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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een boete van 50 000 
euro opgelegd aan Sanoma Media Belgium wegens het hinderen van een onderzoek door het 
laattijdig verstrekken van gegevens 
 
Het Mededingingscollege heeft geoordeeld dat Sanoma Media Belgium N.V. (verkoper) het onderzoek van 

de overname van titels door De Persgroep uit onachtzaamheid heeft gehinderd door een marktstudie 

waarvan zij al ten minste twee dagen kennis hadden pas neer te leggen nadat de auditeur zijn standpunt 

diende te bepalen over mogelijke bezwaren tegen de overname. De goede trouw van Sanoma Media 

Belgium N.V. werd door het College niet betwist. Het College oordeelde dat ondernemingen wegens de 

korte termijnen in een concentratie onderzoek een bijzondere zorgvuldigheidsplicht hebben. Het oordeelde 

ook dat het feit dat de studie wellicht niet tot andere grieven zou hebben geleid, niet betekent dat het 

laattijdig neerleggen van relevante gegevens waarom was gevraagd een onderzoek niet hindert. 

Voor het berekenen van de boete heeft het College voor de eerste keer geoordeeld dat de Richtsnoeren 

voor het berekenen van boetes bij kartelinbreuken en misbruik van machtsposities ook een leidraad 

kunnen bieden bij dit type inbreuken, met in achtname van het feit dat de Wetgever bepaalde dat boetes 

voor procedurele inbreuken niet meer dan 10% mogen bedragen van de maximumboete bij 

kartelinbreuken. Omdat het de eerste keer is dat een laattijdig neerleggen van stukken uit onachtzaamheid 

als een hinderen van een onderzoek is gekwalificeerd, en ook de eerste keer dat de Richtsnoeren als 

leidraad voor het berekenen van de boete voor een dergelijke inbreuk zijn gebruikt, aanvaardde het College 

als verzachtende omstandigheid in deze zaak de boete te berekenen zoals het een boete zou bepalen 

wanneer stukken louter laattijdig zijn neergelegd (d.i. na de opgegeven antwoordtermijn, maar nog zo dat 

redelijkerwijze verwacht mag worden dat de auditeur er nog rekening mee kan houden). 

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 (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 
BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 
Europees Mededingingsnetwerk (ECN).. 
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