijke bepalingen. 
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Deze controles worden mede namens Uitbesteder en de aan Uitbesteder gelieerde ondernemingen 

uitgevoerd. Deze controles zien onder meer toe op: 

- de beoordeling van kennis met betrekking tot de in deze bijlage genoemde relevante wettelijke 

verplichtingen.  

- de controle van alle werkzame personen (inclusief alle vervangers) van de identiteitsdocumenten. 

- de aanwezigheid en het gebruik van de door Inbesteder beschikbaar gestelde informatie en 

hulpmiddelen. 

  

1.5. [...] 

 

2. Overleg en evaluatie 

 

2.1. […] 

 

2.2. […] 

 

2.3. […] 

  

 

 

-/- 
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Bijlage 3 – Financiële afspraken 

[…] 

 


