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Trefwoorden: Concentratie – Beslissing van het Mededingingscollege n° ABC-2014-C/C-03 

 

PERSBERICHT 
n°2/2014 

27 maart 2014 

 

 
Het Mededingingscollege van de Belgische mededingingsautoriteit heeft op 

woensdag 26 maart 2014 de overname van de ondernemingen Editions de 

l’Avenir en L’Avenir Advertising s.a.
1
 
 
door Tecteo Services Group s.a.

2
 

goedgekeurd. 

 
 

Het Mededingingscollege heeft in zijn beslissing rekening gehouden met de 

verbintenissen voorgesteld door de partijen om te verhinderen dat Tecteo toegang 

zou hebben tot commercieel gevoelige gegevens van zijn concurrenten wanneer deze 

publiciteitsruimtes reserveren in de dagbladen (L’Avenir en Proximag) van de groep 

Editions de l’Avenir. 

 

Deze verbintenissen, geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum 

van deze beslissing, betreffen hoofdzakelijk (1) de termijn (datum en uur) opgelegd 

aan de adverteerders voor de doorzending van publiciteitsinformatie aan de 

verspreider, (2) de voorwaarden voor de behandeling van deze informatie door de 

verspreider met in acht name van onder andere de regels van vertrouwelijkheid 

alsook vergezeld van de (3) jaarlijkse controle van de naleving van deze 

verbintenissen. 

  

                                                             

1
 Voorheen CORELIO CONNECT SUD. De naamswijziging vond plaats op 20 december 2013 bij authentieke akte 

met uitwerking op 1 januari 2014. 
2
 Tecteo Service Group s.a. is heel recent van naam gewijzigd en werd Nethys s.a. 
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Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Prof. dr. Jacques Steenbergen 

Voorzitter 

Tel. +32 (2) 277 73 74 

Courriel: jacques.steenbergen@bma-abc.be 

 

Alain Godfurnon 

Adviseur 

Tel. +32(2) 277 85 11 

Courriel: alain.godfurnon@bma-abc.be 

Website: http://www.mededinging.be 

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de Voorzitter en wat 

betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal ) heeft als taak om een effectieve mededinging 

op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve 

mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook  het al dan niet aanvaarden 

van concentraties die een merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van 

Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de communautaire 

mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees Verdrag). De Belgische 

Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere 

mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en 

de International Competition Network (ICN). 


