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PERSBERICHT 
Nr. 13/2015 

4 augustus 2015 

 

Het Mededingingscollege van de Belgische mededingingsautoriteit heeft op 4 augustus 2015 de 

overname goedgekeurd van Humo NV en van de tijdschriften Story, Teve-blad, en Vitaya door 

De Persgroep Publishing NV (beslissing in Zaak nr. MEDE–C/C–15/0017) 

 

Het Mededingingscollege heeft aan deze toelating de verbintenissen verbonden die zijn opgenomen in 

bijlage bij dit persbericht. 

 
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  
 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Voorzitter  

Tel. +32 (2) 277 73 74 

 E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be  

Website: 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). 
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Bijlage bij persbericht nr. 13/2015 van 4 augustus 2015 

Verbintenissen bij de overname van Humo, Story en TeVe-Blad door De Persgroep Publishing 

 

1) De Persgroep verzekert dat Humo, Story en TeVe-Blad, voor de duur van deze verbintenis en in 

zoverre zij eigendom blijven van De Persgroep of een door haar gecontroleerde onderneming, niet 

zullen worden omgevormd tot kopblad, d.w.z. als een tijdschrift dat inhoudelijk identiek is aan een 

ander tijdschrift, maar enkel een verschillende titel en een verschillende coverpagina draagt, en 

meer specifiek:  

i. Verzekert voor TeVe-Blad, dat 

- het pocketformaat van TeVe-Blad behouden wordt;  

- de 15 pagina’s die vooraf gaan aan de TV-katern niet zullen toenemen en dat na de TV-

katern alleen puzzels, een horoscoop, een stripverhaal, de colofon en publiciteit zullen 

worden opgenomen; 

ii. Verzekert voor Story dat 20% van de Redactionele Inhoud van Story verschillend zal zijn van 

die van Dag Allemaal. Redactionele Inhoud wordt gedefinieerd als de inhoud van een magazine 

met uitzondering van tv-programmatie, reclame-advertenties en puzzels; 

 

De Persgroep verbindt er zich toe dat de aandacht in de Redactionele Inhoud in Story, de 15 eerder 

vermelde pagina’s in TeVe-Blad en de tv-programmatie in beide tijdschriften voor andere zenders 

dan deze van Medialaan niet in een onredelijke verhouding zal staan tot de aandacht voor de 

zenders van Medialaan. 

 

De Persgroep moet een titel die zij wenst stop te zetten, voorafgaandelijk aanbieden aan 

geïnteresseerde kopers aan redelijke voorwaarden.  

Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de 

goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege. 

 

2) De Persgroep verzekert dat Medialaan NV een stand still verbintenis zal uitvoeren wat betreft de 

voorwaarden, de kwaliteit en het tijdstip van terbeschikkingstelling en correctie van de 

programmagegevens (de ruwe gegevens met betrekking tot tijdstip en inhoud van de 

televisieprogramma’s die worden uitgezonden) met betrekking tot haar huidige en eventuele 

toekomstige televisiekanalen.  

 

Deze verbintenis geldt voor een periode van drie jaar vanaf de kennisgeving van de 
goedkeuringsbeslissing van het Mededingingscollege en voor zover De Persgroep NV 
aandeelhouder blijft van Medialaan NV. 


