Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2017-C/C-23 van 12 juni 2017 in toepassing van de
artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013
(Niet-vertrouwelijke versie)
Zaak nr. MEDE–C/C–17/0011

De verwerving door Telenet Group BVBA van alle uitstaande aandelen in
Coditel Brabant SPRL en Coditel S.à.r.l..

I. Procedure
1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het
Auditoraat op 21 maart 2017.
2. Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder
“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het
onderzoek. Silvie Van Goethem en Heleen Tollenaere, beiden attaché bij de BMA, werden door de
auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam.
3. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is
Bert Stulens aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld
voor elke aangemelde concentratie.
4. Op 3 april 2017 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld.
5. In de loop van het onderzoek is gebleken dat door deze operatie een daadwerkelijke mededinging
op de betrokken markten op significante wijze wordt belemmerd zoals bedoeld in artikel IV.9 §4
WER. In toepassing van artikel IV.59 WER werd de aanmeldende partij hiervan ingelicht op 19 april
2017.
6. Hetzelfde artikel IV.59 WER voorziet voor de aanmeldende partij in de mogelijkheid om aan de
auditeur verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing op grond van artikel IV.61,
§2, 1° WER te verkrijgen. Van deze mogelijkheid werd door de aanmeldende partij gebruik gemaakt.
7. Deze door Telenet Group BVBA voorgestelde verbintenissen werden aan een markttest
onderworpen waarbij een niet-vertrouwelijke versie hiervan werd verzonden naar Orange Belgium
NV en het BIPT.
8. Het onderzoek werd afgesloten op 3 mei 2017, de dag waarop het gemotiveerd ontwerp van
beslissing aan de aanmeldende partij alsook aan het Mededingingscollege werd overgemaakt.

9. Op 29 mei 2017 heeft de voorzitter, alsook het Auditoraat en de aanmeldende partij schriftelijke
opmerkingen ontvangen van Proximus, en op 30 mei 2017 deze van Orange . Telenet heeft zijn
schriftelijke opmerkingen 2 juni 2017 aan de voorzitter en het Auditoraat overgemaakt.
10. Op 6 juni 2017 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de derden, het BIPT, de
auditeur, de directeur economische studies en de directeur juridische studies gehoord.
11. Tijdens de hoorzitting van 6 juni 2017 was afgesproken dat Telenet de laatste versie van de
verbintenissen opnieuw zou doorsturen aangezien de kruisverwijzingen in het document niet
allemaal correct waren. Deze verbeterde versie werd ontvangen op 7 juni 2017.

II. Betrokken partijen
II.1 De aanmeldende partij1
12. Telenet Group BVBA (verder “Telenet”), gevestigd te Neerveldstraat 105, 1200 Sint-LambrechtsWoluwe in België met als ondernemingsnummer: BE 0462.925.669.
13. Telenet is een Belgische kabelnetwerkoperator die zich toelegt op het leveren van vast internet,
vaste telefoondiensten, en kabeltelevisie aan klanten in heel Vlaanderen en delen van Brussel, en op
het leveren van mobiele diensten in heel België. Telenet exploiteert tevens een aantal
betaaltelevisiekanalen en video-on-demand diensten op haar distributieplatform.
14. Telenet verstrekt ook professionele elektronische communicatiediensten aan bedrijven in België
(en Luxemburg).
15. De moedermaatschappij van Telenet, Telenet Group Holding NV, heeft medezeggenschap over
De Vijver Media NV, een Belgisch mediabedrijf dat actief is via verscheidene dochtermaatschappijen:
a. SBS Belgium NV: omroep met drie commerciële Nederlandstalige kanalen, namelijk
Vier, Vijf en Zes en aanverwante VOD-diensten;
b. Woestijnvis NV: bedrijf dat televisieprogramma’s produceert;
c. SBS Sales Belgium NV: tussenpersoon die reclametijd verkoopt op Vier, Vijf en Zes en
op kanalen van derden.
16. De hoofdaandeelhouder van Telenet is Liberty Global, die 57% van de aandelen in handen heeft.

II.2 De verkoper2
17. Coditel Holding S.A., een Luxemburgse naamloze vennootschap, gevestigd te Office 283, route
d’Arlon, L-8011 Strassen in Luxemburg.
18. Coditel Holding S.A. is een dochteronderneming van Altice N.V..

1
2

Aanmelding, p. 8.
Aanmelding, p. 8.
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II.3 De doelonderneming3
19. Coditel Brabant SPRL (verder “SFR”), gevestigd te Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel met als
ondernemingsnummer BE 0403.107.452.
20. De Transactie betreft de verkrijging van de uitsluitende zeggenschap over Coditel Brabant SPRL
en haar dochtervennootschap Coditel S.à.r.l..
21. Coditel Brabant SPRL drijft handel onder de naam SFR (voorheen Numéricable) en is actief op het
vlak van de levering van kabeltelevisie, vast internet, vaste telefonie alsook mobiele
telefoniediensten (dit laatste via een MVNO Overeenkomst met BASE) aan klanten in een aantal
gemeenten van Brussel en enkele gemeenten in het zuidelijke deel van de provincie Henegouwen.

II.4 Vertegenwoordiger
22. De vertegenwoordiger voor de aanmeldende partij is:
Meester Thomas De Meese
Crowell & Moring
Joseph Stevensstraat 7
1000 Brussel

III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing
23. De auditeur legde het volgende Ontwerp van beslissing neer:

III. “Aangemelde operatie
III.1 Beschrijving van de operatie4
19. De transactie betreft de verwerving door Telenet van alle uitstaande aandelen in Coditel Brabant
SPRL en Coditel S.à.r.l. van Coditel Holding S.A..

III.2 Doel van de concentratie5
20. Via deze acquisitie breidt Telenet het dekkingsgebied van haar kabelnetwerk uit buiten de huidige
Vlaamse en Brusselse dekkingsgebieden, naar delen van Wallonië en het Groothertogdom
Luxemburg, en bereikt zij een dekking van ongeveer twee derde van Brussel.
21. Zoals blijkt uit de verwerving van de Belgische mobiele operator BASE in februari 2016, is het de
ambitie van Telenet om een toonaangevende aanbieder van geconvergeerde geconnecteerde
entertainment en B2B-diensten te worden in heel België. Volgens Telenet vormt de acquisitie van SFR
een belangrijke stap om deze doelstelling te realiseren. Volgens Telenet zal een groter deel van
Brussel en een beperkt deel van Wallonië aldus toegang krijgen tot de hoogwaardige lineaire en nietlineaire televisiediensten, breedband internet en vaste en mobiele telefoniediensten van Telenet.
3

Aanmelding, p. 8, 10 en 13.

4

Aanmelding, p. 8.
Aanmelding, p. 8.
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III.3 Type overeenkomst6
22. De Share Sale and Purchase Agreement werd ondertekend op 22 december 2016.7

III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding
Aanmelding concentratie

21 maart 2017

Aanvang termijn

22 maart 2017

20 werkdagen

19 april 2017

25 werkdagen

26 april 2017

30 werkdagen

4 mei 2017

40e werkdag

18 mei 2017

55e werkdag

13 juni 2017

III.5 Drempels8
23. De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:
2015

Telenet

SFR

Wereldwijde omzet

16.476 miljoen

[Vertrouwelijk]

EU-wijde omzet

[Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk]

Omzet in België

1.808 miljoen

58,0 miljoen

24. Op grond van deze omzetcijfers dient de Transactie te worden aangemeld bij de BMA.

IV. Relevante markten
IV.1 Activiteiten partijen9
25. Beide partijen zijn actief in de Belgische telecommunicatie- en televisiesector.

6
7
8
9

Aanmelding, p. 12.
Bijlage 5.1 bij de aanmelding.
Aanmelding, p. 17.
Aanmelding, p. 10-11.
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IV.1.1 Telenet
26. Telenet verstrekt op kleinhandelsniveau telecommunicatiediensten (breedbandinternet, vaste
telefonie en mobiele telefonie) en lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan privé en zakelijke
eindgebruikers in haar respectievelijke dekkingsgebied. Deze diensten worden stand-alone of als
onderdeel van bundels (multiple-play) aangeboden.
27. Op het groothandelsniveau verkoopt Telenet toegang tot zijn mobiele netwerk aan MVNO’s, zoals
SFR die actief is als MVNO op het netwerk van Telenet.
28. Daarnaast sluit Telenet overeenkomsten met eigenaars en/of aanbieders van TV content en met
TV-omroepen om lineaire en niet-lineaire televisiediensten te kunnen aanbieden aan privé en
zakelijke eindgebruikers in haar respectievelijke dekkingsgebied.
29. Tenslotte exploiteert Telenet verkooppunten waar alleen haar respectieve producten en diensten
worden aangeboden aan eindgebruikers.

IV.1.2 SFR
30. SFR verstrekt op kleinhandelsniveau telecommunicatiediensten (breedbandinternet, vaste
telefonie en mobiele telefonie) en lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan privé en zakelijke
eindgebruikers in haar respectievelijke dekkingsgebied. Deze diensten worden stand-alone of als
onderdeel van bundels (multiple play) aangeboden.
31. Daarnaast sluit Telenet overeenkomsten met eigenaars en/of aanbieders van TV content en met
TV-omroepen om lineaire en niet-lineaire televisiediensten te kunnen aanbieden aan privé en
zakelijke eindgebruikers in haar respectievelijke dekkingsgebied.
32. Ten slotte exploiteert SFR verkooppunten waar alleen haar respectieve producten en diensten
worden aangeboden aan eindgebruikers.

IV.2 Algemene omschrijving van de markten door de aanmeldende partij
33. Volgens de aanmeldende partij worden volgende groothandelsmarkten (potentieel) door de
transactie beïnvloed:


de groothandelsmarkt voor de verwerving van individuele TV content;



de groothandelsmarkt voor toegang tot individuele TV-zenders;



de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken
(MVNO-toegang);



de groothandelsmarkt voor de distributie van telecommunicatieproducten en –
diensten via fysieke verkooppunten.
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34. Volgens de aanmeldende partij worden volgende kleinhandelsmarkten (potentieel) door de
transactie beïnvloed:
i.

de kleinhandelsmarkt voor TV-diensten;

ii.

de kleinhandelsmarkt voor vaste internetdiensten;

iii.

de kleinhandelsmarkt voor internet hosting-diensten;

iv.

de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten;

v.

de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten;

vi.

een hypothetische kleinhandelsmarkt voor multiple play-diensten.

IV.3 TV-diensten
IV.3.1 Regulering
35. In haar beslissingen van 1 juli 201110 heeft de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische
Communicatiediensten (verder “CRC”) besloten dat elke kabeloperator (zijnde Telenet, SFR, Brutélé
en Nethys) aanmerkelijke marktmacht heeft binnen het dekkingsgebied van haar eigen
kabelnetwerk. Als gevolg hiervan heeft de CRC aan elke van deze SMP-operatoren verschillende
verplichtingen op wholesale-niveau opgelegd zoals een toegangsverplichting, non-discriminatie,
transparantie en prijscontrole via een retail-minus methode. De SMP-operatoren moeten een
doorverkoopaanbod beschikbaar maken voor wat betreft analoge televisie en breedbandinternet en
toegang geven tot hun digitale televisieplatform.11

IV.3.2 Leveren van tv-diensten aan de eindgebruiker
IV.3.2.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
36. In 2010 oordeelde de toenmalige Raad voor de Mededinging dat de kleinhandelsmarkt voor tvdiensten enerzijds zowel analoge als digitale televisie en anderzijds alle transmissiewijzen (behalve
OTT) omvat.12
37. Volgens de CRC-beslissingen van 1 juli 2011 omvat de relevante retailmarkt zowel analoge
televisie, digitale televisie als IPTV. Satelliet-televisie en OTT-televisie daarentegen maken er geen
deel van uit.13

10

11
12

13

Beslissingen van de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische communicatiesector (CRC) van
1 juli 2011 betreffende de analyse van de markten voor televisie-omroep in de verschillende
taalgebieden (verder “CRC-beslissingen van 1 juli 2011”).
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 4-5.
Beslissing nr. 2010-C/C-48 van de Raad voor de Mededinging van 29 november 2010, Telenet-Canal+,
rn. 85.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 4.
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38. In de beslissing Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de
relevante productmarkt de totale kleinhandelsmarkt voor TV-diensten is, zonder dat deze markt nog
verder dient opgesplitst te worden naargelang de bestaande technologieën, of een verder
onderscheid dient gemaakt te worden tussen FTA/basis betaaltelevisiediensten enerzijds en premium
TV-diensten anderzijds en tussen lineaire en niet-lineaire diensten, aangezien dit het resultaat van de
mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou wijzigen.14
ii) Standpunt aanmeldende partij
39. De aanmeldende partij voert aan dat zowel een onderscheid van de markt op basis van de
verschillende distributietechnologieën als een onderscheid tussen FTA/basis betaaltelevisiediensten
aan de ene kant en premium TV-diensten aan de andere kant niet noodzakelijk is, omdat dit volgens
haar de beoordeling van de transactie niet zal veranderen.15
40. Volgens de aanmeldende partij kan de vraag of de markt ook aanbieders van niet-lineaire content
moet omvatten worden open gelaten, omdat dit eveneens geen effect heeft op de beoordeling van
de transactie vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt.
iii) Marktonderzoek
41. Proximus NV (verder “Proximus”), Orange Belgium NV (verder “Orange”) en Brutélé SC en Nethys
SA (verder “VOO”) stellen dat er verdere opsplitsingen mogelijk zouden zijn van de algemene markt
voor kleinhandelstelevisiediensten maar niet noodzakelijk in het kader van deze transactie aangezien
het geen gevolgen heeft voor de beoordeling ervan.16
iv) Beoordeling auditeur
42. De auditeur oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de beslissingspraktijk van de
toenmalige Raad voor de Mededinging en van de Europese Commissie en weerhoudt als relevante
productmarkt de totale kleinhandelsmarkt voor tv-diensten. De vraag naar een verdere opsplitsing
van deze markt wordt open gelaten, aangezien dit het resultaat van de mededingingsrechtelijke
beoordeling niet zou wijzigen.
IV.3.2.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
43. De toenmalige Raad voor de Mededinging oordeelde in 2010 in Telenet/Canal+ dat de
geografische omvang van de kleinhandelsmarkt voor tv-diensten beperkt is tot het dekkingsgebied
van elke kabeloperator.17
44. De CRC is dezelfde visie toegedaan in de CRC-beslissingen van 1 juli 2011 waar het van mening is
dat de geografische markt regionaal is, in het dekkingsgebied van iedere respectievelijke
kabeloperator.18

14
15
16

17

18

Zaak COMP/7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 52.
Aanmelding, rn. 100, 105 en 109.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 2; antwoord van Orange van 7 april 2017, p. 2, antwoord
VOO van 5 april 2017, p. 4.
Beslissing nr. 2010-C/C-48 van de Raad voor de Mededinging van 29 november 2010, Telenet-Canal+,
rn. 91.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 4.
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45. De Europese Commissie oordeelde in Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media dat de
geografische markt moest worden afgebakend overeenkomstig het dekkingsgebied van het
kabelnetwerk van de betrokken operator.19 In Liberty Global/BASE Belgium overwoog het de
mogelijkheid dat de geografische markt nationaal of regionaal was, dan wel overeenstemde met het
dekkingsgebied, maar liet deze vraag uiteindelijk open omdat het onderscheid het resultaat van de
mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou veranderen.20
ii) Standpunt aanmeldende partij
46. De aanmeldende partij stelt voor om de precieze afbakening van de geografische markt open te
laten omdat dit volgens haar het resultaat van de beoordeling van de transactie niet zou
beïnvloeden.21
iii) Marktonderzoek
47. Proximus en Orange zijn van oordeel dat de geografische markt overeenstemt met het
dekkingsgebied van elke kabeloperator, terwijl VOO van oordeel is dat de markt een nationale
omvang heeft. 22
iv) Beoordeling auditeur
48. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de toenmalige Raad
voor de Mededinging en de Europese Commissie en weerhoudt als geografische markt het
dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren.

19
20
21
22

Zaak COMP/7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 139.
Zaak COMP/7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 56.
Aanmelding, rn. 113.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 6; antwoord Orange van 7 april 2017, p. 2; antwoord
VOO van 5 april 2017, p. 4.
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IV.3.2.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij23
Alle technologieën
Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – alle technologieën in België
(2015)

Telenet
Proximus
VOO
Free Sat
Pay Sat
DTT
SFR

Op basis van abonneeaantallen24
[30-40%]
[20-30%]
[10-20%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Op basis van omzet25
[40-50%]
[20-30%]
[10-20%]
[0-10%]
[0-10%]

Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – alle technologieën in het
dekkingsgebied van Telenet (2015)

Telenet
Proximus
Free Sat
Pay Sat
DTT
SFR

23
24

25

26

Op basis van abonneeaantallen26
[60-70%]
[20-30%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
-

Op basis van omzet
[70-80%]
[10-20%]
[0-10%]
-

Aanmelding, rn. 118.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van 101%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van de
concentratie.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van 99%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van de
concentratie.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van 99%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van de
concentratie.
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Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – alle technologieën in het
dekkingsgebied van SFR (2015)

Telenet
Proximus
SFR
Free Sat
Pay Sat
DTT

Op basis van abonneeaantallen27
[40-50%]
[30-40%]
[10-20%]
[0-10%]
[0-10%]

Op basis van omzet
[40-50%]
[40-50%]
[0-10%]

Kabel en IPTV
Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – Kabel en IPTV in België
(2015)
Op basis van abonnee-aantallen
Op basis van omzet
Telenet
[40-50%]
[50-60%]
Proximus
[30-40%]
[20-30%]
VOO
[10-20%]
[10-20%]
SFR
[0-10%]
[0-10%]
Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – Kabel en IPTV in het
dekkingsgebied van Telenet (2015)

Telenet
Proximus
SFR

Op basis van abonnee-aantallen
[70-80%]
[20-30%]
-

Op basis van omzet
[70-80%]
[20-30%]
-

Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – Kabel en IPTV in het
dekkingsgebied van SFR (2015)

Proximus
SFR
Telenet

27

Op basis van abonnee-aantallen
[50-60%]
[40-50%]
-

Op basis van omzet
[50-60%]
[40-50%]
-

De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van tussen 100 en 101%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling
van de concentratie.
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ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT28
Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – België (2015)

Telenet
Proximus (incl. Scarlet)
Nethys
Brutélé
SFR
Base Company
Alpha Networks

Volume
[40%-50%]
[20%-30%]
[10%-20%]
[0%-10%]
[0%-10%]
0%
0%

Omzet
[50%-60%]
[20%-30%]
[10%-20%]
[0%-10%]
[0%-10%]
[0%-10%]

Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – footprint Telenet (2015)

Telenet
Proximus
Scarlet
Telenet Group
SFR

Volume
[70%-80%]
[20%-30%]
[0%-10%]
0%
0%

Marktaandelen voor kleinhandelstelevisiediensten – footprint SFR (2015)

SFR
Proximus
Scarlet
Telenet
Brutélé
Alpha Networks
Telent Group

Volume
[40%-50%]
[40%-50%]
[0%-10%]
[0%-10%]
[0%-10%]
/
0%

IV.3.3 Verwerven/in licentie geven van uitzendrechten voor tv-content
IV.3.3.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
49. Alhoewel de Europese Commissie in Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media heeft
geoordeeld dat de markt van het verwerven/in licentie geven van uitzendrechten voor TV-content
nog verder kan worden opgedeeld op basis van het type content of uitzend-window, werd uiteindelijk
de vraag evenwel open gelaten of deze sub-segmenten al dan niet afzonderlijke productmarkten
vormen.29

28
29

Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 5-6.
Zaak COMP/7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 69.
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ii) Positie aanmeldende partij
50. De aanmeldende partij stelt voor om de exacte afbakening van productmarkt open te laten,
aangezien volgens haar de beoordeling van de transactie niet afhankelijk is van de omvang van de
productmarkt.30
iii) Marktonderzoek
51. Terwijl Orange en VOO geen verdere opsplitsingen weerhouden31, dient volgens Proximus de
groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van TV-content minstens te worden
opgesplitst naargelang het type uitzendrechten omdat er op deze markten zeer verscheiden
aanbieders actief zijn, gaande van de zogenaamde majors, die VOD-diensten aanbieden (film en
overige TV-content) tot allerhande andere rechtenhouders, zoals bijvoorbeeld van
sportevenementen.32
iv) Conclusie
52. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie
en weerhoudt als productmarkt het verwerven/in licentie geven van uitzendrechten voor tv-content.
De vraag of de sub-segmenten van deze markt afzonderlijke productmarkten vormen, kan in
onderhavige zaak worden open gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling
van voorliggende transactie.
IV.3.3.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
53. In Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media liet de Europese Commissie de vraag open of de
geografische reikwijdte van de relevante markt nationaal of regionaal is 33, net zoals de BMA dit deed
in de zaak De Vijver Media/Waterman&Waterman/Corelio/Sanoma.34
ii) Positie aanmeldende partij
54. De aanmeldende partij stelt voor om de exacte geografische marktafbakening open te laten
aangezien volgens haar de beoordeling van de transactie niet afhankelijk is van de reikwijdte van de
geografische markt.35
iii) Marktonderzoek
55. Proximus is van oordeel dat de groothandelsmarkt voor het verwerven/licentiëren van TVcontent, afhankelijk van de TV-content die in licentie wordt gegeven, hetzij nationaal is, hetzij een
bepaald homogeen taalgebied omvat, dat ofwel transnationaal of regionaal kan zijn.36
56. VOO meent dat de geografische markt de Franstalige taalzone van de Europese Unie (met name
België, Frankrijk en Zwitserland) dient te omvatten.37
30
31
32
33
34

35
36
37

Aanmelding, rn. 189.
Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 2; antwoord VOO van 5 april 2017, p. 4.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 2.
Zaak COMP/7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 76.
Beslissing BMA nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De
Waterman&Waterman/Corelio/Sanoma, rn. 30.
Aanmelding, rn. 193.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 6.
Antwoord VOO van 5 april 2017, p. 4.

Vijver

Media.
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57. Orange is daarentegen van oordeel dat de geografische markt beperkt is tot het dekkingsgebied
van de kabeloperator voor alle diensten die via het kabelnetwerk worden aangeboden.38
iv) Conclusie
58. De auditeur meent dat de geografische marktafbakening in onderhavige zaak kan worden open
gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
IV.3.3.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij39
Marktaandelen op basis van de uitgaven voor tv-rechten (2015)
Telenet
Uitgaven
per
categorie
(in EUR m)
Voor gebruik in VOD
diensten
Voor gebruik in kanalen
Totaal uitgaven aan
rechten
Geschatte
marktomvang België
Geschat marktaandeel

De Vijver Media

SFR

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]
[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]

[Vertrouwelijk]

[10-20%]

[10-20%]

[0-10%]

IV.3.4 Leveren van tv-kanalen
IV.3.4.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
59. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media geoordeeld dat de
groothandelsmarkt voor de levering van premium betaaltelevisiekanalen een afzonderlijke
productmarkt vormt die losstaat van de groothandelsmarkt voor de levering van gratis
televisiekanalen en basis betaaltelevisiekanalen, waarbij de vraag werd open gelaten of deze
markten nog verder onderscheiden dienden te worden op basis van het type kanaal en/of de
transmissietechnologie.40
ii) Positie aanmeldende partij
60. Volgens de aanmeldende partij kan de vraag of de groothandelsmarkt voor de levering van
TV-kanalen verder moeten worden opgedeeld naargelang het type TV-kanalen (d.w.z. betaaltelevisie
of FTA TV-kanalen) of naargelang de aard van de platformen, worden open gelaten aangezien de
transactie geen aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren onder eender welke alternatieve
definitie van de productmarkt.41

38
39
40
41

Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 2.
Aanmelding, rn. 205.
Zaak COMP/7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 91.
Aanmelding, rn. 219.
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iii) Marktonderzoek
61. De ondervraagde ondernemingen stemmen in met een productmarkt die wordt omschreven als de
groothandelsmarkt voor de levering van tv-kanalen.42
62. Enkel Proximus maakt hierbij de kanttekening dat sommige TV zenders, inclusief de afgeleide TVcontent, evenwel een afzonderlijke groothandelsmarkt vormen wanneer zij een “must-have” karakter
hebben.43
iv) Conclusie
63. De auditeur meent dat de vraag of de groothandelsmarkt voor de levering van tv-kanalen één
markt vormt of de groothandelsmarkt voor de levering van premium betaaltelevisiekanalen een
afzonderlijke productmarkt vormt die losstaat van de groothandelsmarkt voor de levering van gratis
televisiekanalen en basis televisiekanalen in deze zaak kan worden open gelaten, aangezien dit geen
verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
IV.3.4.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
64. De Europese Commissie heeft in eerdere zaken geoordeeld dat de geografische reikwijdte voor de
groothandelsmarkt voor levering van TV-kanalen ofwel nationaal kan zijn44 ofwel potentieel een
wijder homogeen taalgebied van meerdere lidstaten kan bestrijken.45 In Liberty
Global/Corelio/W&W/De Vijver Media heeft de Europese Commissie beslist dat de geografische
markt in deze zaak beperkt was tot het dekkingsgebied van het kabelnetwerk van Telenet.46
ii) Positie aanmeldende partij
65. De aanmeldende partij stelt voor om de precieze afbakening van de geografische markt open te
laten omdat dit het resultaat van de beoordeling van de transactie niet zou beïnvloeden.47
iii) Marktonderzoek
66. Proximus is van oordeel dat de groothandelsmarkt voor de levering van TV-kanalen, afhankelijk
van de TV-kanalen hetzij nationaal is, hetzij een bepaald homogeen taalgebied omvat, dat ofwel
transnationaal of regionaal kan zijn.48 Dit taalgebied zou volgens Proximus niet alleen transnationaal
kunnen zijn maar ook regionaal (regio met dezelfde taal, cultuur, … binnen een land).

42

43
44

45

46
47
48

Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 2; antwoord VOO van 5 april 2017, p. 4.; antwoord Proximus
van 10 februari 2017, p. 2.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 3.
Zaak COMP/M.6369 – HOB/Ziggo/HBO Nederland, rn. 39; zaak COMP/M.6880 Liberty Global/Virgin
Media, rn. 41.
Zaak COMP/M.5932 – News Corp/BSkyB, rn. 86-88, Zaak COMP/M.6880 Liberty Global/Virgin Media,
rn. 41.
Zaak COMP/M.7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 108.
Aanmelding, rn. 222.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 6.
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67. VOO meent dat de geografische markt de Franstalige taalzone van de Europese Unie (met name
België, Frankrijk en Zwitserland) dient te omvatten.49 Orange daarentegen is van oordeel dat de
geografische markt beperkt is tot het dekkingsgebied van de kabeloperator voor alle diensten die via
het kabelnetwerk worden aangeboden.50
iv) Conclusie
68. De auditeur meent dat de geografische marktafbakening in onderhavige zaak kan worden open
gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
IV.3.4.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij51
Marktaandelen op basis van de netto-uitgaven voor FTA/basis
betaaltelevisiekanalen (2015)
Telenet
Netto-uitgaven (EUR m)
Marktaandeel in België
Marktaandeel in Vlaanderen
Marktaandeel dekkingsgebied SFR

[Vertrouwelijk]

[40-50%]
[60-70%]
-

SFR
[Vertrouwelijk]
[0-10%]
[40-50%]

IV.3.5 Toegang tot tv-diensten
IV.3.5.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
69. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium een afzonderlijke
groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten afgebakend, onderworpen aan de verplichte
groothandelstoegang die aan de Belgische kabeloperatoren werd opgelegd door de CRC-beslissingen
van 1 juli 2011.52
ii) Positie aanmeldende partij
70. De aanmeldende partij is van mening dat de exacte marktafbakening kan worden open gelaten,
aangezien er geen mededingingsbezwaren op deze markt zijn, ongeacht hoe hij wordt gedefinieerd.53
iii) Marktonderzoek
71. De ondervraagde ondernemingen hebben geen bijkomende opmerkingen gegeven over de
marktomschrijving door de aanmeldende partij.

49
50
51
52
53

Antwoord VOO van 5 april 2017, p. 4.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 2.
Aanmelding, rn. 228 en 229.
Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 158.
Aanmelding, rn. 246.
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iv) Conclusie
72. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de marktdefinitie in de beslissing van de Europese
Commissie in Liberty Global/BASE Belgium, waarin de productmarkt werd gedefinieerd als de
groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten, onderworpen aan de verplichte
groothandelstoegang opgelegd aan de Belgische kabeloperatoren door de CRC-beslissingen van 1 juli
2011.
IV.3.5.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
73. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium de vraag open gelaten of de
geografische marktafbakening nationaal is of overeenstemt met het dekkingsgebied van het
kabelnetwerk van Telenet, aangezien het geen verschil uitmaakte voor de mededingingsrechtelijke
beoordeling.54
ii) Positie aanmeldende partij
74. De aanmeldende partij stelt dat de exacte afbakening van de geografische markt kan worden
open gelaten, aangezien er volgens haar geen mededingingsbezwaren ontstaan op deze markt,
ongeacht hoe hij wordt gedefinieerd.55
iii) Marktonderzoek
75. Volgens VOO is de geografische reikwijdte van deze markt nationaal.56
76. Orange daarentegen is van oordeel dat de geografische markt beperkt is tot het dekkingsgebied
van de kabeloperator voor alle diensten die via het kabelnetwerk worden aangeboden. 57
iv) Conclusie
77. De auditeur merkt op dat in het marktonderzoek in Liberty Global/BASE Belgium de meerderheid
der bevraagde ondernemingen aangaf dat de aangewezen marktaflijning deze is van de CRCbeslissingen van 1 juli 2011, namelijk het dekkingsgebied van elke kabeloperator.58
78. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de CRC-beslissingen van 1 juli 2011 en van de
beslissing van de Europese Commissie in Liberty Global/BASE Belgium en gaat voor de beoordeling
van voorliggende concentratie uit van een geografische markt die beperkt is tot het dekkingsgebied
van de bij de concentratie betrokken operatoren.

54
55
56
57
58

Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 163.
Aanmelding, rn. 249.
Antwoord VOO van 5 april 2017, p. 4.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 2.
Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 162.
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IV.3.5.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij59
Marktaandelen op de groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten in de
respectievelijke dekkingsgebieden (2017)
Telenet
VOO
SFR

100%
100%
100%

IV.4 Toegang tot internet-diensten
IV.4.1 Regulering
79. In haar beslissing van 1 juli 201160 heeft de CRC Proximus aangeduid als SMP-operator voor zowel
de markt voor ontbundelde toegang, als de markt voor bitstreamtoegang. Als gevolg hiervan werden
er verschillende verplichtingen opgelegd aan Proximus zoals toegang, non-discriminatie,
transparantie, kostenoriëntatie. Als bijkomende maatregel werd Proximus verplicht om toegang te
geven tot haar multicast-platform wat alternatieve operatoren in staat moest stellen om IPTVdiensten aan te bieden.
80. Deze CRC-marktanalyse (en ook het herstelbesluit) betreffende de breedbandmarkten werd door
het Hof van Beroep vernietigd, wat tot gevolg heeft dat er dient teruggevallen te worden op de
marktanalyse van 2009 waarin echter de plicht tot het verlenen van toegang tot multicast niet was
opgenomen. Proximus heeft haar groothandelsaanbod in dit kader ingetrokken.61
81. De CRC heeft in haar beslissingen van 1 juli 2011 een verplichting opgelegd aan de
kabelnetwerkoperatoren om een doorverkoopaanbod beschikbaar te maken voor wat betreft
breedband internet maar dan enkel in het kader van de toegang tot hun digitale televisieplatform.62

IV.4.2 Leveren van vaste internetdiensten aan eindgebruikers
IV.4.2.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
82. De CRC heeft in haar beslissing van 1 juli 2011 de relevante productmarkt op retailniveau
gedefinieerd als omvattende alle breedbandsnelheden en gebruikte technologieën (xDSL, coax, fibre,
draadloos). Er werd verder een onderscheid gemaakt tussen een consumentenmarkt en een zakelijke
markt.63

59

60

61
62
63

Berekening BMA. Het groothandelsaanbod van iedere kabeloperator is beperkt tot zijn eigen
dekkingsgebied waar het meteen het enige dergelijke aanbod is. Vandaar dat iedere operator dan ook
een marktaandeel van 100% aanhoudt in zijn respectievelijk dekkingsgebied.
Beslissing van de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische communicatiesector (CRC) van
1 juli 2011 met betrekking tot de analyse van de breedbandmarkten (verder “CRC-beslissing van 1 juli
2011”).
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 8-9.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 5.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 8-9. Deze marktanalyse werd wel vernietigd door het Hof van
Beroep waardoor momenteel wordt teruggegrepen naar de marktanalyse daterend uit 2009.
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83. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie een algemene kleinhandelsmarkt
voor de levering van vaste internettoegangsdiensten afgebakend, zonder dat het noodzakelijk was
om hierbij nog onderscheiden markten te definiëren op grond van technologie of snelheid omdat dit
het resultaat van de mededingingsrechtelijke beoordeling van de relevante markt niet zou
veranderen. 64
ii) Positie aanmeldende partij
84. De aanmeldende partij is van mening dat een nauwere afbakening op basis van downloadsnelheid
en/of distributietechnologie niet aangewezen is.65
iii) Marktonderzoek
85. De ondervraagde ondernemingen hebben geen bijkomende opmerkingen bij de omschrijving van
een algemene kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste-internettoegangsdiensten zoals gegeven
door de aanmeldende partij.66
iv) Conclusie
86. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie
en weerhoudt als relevante productmarkt een algemene kleinhandelsmarkt voor de levering van
vaste internettoegangsdiensten.
IV.4.2.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
87. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium open gelaten of de
kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten nationaal, regionaal dan wel beperkt
was tot het dekkingsgebied van het kabelnetwerk van Telenet, gezien dit geen effect zou hebben op
de mededingingsrechtelijke beoordeling.67
88. De CRC gaat uit van een nationale kleinhandelsmarkt voor het leveren van vaste
internetdiensten.68
ii) Positie aanmeldende partij
89. De aanmeldende partij is van mening dat de geografische markt nationaal is.
90. Volgens de aanmeldende partij is de concurrentiedruk in België voor aanbieders van vaste
internettoegang dezelfde op het gehele grondgebied gezien Proximus onder meer DSL-toegang levert
in heel België en dezelfde aanbiedingen op de markt brengt tegen hetzelfde tarief op het hele
grondgebied en niet lokaal reageert op regionale promoties. 69

64
65
66

67
68
69

Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 61.
Aanmelding, rn. 124.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 7; antwoord VOO van 5 april 2017, p. 5; antwoord
Orange Belgium van 7 april 2017, p. 2.
Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 64.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 8.
Aanmelding, rn. 127.
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iii) Marktonderzoek
91. Proximus is van mening dat het zinvoller zou zijn om de geografische markt regionaal af te
bakenen, met name het dekkingsgebied van de kabeloperator.70 Ook Orange Belgium is dezelfde
mening toegedaan dat de geografische markt overeenstemt met het dekkingsgebied van de
betrokken kabeloperator.71
92. VOO is de mening toegedaan dat de geografische markt nationaal van omvang is.72
iv) Conclusie
93. De auditeur gaat, conform het standpunt van de CRC, uit van een nationale marktafbakening.
IV.4.2.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij73
Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vast internet in België (2015)

Proximus
Telenet
VOO
SFR
Orange
Overige

Op basis van abonneeaantallen74
[40-50%]
[30-40%]
[10-20%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Op basis van omzet75
[40-50%]
[30-40%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[10-20%]

ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT76
Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vast internet in België (2015)

Proximus (inclusief Scarlet)
Telenet
Nethys
Brutélé
Telenet Group
SFR
Orange
Overige

70
71
72
73
74

75

76

Volume
[40-50%]
[30-40%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Omzet
[40-50%]
[40-50%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 8.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 3.
Antwoord VOO van 5 april 2017, p. 5.
Aanmelding, rn. 134.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van 101%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van de
concentratie.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van tussen 100 en 101%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling
van de concentratie.
Antwoord van BIPT van 10 februari 2017, p.9
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IV.4.3 Het leveren van internet hostingdiensten
IV.4.3.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
94. De Europese Commissie heeft in Vodafone/Kabel Deutschland op het gebied van web-hosting vier
segmenten onderscheiden op basis van de reeks van verschillende diensten en producten die worden
aangeboden: (i) co-locatiediensten, (ii) shared- en dedicated hosting, (iii) managed services en (iv)
levering van content leveringsdiensten.
95. De exacte marktdefinitie, waarbij de vier segmenten al dan niet als onderscheiden markten
dienden beschouwd te worden, werd in het midden gelaten.77
ii) Standpunt aanmeldende partij
96. De aanmeldende partij is van mening dat de vraag of deze opsplitsing geschikt is, kan worden
opengelaten voor deze zaak, aangezien zij geen invloed zou hebben op de beoordeling van de
transactie.78
iii) Marktonderzoek
97. Gelet op het feit dat SFR, buiten gratis add ons zoals een e-mailadres en persoonlijke website, niet
actief is op het gebied van internet-hosting, werden er aangaande deze activiteit geen specifieke
vragen gesteld aan derden.
iv) Beoordeling auditeur
98. De auditeur meent dat de afbakening van de productmarkt in onderhavige zaak kan worden open
gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
IV.4.3.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
99. De Europese Commissie heeft in Vodafone/Kabel Deutschland de bovenvermelde segmentatie wel
mee opgenomen in haar beoordeling over de geografische reikwijdte, maar heeft zich niet
uitgesproken over de exacte geografische marktafbakening.79
ii) Standpunt aanmeldende partij
100. De aanmeldende partij is van mening dat de vraag kan worden open gelaten voor deze zaak,
aangezien ze geen invloed zou hebben op de beoordeling van de transactie.80
iii) Marktonderzoek
101. Gelet op het feit dat SFR, buiten de gratis add ons zoals een e-mailadres en persoonlijke website,
niet actief is op het gebied van internet-hosting, werden er in dit kader geen specifieke vragen
gesteld aan derden.
iv) Beoordeling auditeur
102. De auditeur meent dat de geografische marktafbakening in onderhavige zaak kan worden open
gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
77
78
79
80

Zaak COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, rn. 202.
Aanmelding, rn. 176.
Zaak COMP/M. 6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, rn. 205.
Aanmelding, rn. 181.
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IV.5 Vaste telefoniediensten
IV.5.1 Regulering
103. De kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie wordt geregeld door het BIPT-besluit van 31 januari
201381 en door implementatiebesluiten die vooral betrekking hebben op de BRIO (Belgacom
Reference Interconnect Offer) referentieaanbiedingen die de interconnectie-tarieven en voorwaarden
vastleggen. De vaste telefoniemarkt is onderverdeeld in drie verschillende submarkten, namelijk
retailtoegang, gespreksafgifte en transitdiensten.
104. In de markt van de gespreksafgifte is enkel Proximus verplicht om zijn referentieaanbod te
publiceren. Alle operatoren zijn echter wel verplicht om zich aan de maximumtarieven voor
gespreksafgifte te houden (FTR tarieven). Wat betreft de retailtoegang, werd vastgesteld dat
Proximus beschikt over SMP, waardoor bijhorende maatregelen werden opgelegd, met onder meer
het verbod op het aanbieden van buitensporige lage prijzen, het verbod op oneerlijk begunstigen van
bepaalde eindgebruikers en het verbod op het oneerlijk bundelen van diensten. De markt betreffende
de transitdiensten werd gedereguleerd door het BIPT.82
105. Het BIPT heeft verder in haar besluit van 31 januari 201383 bepaald dat de kleinhandelsmarkt
voor toegang tot vaste telefonie bestaat uit het hebben van toegang tot het openbare
telefoonnetwerk, ongeacht of deze plaatsvindt via een traditioneel telefoonnetwerk of een
kabelnetwerk, ongeacht of het deel uitmaakt van een gebundeld aanbod en ongeacht het profiel van
de koper. Binnen de markt is er een verdere segmentering op basis van aansluitingen met een hoge
en lage capaciteit.84

IV.5.2 Leveren van vaste telefoniediensten aan eindgebruikers
IV.5.2.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
106. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie een totale kleinhandelsmarkt voor
vaste telefoniediensten in aanmerking genomen, die ook VoIP-diensten omvat.85
ii) Positie aanmeldende partij
107. De aanmeldende partij stemt in met de afbakening geschetst door de Europese Commissie.86
iii) Marktonderzoek
108. Proximus en VOO stemmen in met de voorgestelde definitie van de aanmeldende partij.87

81

82
83

84
85
86
87

BIPT besluit van 31 januari 2013 betreffende de definitie van de markten, de
concurrentievoorwaarden, de identificatie van SMP-operatoren en de bepaling
verplichtingen voor markt 1.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 11.
BIPT besluit van 31 januari 2013 betreffende de definitie van de markten, de
concurrentievoorwaarden, de identificatie van SMP-operatoren en de bepaling
verplichtingen voor markt 1.
Aanmelding, rn. 137.
Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 68-69.
Aanmelding, rn. 139.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 9; antwoord VOO van 5 april 2017, p. 6.

analyse van
van gepaste

analyse van
van gepaste
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109. Orange is van mening dat er een opsplitsing moet plaatsvinden van de kleinhandelsmarkt voor
vaste telefoniediensten op basis van de residentiële- en de business klanten. Verder zijn zij van
mening dat voor de beoordeling van onderhavige concentratie ook een groothandelsmarkt voor
vaste telefoniediensten in aanmerking dient te worden genomen.88
iv) Conclusie
110. De auditeur laat de vraag open of de totale kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten
verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, aangezien dit geen verschil
uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.
IV.5.2.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
111. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium de vraag of de kleinhandelsmarkt
voor vaste telefoniediensten regionaal of beperkt is tot het dekkingsgebied van het kabelnetwerk van
Telenet open gelaten, gezien dit geen effect zou hebben op de mededingingsrechtelijke
beoordeling.89
112. Het BIPT oordeelde dat de geografische markt nationaal is, ondanks het bestaan van een aantal
regionale spelers.90
113. De toenmalige Raad voor de Mededinging oordeelde in Belgacom/Scarlet en Tecteo dat de
geografische markt nationaal was.91
ii) Positie aanmeldende partij
114. De aanmeldende partij is van mening dat de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten
nationaal van omvang is.92
iii) Marktonderzoek
115. Proximus en VOO sluiten zich aan bij de mening van de aanmeldende partij.93
116. Enkel Orange is de mening toegedaan dat de geografische markt beperkt moet worden tot het
dekkingsgebied van het netwerk van de kabeloperator.94
iv) Conclusie
117. De auditeur gaat, conform het standpunt van de CRC, uit van een nationale marktafbakening.

88
89
90

91

92
93
94

Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 3.
Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 73.
Besluit BIPT van 31 januari 2013 betreffende de definitie van de markten, de analyse van
concurrentievoorwaarden, de identificaties van SMP-operatoren en de bepaling van gepaste
verplichtingen voor markt 1, rn. 3:119- 3:133; besluit BIPT van 24 september 2017 betreffende de
nationale openbaar beschikbare telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor particulier en
niet-particuliere gebruikers, rn. 46-258.
Beslissing BMA van 7 november 2008, zaak 2008 C/C-59, Belgacom/Scarlett, rn. 61; beslissing BMA
van 26 maart 2014, zaak 2014 C/C-03, Tecteo/EDA-Avenir Advertising, rn. 106.
Aanmelding, rn. 141.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 10; antwoord VOO van 5 april 2017, p. 6.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 4.
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IV.5.2.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij95
Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie in België (2015)

Proximus
Telenet
VOO
Orange Belgium
SFR

Op basis van abonnee-aantallen
[60-70%]
[20-30%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Op basis van omzet
[60-70%]
[20-30%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT96
Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie in België (2015)

Proximus
Telenet NV
Nethys
Orange
Brutélé
SFR
Colt Telecom NV
Verizon
SFR
Other
Telenet Group

Volume
[50-60%]
[20-30%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

Omzet
[70-80%]
[20-30%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

IV.6 Mobiele telecommunicatiediensten
IV.6.1 Regulering
118. Het BIPT heeft in haar beslissing van 6 mei 201597 het maximale tarief dat elke operator mag
aanrekenen om een mobiele oproep te termineren op zijn netwerk vastgelegd. Iedere mobiele
operator in België (Telenet, Proximus, Orange) is namelijk aangeduid als SMP-operator op zijn eigen
netwerk voor de terminatie van oproepen op elk individueel netwerk. Bijgevolg zijn hieraan
verschillende verplichtingen gekoppeld zoals transparantie, non-discriminatie, toegang, prijscontrole,
enz.98

95
96
97

98

Aanmelding, rn. 144.
Antwoord BIPT van 20 februari 2017, p. 11-12
Besluit BIPT van 6 mei 2015 tot vernieuwing van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2010
betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie
van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor
markt 7.
Antwoord BIPT van 10 februari 2017, p. 10.
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119. Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben een Europese Verordening uitgevaardigd
die ook van toepassing is op alle mobiele operatoren in België, met als voornaamste doelstelling het
voorkomen van buitensporige prijzen voor roamingdiensten in de Europese Unie wanneer gebruikers
van mobiele telefoons binnen de EU reizen.99 Deze verordening legt onder meer de verplichtingen op
om te voldoen aan alle redelijke verzoeken voor groothandelstoegang tot roaming, de publicatie van
een referentieaanbod voor toegang tot roaming te voorzien, informatie te verstrekken over tarieven
aan klanten die gebruik maken van roaming, een breakout mogelijk te maken en een maximum
groothandels -en kleinhandelskosten voor spraak, SMS en data roaming te bepalen.

IV.6.2 Leveren van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers
IV.6.2.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
120. De Europese Commissie heeft onder meer in Hutchison 3G UK/Telefonica geoordeeld dat er één
retailmarkt bestaat voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, die niet verder dient
opgedeeld te worden naargelang type klant (particulier of zaken), type van tarief (prepaid of
postpaid), netwerktechnologie (2G/3G, 3G/UMTS en 4G/LTE) of type dienst (nationale of
internationale gesprekken, internet data diensten, voice en tekst-diensten).100
121. Ook de toenmalige Raad voor de Mededinging heeft zich in het verleden uitgesproken over deze
markt en gesteld dat deze niet verder diende te worden opgedeeld (naargelang enkele van de
hierboven genoemde criteria).101
ii) Positie aanmeldende partij
122. De aanmeldende partij is van mening dat er één enkele kleinhandelsmarkt voor mobiele
telecommunicatiediensten is.102
iii) Marktonderzoek
123. De ondervraagden stemmen in met de voorgestelde definitie van de aanmeldende partij.103
iv) Conclusie
124. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese
Commissie en de toenmalige Raad voor de Mededinging en gaat dan ook uit van één enkele
kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten.
IV.6.2.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
125. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de kleinhandelsmarkt voor mobiele
telefoniediensten een nationale omvang heeft.104

99

100

101
102
103

Verordening nr. 531/2012 van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juni 2012 betreffende
roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Unie.
Zaak COMP/M.7018 van 2 juli 2014, Telefonica Deutschland/E Plus, rn. 30-55 en zaak COMP/M.6992
van 28 mei 2014, Hutchison 3G UK/Telefonica, rn. 141-150.
Raad voor de Mededinging, beslissing n° 2009-P/K-10 van 26 mei 2009, BASE/BMB, rn. 116-127.
Aanmelding, rn. 147.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 9; antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 4;
antwoord Brutélé/Nethys van 5 april 2017, p. 6.
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126. De BMA heeft in Tecteo/EDA – Avenir Advertising en Medialaan/Jim Mobile – Mobile Viking ook
aangegeven dat deze markt een nationale omvang heeft, op basis van de beslissingspraktijk van de
Europese Commissie.105
ii) Positie aanmeldende partij
127. De aanmeldende partij is van mening dat de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten
nationaal is.106
iii) Marktonderzoek
128. Proximus en VOO delen de mening van de Europese Commissie dat de kleinhandelsmarkt voor
het aanbieden van mobiele telefoniediensten aan eindgebruikers een nationale markt is.107
129. Orange is de mening toebedeeld dat de geografische markt beperkt moet worden tot het
dekkingsgebied van het netwerk van de operator.108
iv) Conclusie
130. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese
Commissie en de toenmalige Raad voor de Mededinging en gaat uit van een nationale
kleinhandelsmarkt voor het aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers.

104

105

106
107
108

Zaak COMP/M.4035 - Telefonica/O2, rn. 25; COMP/M. 4591 Weather Investments/Hellas
Telecommunications, rn. 11; zaak COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange Netherlands, rn. 16; zaak
COMP/M.4947 – Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain, rn. 16; COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange
Belgium, rn. 25-26; zaak COMP/M.6584 – Vodafone/Cable & Wireless, rn. 37; zaak COMP/M.6990 –
Vodafone/Kabel Deutschland, rn. 219; zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 46.
Beslissing BMA van 26 maart 2014, zaak 2014 C/C-03, Tecteo/EDA-Avenir Advertising, rn. 109;
beslissing BMA van 28 januari 2016, zaak C/C-15/0043, Jim Mobile – Viking/Medialaan, rn. 76.
Aanmelding, rn. 149.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 10; antwoord Brutélé/Nethys van 5 april 2017, p. 6.
Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 4.
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IV.6.2.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij109
Marktaandelen op basis van abonnee-aantallen op de kleinhandelsmarkt
voor mobiele telefonie in België (2015)

Proximus
Proximus
wholesale
Orange
Orange
wholesale
Telenet
Mobile
Vikings
JIM Mobile
SFR
Telenet
wholesale
Telenet
branded
resellers
VOO

Op basis van omzet111

Op basis van abonneeaantallen110
[30-40%]
[0-10%]

[40-50%]
[0-10%]

[20-30%]
[0-10%]

[20-30%]
[0-10%]

[20-30%]
[0-10%]

[20-30%]
[0-10%]

[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

[0-10%]

[0-10%]

[0-10%]

[0-10%]

ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT

112

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie in België
(2015)
Proximus
Orange
Telenet Group
MVNO (full + light)

109
110

111

112

Volume (aantal abonnees)
[30-40%]
[20-30%]
[20-30%]
[10-20%]

Aanmelding, rn. 154.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van meer dan 100%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van
de concentratie.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van meer dan 100%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van
de concentratie.
Antwoord BIPT van 20 februari 2017, p. 10 - 11
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Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie in België
(2015)
Proximus
Orange
KPN Group Belgium NV
Telenet NV
Nethys
SFR

Omzet
[40-50%]
[30-40%]
[10-20%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]

IV.6.3 Toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken
IV.6.3.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
131. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat er een aparte groothandelsmarkt bestaat voor
toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken.113
ii) Positie aanmeldende partij
132. De aanmeldende partij heeft geen bijkomende opmerkingen over de definiëring van de
productmarkt.114
iii) Marktonderzoek
133. Orange, Proximus en VOO hebben geen verdere opmerkingen betreffende de definiëring van de
relevante productmarkt.115
iv) Conclusie
134. De auditeur weerhoudt een aparte groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op
mobiele netwerken.
IV.6.3.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
135. De Europese Commissie heeft in eerdere zaken geoordeeld dat de groothandelsmarkt voor
toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken als een nationale markt beschouwd moet
worden omwille van de wettelijke belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat aan MVNO’s
verleende vergunningen over het algemeen een nationale reikwijdte hebben.116

113

114
115

116

Zaak COMP/M.7018 – Telefonica Deutschland/E-Plus, rn. 79; zaak COMP/M.6497 – Hutchison 3G
Austria/Orange Belgium Austria, rn. 61-63; zaak COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange Belgium, rn. 2730; zaak COMP/M.4947 – Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain, rn. 15; zaak COMP/M.7637 – Liberty
Global/BASE Belgium, rn. 102.
Aanmelding, rn. 230.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 3; antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 9-10;
antwoord Brutélé/Nethys van 5 april 2017, p. 6.
Zaak COMP/M.7018 – Telefonica Deutschland/E-Plus, rn. 83; zaak COMP/M.6497 – Hutchison 3G
Austria/Orange Austria, rn. 74-77; zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 105.
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ii) Positie aanmeldende partij
136. De aanmeldende partij sluit zich aan bij de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en is
van mening dat de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken
nationaal van omvang is.117
iii) Marktonderzoek
137. VOO is van mening dat de geografische markt nationaal van omvang is.118 Orange daarentegen
is de mening toegedaan dat de geografische markt beperkt moet worden tot het dekkingsgebied van
het netwerk van de operator.119
138. Proximus heeft geen bijkomende opmerkingen gegeven.120
iv) Conclusie
139. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese
Commissie en gaat uit van een nationale groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op
mobiele netwerken.
IV.6.3.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij121
Marktaandelen voor de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw
op mobiele netwerken voor MVNO’s in België (2015)
Op basis van abonnees
Op basis van omzet
Orange
[70-80%]
[60-70%]
Belgium
Telenet
[20-30%]
[30-40%]
Proximus
[0-10%]
[0-10%]
ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT122
Aandeel Telenet in MVNO

[30-40%]

IV.7 Multiple play-diensten
IV.7.1 Leveren van multiple play-diensten aan eindgebuikers
IV.7.1.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
140. In Liberty Global/Ziggo overwoog de Europese Commissie het bestaan van een markt voor
multiple play-diensten in Nederland maar koos er uiteindelijk voor de afbakening van deze markt
open te laten aangezien dit de mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou veranderen.123

117
118
119
120
121
122

Aanmelding, rn. 232.
Antwoord Brutélé/Nethys van 5 april 2017, p. 6.
Antwoord Orange Belgium van 7 april 2017, p. 4.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 10.
Aanmelding, rn. 241.
Antwoord BIPT van 20 februari 2017, p. 11.
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141. Specifiek voor België heeft de Europese Commissie in Liberty Global/BASE Belgium gesteld dat op
basis van het bewijs dat voorlag, er op dat moment geen afzonderlijke kleinhandelsmarkt voor
multiple play-diensten bestaat. Echter, indien dergelijke markt zou bestaan, zouden de gevolgen op
dergelijke markt in rekening genomen worden door de Europese Commissie bij de beoordeling van
mogelijke conglomerale gevolgen.124
ii) Positie aanmeldende partij
142. De aanmeldende partij maakt melding van een mogelijke kleinhandelsmarkt voor multiple
play-diensten, dit in het kader van specifieke effecten die de voorgestelde transactie op multiple playdiensten zou kunnen hebben, als onderdeel van de beoordeling van conglomeraateffecten.125
iii) Marktonderzoek
143. Proximus is van mening dat er maar sprake kan zijn van multiple play-diensten indien deze
bestaan uit minstens 2 vaste diensten, al dan niet met een mobiele component, die aan de vaste
diensten wordt “toegevoegd”, waarbij deze mobiele component, gelet op zijn eerder fragiele band
met de vaste diensten (andere infrastructuur, andere aanbieders, andere marktstructuur), geen
noodzaak is. Een aanbod dat dus bestaat uit één vaste dienst en een mobiele dienst kan niet worden
beschouwd als een “multiple play-dienst”.
144. Het kan slechts met de definitie van een multiple play-markt instemmen indien en voor zover zij
bestaat uit internet/vaste telefonie (2P), internet/televisie (2P), vaste telefonie/televisie (2P) en
internet/vaste telefonie/televisie (3P). De “multiple play-diensten” die op deze markt worden
aangeboden, kunnen dan al dan niet worden uitgebreid met een mobiele component – dus tot
respectievelijk een 3P of 4P – zonder dat deze mobiele component evenwel tot deze markt behoort.126
145. Zonder aan te geven of er al dan niet sprake is van een aparte multiple play-markt, is Orange van
mening dat de impact dient te worden onderzocht die de transactie zou kunnen hebben (zowel op
klein- als groothandelsniveau) op de levering van multiple play-diensten in het dekkingsgebied van
SFR en Telenet.127
146. VOO geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat dat er een aparte markt voor multiple
play-diensten bestaat, afgeleid uit de beslissing Vodafone/Liberty Global/Dutch JV van de Europese
Commissie. Mocht er toch een afzonderlijke markt gedefinieerd worden, moet er een onderscheid
gemaakt worden tussen dual play, triple play en quadruple play.128
iv) Conclusie
147. De auditeur volgt de aanmeldende partij en gaat, voor de beoordeling van voorliggende
concentratie, uit van het bestaan van een mogelijke kleinhandelsmarkt voor multiple play-diensten
waarop de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie zullen beoordeeld worden.

123
124
125
126
127
128

COMP/M.7000 – Liberty Global/Ziggo Belgium, rn. 149.
COMP/M.7637- Liberty Global/BASE Belgium, rn. 98.
Aanmelding, rn. 159.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 11.
Antwoord Orange van 7 april 2017, p. 4.
Antwoord VOO van 5 april 2017, p. 7 en 9.
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IV.7.1.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
148. In Liberty Global/Ziggo heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de geografische omvang
van een mogelijke markt voor multiple play-diensten, voor de beoordeling van de transactie,
nationaal is.129
ii) Positie aanmeldende partij
149. De aanmeldende partij is van mening dat de hypothetische markt nationaal van omvang is.130
iii) Marktonderzoek
150. Proximus en Orange zijn de mening toegedaan dat de geografische marktomvang overeenstemt
met het dekkingsgebied van de kabeloperatoren.131
151. VOO is van mening dat de geografische marktomvang nationaal is.132
iv) Conclusie
152. De auditeur volgt de aanmeldende partij en zal de gevolgen van deze concentratie beoordelen op
een mogelijke nationale kleinhandelsmarkt voor multiple play-diensten.
IV.7.1.c Marktaandelen
i) Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 133
Marktaandelen op basis van abonnees op bundels en Undiscounted Joint
Purchases in België (Q4, 2015)
2-play
3-play
4-play134
Totaal135
Proximus
[40-50%]
[30-40%]
[30-40%]
[40-50%]
Telenet
[30-40%]
[40-50%]
[40-50%]
[40-50%]
VOO
[10-20%]
[10-20%]
[0-10%]
[10-20%]
SFR
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
[0-10%]
ii) Marktaandelen aangeleverd door BIPT136
Marktaandelen in aantal residentiële bundelabonnees (2015)

129
130
131
132
133
134

135

136

Proximus

[40-50%]

Telenet

[30-40%]

Voo

[10-20%]

Zaak COMP/M.7000 - Liberty Global/Ziggo Belgium, rn. 153.
Aanmelding, rn. 162.
Antwoord Proximus van 10 februari 2017, p. 11; antwoord Orange van 7 april 2017, p. 4.
Antwoord Brutélé/Nethys van 5 april 2017, p. 10.
Aanmelding, rn. 172.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van tussen 100 en 101%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling
van de concentratie.
De aanmeldende partij heeft hier een fout gemaakt aangaande de optelsom van de cijfers uitkomt op
een totaal van 99%. Deze materiële fout heeft echter geen invloed op de beoordeling van de
concentratie.
Antwoord BIPT van 20 februari 2017, p. 12 -13
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SFR

[0-10%]

Orange

[0-10%]

Other

[0-10%]

Marktverdeling qua type bundels (2015)
[10-20%]
Double play
Triple play
[50-60%]
Quadruple play
[20-30%]

IV.8 Distributie van telecommunicatieproducten en -diensten
IV.8.1 Distributie van
verkooppunten

telecommunicatieproducten

en

-diensten

via

fysieke

IV.8.1.a Productmarkt
i) Beslissingspraktijk
153. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie gesteld dat de distributie van
telecommunicatieproducten en -diensten via fysieke verkooppunten niet beschouwd dient te worden
als een relevante markt die onderscheiden is van de kleinhandelsmarkten voor de distributie van
diensten naar eindgebruikers, maar eerder dient beoordeeld te worden als een component van de
kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten.137
154. Bij de overname van de multi-operator reseller The Phone House in 2011 heeft de toenmalige
Raad voor de Mededinging in haar beslissing Belgacom NV/Wireless Technologies BVBA een
afzonderlijke markt gedefinieerd voor de distributie van producten en diensten van elektronische
communicatie vanuit fysieke verkooppunten.138
ii) Positie aanmeldende partij
155. De aanmeldende partij meent dat er geen noodzaak is om in deze transactie een afzonderlijke
markt voor de distributie van telecommunicatieproducten en -diensten via fysieke verkooppunten te
beschouwen.139
iii) Marktonderzoek
156. Dienaangaande zijn geen concurrenten bevraagd.
iv) Conclusie
157. De auditeur is het met de aanmeldende partij eens dat er in deze transactie geen noodzaak is om
een afzonderlijke markt voor de distributie van telecommunicatieproducten en -diensten te
beschouwen, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.

137
138

139

Zaak COMP/M.7637- Liberty Global/BASE Belgium, rn. 22.
Beslissing BMA van 23 december 2011, Zaak MEDE-C/C-11/0010: Belgacom NV/Wireless Technologies
BVBA, rn. 33.
Aanmelding, rn. 258.
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IV.8.1.b De geografische markt
i) Beslissingspraktijk
158. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie gesteld dat de distributie van
telecommunicatieproducten en -diensten via fysieke verkooppunten eerder dient beoordeeld te
worden als een component van de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten, welke
in dezelfde zaak als nationaal werd afgebakend.140
159. Op nationaal niveau stelde de toenmalige Raad voor de Mededinging in haar beslissing
Belgacom/Wireless Technologies dat, wat de kleinhandelsverkoop via fysieke verkooppunten betreft,
de mededinging vanuit het oogpunt van de eindgebruiker voornamelijk speelt op lokaal vlak, en de
grootte van de markten varieert in functie van de aard van de betrokken producten en de
aantrekkelijkheid van de verkooppunten. Aan de hand van deze criteria werden verzorgingsgebieden
(ook klantgebieden genoemd) afgebakend.141
ii) Positie aanmeldende partij
160. De aanmeldende partij meent dat er geen noodzaak is om in deze transactie een afzonderlijke
markt voor de distributie van telecommunicatieproducten en -diensten via fysieke verkooppunten te
beschouwen. 142
iii) Marktonderzoek
161. Dienaangaande zijn geen concurrenten bevraagd.
iv) Conclusie
162. De auditeur is het met de aanmeldende partij eens dat er in deze transactie geen noodzaak is om
een afzonderlijke markt voor de distributie van telecommunicatieproducten en -diensten te
beschouwen, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.

IV.9 Conclusie aangaande marktafbakening
163. Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van mening dat, voor de beoordeling
van voorliggend dossier, de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd.
164. Met betrekking tot tv-diensten, dient te worden uitgegaan van volgende relevante markten:
i.

De kleinhandelsmarkt voor tv-diensten in het dekkingsgebied van de bij de
concentratie betrokken operatoren;

ii.

De groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van tv-content;

iii.

De groothandelsmarkt voor het verwerven/licentie geven van tv-kanalen;

iv.

De groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van kabelnetwerken in het
dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren.

165. Met betrekking tot internetdiensten, dient te worden uitgegaan van de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten en de markt voor het leveren van
internet hostingdiensten143.
140
141
142

zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 46.
Zaak MEDE-C/C-11/0010: Belgacom NV/Wireless Technologies BVBA, rn. 34
Aanmelding, rn. 258.
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166. Met betrekking tot vaste telefoniediensten, dient te worden uitgegaan van de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten.
167. Met betrekking tot mobiele telefoniediensten, dient te worden uitgegaan van de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten en de Belgische
groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken (voor MVNO’s).
168. Met betrekking tot multiple play-diensten, dient te worden uitgegaan van de Belgische
kleinhandelsmarkt voor het leveren van multiple play-diensten.
169. Met betrekking tot de distributie van telecommunicatieproducten en -diensten, dient te worden
uitgegaan van de markt voor distributie van telecommunicatieproducten en -diensten via fysieke
verkooppunten.144

IV.10 Betrokken markten op basis van onderzoek 145
170. Op één na zijn alle hieronder volgende markten betrokken op horizontale wijze.
171. Wat één markt betreft, brengt de transactie verticale relaties teweeg tussen de activiteiten van
partijen. De groothandelsmarkt voor de toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken voor
MVNO’s kan immers beschouwd worden als liggende in een verticale relatie ten opzichte van de
markt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten.
172. Aangezien Telenet actief is op de groothandelsmarkt voor de toegang en gespreksopbouw op
mobiele netwerken voor MVNO’s (waar haar marktaandeel op basis van omzet 33% bedroeg in
2015) en het marktaandeel van Coditel bij de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan
eindgebruikers in België in 2015 <1% bedroeg, is deze groothandelsmarkt een betrokken markt voor
doeleinden van beoordeling van deze transactie.
173. De gevolgen van deze transactie zullen dus worden beoordeeld op volgende betrokken markten
(d.w.z., waarop één of beide partijen samen een marktaandeel van meer dan 25% hebben), namelijk:

143

144

145

i.

De kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van de
bij de concentratie betrokken operatoren;

ii.

De groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van tv-content;

iii.

De groothandelsmarkt voor het verwerven van tv-kanalen;

iv.

De groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van kabelnetwerken in het
dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren;

De aanmeldende partij heeft een vrijstelling gevraagd en gekregen voor het verstrekken van verdere
data voor deze markt aangezien werd aangetoond dat deze transactie geen mededingingsrechtelijke
bezwaren zou teweeg brengen op deze markt. Deze markt wordt dan ook niet meer verder
besproken.
De aanmeldende partij heeft een vrijstelling gevraagd en gekregen voor het verstrekken van verdere
data voor deze markt aangezien werd aangetoond dat deze transactie geen mededingingsrechtelijke
bezwaren zou teweeg brengen op deze markt. Deze markt wordt dan ook niet meer verder
besproken.
Gelet op het feit dat de cijfers die zijn aangeleverd door het BIPT niet wezenlijk verschillen van de
aangeleverde cijfers door de aanmeldende partij, gaat de auditeur in zijn analyse uit van de cijfers van
de aanmeldende partij, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende
concentratie.

33

v.

De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten;

vi.

De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten;

vii.

De
Belgische
kleinhandelsmarkt
telecommunicatiediensten;

viii.

De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten;

ix.

voor

de

levering

van

mobiele

De Belgische groothandelsmarkt voor de toegang en gespreksopbouw op mobiele
netwerken (voor MVNO’s).

V. Concurrentiële analyse
174. Voorliggend dossier betreft een horizontale fusie, namelijk een concentratie waarbij de betrokken
ondernemingen daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn op eenzelfde relevante markt.
175. Er zijn twee belangrijke manieren waarop horizontale fusies de daadwerkelijke mededinging op
significante wijze kunnen belemmeren, met name door het in het leven roepen of versterken van een
machtspositie:
a) Doordat zij belangrijke concurrentiedruk op één of meer ondernemingen wegnemen,
hetgeen vervolgens zou leiden tot een grotere marktmacht, zonder dat daarvoor
coördinatie van marktgedrag nodig is (effecten zonder marktcoördinatie/nietgecoördineerde effecten);
b) Doordat zij de aard van de mededinging zodanig veranderen 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 belemmeren. Een fusie kan
coördinatie ook eenvoudiger, stabieler en doeltreffender maken voor ondernemingen
die al vóór de fusie coördineerden (effecten met marktcoördinatie/gecoördineerde
effecten).

V.1 Marktaandelen
176. Op de kleinhandelsmarkt voor televisie-diensten (kabel en IPTV) is Telenet afgetekend
marktleider met een marktaandeel van [70-80%] op basis van abonnee-aantallen en [70-80%] op
basis van de omzet in haar eigen dekkingsgebied. Proximus volgt op geruime afstand met
marktaandelen van respectievelijk [20-30%] (abonnee) en [20-30%] (omzet). Aangezien SFR in dit
dekkingsgebied geen activiteiten heeft, heeft het dan ook geen marktaandeel.
177. In het dekkingsgebied van SFR neemt Proximus de leiderspositie in met een marktaandeel van
[50-60%] op basis van de abonnee-aantallen en [50-60%] op basis van de omzet. SFR volgt op de
voet met een marktaandeel van respectievelijk [40-50%] en [40-50%]. Telenet heeft geen activiteiten
in dit dekkingsgebied en zodoende geen marktaandeel.
178. Gelet op het feit dat de geografische markten zijn gedefinieerd aan de hand van het
dekkingsgebied van het netwerk, is er dus geen horizontale overlapping tussen de partijen op de
kleinhandelsmarkt voor televisiediensten.
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179. Op de groothandelsmarkt voor de verwerving van tv-content neemt Telenet een marktaandeel in
van [10-20%] op basis van de uitgaven voor tv-rechten. Daarnaast heeft het met De Vijver Media
nog een marktaandeel van [0-10%]. SFR heeft een marktaandeel van minder dan [0-10%].
180. Op de groothandelsmarkt voor het verwerven van tv-kanalen is Telenet marktleider in België met
[40-50%]. SFR volgt op ruimschootse afstand met een marktaandeel van [0-10%] op basis van de
netto-uitgaven voor FTA/basis betaaltelevisiekanalen. In Vlaanderen bezit Telenet een marktaandeel
van [60-70%] en in het dekkingsgebied van SFR neemt SFR een marktaandeel in tussen [40-50%].
181. Op de kleinhandelsmarkt voor vast internet is Proximus marktleider in België met een
marktaandeel van [40-50%] op basis van abonnee-aantallen en [40-50%] op basis van de omzet. Op
de tweede plaats volgt Telenet met een marktaandeel van respectievelijk [30-40%] en [30-40%]. Op
geruime afstand volgen VOO (respectievelijk [10-20%] en [0-10%]) , SFR ([0-10%]) en Orange Belgium
([0-10%]). Het increment dat de concentratie veroorzaakt, is maar [0-10%].
182. Op basis van berekeningen van de BMA bedraagt de HHI pre-transactie [3700-3800] en posttransactie [3800-3900] in abonnees, hetgeen een HHI-delta oplevert van [0-100]. In omzet is dit
respectievelijk pre-transactie [3300-3400] en post-transactie [3500-3600], hetgeen een HHI delta
oplevert van [0-100]. De aanmeldende partij geeft een HHI-toename van [0-100] in abonnees en
[0-100] in omzet.146 Ondanks dat de cijfers van de BMA en de aanmeldende partij verschillen, is de
HHI delta in ieder geval lager dan 150. Op basis van de richtsnoeren van de Europese Commissie kan
worden vastgesteld dat het onwaarschijnlijk is dat er horizontale mededingingsbezwaren zullen
worden vastgesteld in geval van een fusie met een HHI na fusie van meer dan 2000 en een delta van
minder dan 150.147
183. Op de kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten is Proximus afgetekend
marktleider in België met een marktaandeel van [60-70%] op basis van abonnee-aantallen en
[60-70%] op basis van de omzet. Telenet volgt op geruime afstand met een marktaandeel van
respectievelijk [20-30%] en [20-30%]. Op de derde plaats volgt VOO met respectievelijk een
marktaandeel van [0-10%] en [0-10%]. Orange Belgium bekleedt de vierde plaats met een
marktaandeel van [0-10%] op basis van abonnee-aantallen en [0-10%] op basis van de omzet. SFR
heeft een verwaarloosbaar marktaandeel van [0-10%], waardoor het increment miniem is.
184. Op basis van berekeningen van de BMA bedraagt de HHI pre-transactie [4500-4600] en posttransactie [4500-4600] in abonnees, hetgeen een HHI delta oplevert van [0-100]. In omzet wordt dit
pre-transactie [5100-5200] en post-transactie [5100-5200], hetgeen een HHI-delta oplevert van
[0-100]. De aanmeldende partij geeft een HHI-toename van [0-100] in abonnees en [0-100] in omzet.
Ondanks dat de cijfers van de BMA en de aanmeldende partij verschillen, is de HHI-delta in ieder
geval lager dan 150. Op basis van de richtsnoeren van de Europese Commissie kan worden
vastgesteld dat het onwaarschijnlijk is dat er horizontale mededingingsbezwaren zullen worden
vastgesteld in geval van een fusie met een HHI na fusie van meer dan 2000 en een delta van minder
dan 150.

146
147

Aanmelding, rn. 30.
Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad
inzake de controle op concentraties van ondernemingen, PB C 31, 5 februari 2004, p. 5-18.
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185. Op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten in België is Proximus
marktleider met een marktaandeel van [30-40%] op basis van abonnee-aantallen en [40-50%] op
basis van de omzet. Telenet en Orange wisselen elkaar af op de tweede plaats: Telenet bekleedt deze
op basis van abonnee-aantallen met een marktaandeel van [20-30%], Orange volgt op de voet met
[20-30%]. Op basis van de omzet neemt Orange de tweede plaats over met een marktaandeel van
[20-30%], Telenet volgt met een marktaandeel van [20-30%]. De overige spelers op de markt, zoals
bijvoorbeeld Mobile Vikings en Jim Mobile, nemen maar [0-10%] of minder in van de totale
kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie, waardoor hun aandeel verwaarloosbaar is. SFR neemt
minder dan [0-10%] in op deze markt, waardoor ook hier het increment onbeduidend is.
186. Op basis van berekeningen van de BMA bedraagt de HHI pre-transactie [2600-2700] en posttransactie [2600-2700] in abonnees, hetgeen een HHI delta oplevert van [0-100]148. In omzet geeft dit
pre-transactie [3200-3300] en post-transactie [3200-3300] in omzet, hetgeen een HHI delta oplevert
van [0-100]. De aanmeldende partij geeft een HHI-toename van [0-100] zowel op basis van abonnees
als op basis van omzet. Ondanks dat de cijfers van de BMA en de aanmeldende partij verschillen, is
de HHI delta in ieder geval lager dan 150. Op basis van de richtsnoeren van de Europese Commissie
kan worden vastgesteld dat het onwaarschijnlijk is dat er horizontale mededingingsbezwaren zullen
worden vastgesteld in geval van een fusie met een HHI na fusie van meer dan 2000 en een delta van
minder dan 150.
187. Op de markt voor de multiple play-diensten in België is Proximus in het segment van double play
en quadruple play marktleider met een marktaandeel van respectievelijk [40-50%] en [50-60%]. In
het segment van de triple play, neemt Telenet de marktleiderspositie in met een marktaandeel van
[40-50%]; voor de andere segmenten bevindt Telenet zich in de tweede positie met een aandeel van
[30-40%] in double play en [40-50%] in het segment van de quadruple play. De derde plek wordt
ingenomen door VOO. SFR heeft verwaarloosbare aandelen op alle segementen van een
hypothetische multiple play-markt: met name [0-10%] voor double play, [0-10%] op triple play en
minder dan [0-10%] in het segment van quadruple play.
188. Op de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken (voor
MVNO’s) in België neemt Orange de koppositie in met een marktaandeel van [70-80%] op basis van
abonnee-aantallen en [60-70%] op basis van de omzet. Telenet volgt op geruime afstand met een
marktaandeel van respectievelijk [20-30%] en [30-40%]. Proximus is laatste met een marktaandeel
van [0-10%], zowel op basis van abonnee-aantal als omzet.
189. Op de groothandelsmarkt voor de toegang tot tv-diensten heeft iedere kabeloperator een
marktaandeel van 100% aangezien er maar één dergelijk aanbod is per dekkingsgebied.

148

Deze delta van [0-100] valt te verklaren doordat de aanmeldende partij een marktaandeel van
minder dan [0-10%] heeft opgegeven als marktaandeel voor Coditel.
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V.2 Mogelijke gevolgen van de concentratie
V.2.1 Inleiding
190. In het kader van het marktonderzoek werden verzoeken om inlichtingen gestuurd naar
concurrenten van partijen (Proximus, Orange en M7), een kabeloperator (VOO), aanbieders van OTTdiensten (Netflix en Stievie), omroeporganisaties (Medialaan, VRT, RTBF en RTL) en MVNO’s (Join
Experience en Mobile Vikings). Verder werd ook het BIPT bevraagd. Bovendien hebben twee
ondernemingen, Eurofiber en Verixi, op eigen initiatief de auditeur gecontacteerd149 met
opmerkingen aangaande de transactie.
191. De mogelijke gevolgen verbonden aan deze concentratie worden niet markt per markt besproken
maar worden gegroepeerd besproken, enerzijds omwille van de leesbaarheid en anderzijds omdat de
meerderheid van de door de respondenten aangehaalde opmerkingen van marktoverschrijdende
aard zijn.

V.2.2 Niet-gecoördineerde gevolgen
V.2.2.a Positie aanmeldende partij
192. De aanmeldende partij haalt voor het merendeel van de markten een gebrek aan horizontale
overlap en een zeer beperkte toename van het marktaandeel in geval van overlap aan om aan te
tonen dat deze transactie niet leidt tot niet-gecoördineerde mededingingsbeperkende gevolgen.150
193. Wat specifiek de groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten betreft, geeft de aanmeldende
partij aan dat de transactie gunstig zal zijn voor de operatoren die toegang zouden willen krijgen tot
het netwerk van SFR omdat Telenet over de middelen en de expertise beschikt om snel en efficiënt
toegang te verlenen tot dit netwerk (zoals ze recent gedaan heeft voor Orange Belgium). De huidige
discussie tussen Orange Belgium en SFR over de implementatie van het verzoek van Orange Belgium
om toegang te krijgen tot het netwerk van SFR toont dat SFR niet over dezelfde middelen en
expertise beschikt.
194. Deze toegang zou kunnen gebeuren aan voorwaarden die voordeliger zijn, nu de gereguleerde
wholesale-tarieven die aan Telenet werden opgelegd lager zijn, dan de gereguleerde wholesaletarieven van SFR. De CRC nam vier beslissingen op 19 februari 2016, waarin de groothandelstarieven
voor de diensten voor toegang tot de kabel in de respectieve taalgebieden werden aangepast voor
alle kabeloperatoren, behalve voor SFR waarvoor hogere groothandelstarieven blijven gelden (voor
een onbepaalde periode). Er moet worden aangenomen dat de lagere groothandelshandelstarieven
van Telenet op termijn ook voor SFR, als onderdeel van de Telenet-groep, zullen gaan gelden.151
V.2.2.b Marktonderzoek
195. Ongeveer de helft van de respondenten stelt geen mededingingsbeperkende gevolgen te
verwachten vanwege het wegvallen van (de concurrentiële druk van) Coditel.152

149

150
151
152

De auditeur werd gecontacteerd door de raadsman van Eurofiber met de vraag een verzoek om
inlichtingen te krijgen. Verixi heeft meteen een mail met opmerkingen gestuurd naar de auditeur.
Aanmelding, p. 73-85.
Aanmelding, rn. 294-295.
Antwoord Medialaan van 5 april 2017, antwoord Mobile Vikings van 5 april 2017, antwoord Stievie
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196. Orange, Proximus, Eurofiber, Verixi en RTBF daarentegen verwachten
mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen voortvloeiend uit de transactie.

wel

197. Orange heeft de vrees geuit dat post-transactie Telenet een incentive zou hebben de toegang van
Orange tot het kabelnetwerk van Coditel niet te verlenen, minstens te vertragen. Orange geeft in dit
verband aan dat het op dit moment nog steeds niet in staat is om gebruik makend van het
groothandelsaanbod van Coditel, kleinhandelsdiensten aan te bieden aan de eindgebruiker.153
198. Proximus geeft ten eerste aan dat post-transactie Telenet de prijzen die Coditel thans hanteert
zal harmoniseren en op gelijke hoogte brengen van de prijzen die Telenet in haar huidige
dekkingsgebied hanteert. Mocht een dergelijke harmonisatie tot prijsverhogingen leiden, wat
aannemelijk is, dan zal dit niet noodzakelijk een negatieve impact hebben op de klantenaantallen
waarvan Telenet geniet. Bovendien zullen de eigen SFR-diensten van Coditel verdwijnen ten voordele
van de diensten die Telenet aanbiedt.
199. Ten tweede geeft Proximus aan dat op de volgende nationale markten, namelijk de markt voor
het aanbieden van mobiele telefoniediensten aan de eindgebruikers, de markt voor het aanbieden
van vaste internetdiensten aan de eindgebruikers en de markt voor het aanbieden van vaste
telefoniediensten aan de eindgebruikers, Telenet een concurrent overneemt. Dit doet haar
marktmacht op deze markten en, bij uitbreiding, op de naburige regionale markt voor het aanbieden
van TV-diensten aan de eindgebruikers en, per hypothese, de naburige regionale markt voor het
aanbieden van multiple-play diensten aan de eindgebruikers toenemen.
200. Telenet heeft de overname niet nodig om zich buiten haar dekkingsgebied, in het dekkingsgebied
van Coditel, verder te ontwikkelen, aangezien Telenet te allen tijde een groothandelsaanbod van
Coditel kan afnemen. Door Telenet in de gelegenheid te stellen Coditel over te nemen, daar waar
Telenet groothandelsklant had kunnen worden van Coditel, vermindert de concurrentiële druk, terwijl
dat niet hoeft.
201. Ten derde merkt Proximus op dat de uitbreiding van het dekkingsgebied van Telenet gepaard zal
gaan met (nog) een uitbreiding, zelfs versterking, van de aankoopmacht (“buying power”) en/of
marktmacht van Telenet met betrekking tot (bepaalde) groothandelsdiensten, zoals met name het
verwerven van licenties voor TV-inhoud (“TV content rights”) en/of de toegang tot het (aldus
uitgebreide) platform van Telenet. Het is waarschijnlijk dat als gevolg van de concentratie aanbieders
en/of afnemers van groothandelsdiensten na de overname minder goed af zijn, wat kan leiden tot
een minder uitgebreid en/of verschraald aanbod, indien de afname- en/of toegangsvoorwaarden van
die aard zouden zijn dat het (gezond) voortbestaan van deze aanbieders en/of afnemers in het
gedrang komt.

153

van 5 april 2017, antwoord Join Experience van 31 maart 2017, antwoord RTL van 30 maart 2017,
antwoord Netflix van 4 april 2017, antwoord M7 van 5 april 2017, antwoord VOO van 5 april 2017 en
antwoord VRT van 12 april 2017.
Antwoord Orange van 5 april 2017, p. 6-9.
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202. Het is waarschijnlijk dat deze afname- en/of toegangsvoorwaarden gepaard zullen gaan met
beperkingen ten nadele van concurrerende aanbieders van TV-diensten aan de eindgebruikers
(bijvoorbeeld
exclusiviteitsbedingen,
discriminerende
voorwaarden
of
andere
voorkeursbehandelingen ten voordele van (het uitgebreide) Telenet, veralgemeend gebruik van
bevoorrechte partnerschappen (“most favoured nation”), en dergelijke meer), en/of verslechtering
van de voorwaarden waaraan de concurrerende aanbieders dienen te contracteren.
203. Al die factoren kunnen eveneens leiden tot een minder uitgebreid en/of verschraald aanbod,
maar dan van concurrerende aanbieders van TV-diensten aan eindgebruikers, wat dan weer een
impact heeft op de belangen van die eindgebruikers, hun keuze van dienstenleverancier en bijgevolg
de concurrentie op de markt negatief impacteert.
204. Ten vierde kaart Proximus de problematiek van de toegang tot de kabelinfrastructuur aan voor
concurrerende aanbieders van vaste TV- en (andere) diensten van elektronische communicatie
(breedband internet en telefonie) en stelt dat Telenet tot op heden, zij het met één uitzondering (nl.
Orange Belgium, het vroegere Mobistar), nog steeds geen toegang verleend heeft tot haar
infrastructuur.
205. Ten vijfde geeft Proximus aan dat Coditel concessies heeft gekregen voor het gebruik van het
netwerk van publieke overheden. In de veronderstelling dat deze, naar aanleiding van de transactie,
niet worden gewijzigd – wat onverenigbaar zou zijn met de beginselen van openheid, transparantie
en gelijkheid of niet-discriminatie – dient te worden onderzocht welke de draagwijdte is van deze
concessies, meer bepaald op het vlak van hun duurtijd (cf. de problematiek van de langdurige
verticale overeenkomsten), van de prestaties die door deze overheden worden geleverd en de
voorwaarden onder welke deze worden geleverd (de problematiek van de verboden staatssteun) en
de impact daarvan op de transactie. 154
206. Eurofiber heeft de auditeur erop attent gemaakt dat de transactie tot gevolg dreigt te hebben
dat een groothandelsaanbod voor dark fiber verdwijnt.
207. Eurofiber is een specialist in zakelijk glasvezel en biedt haar klanten (bedrijven, overheden en
non-profitorganisaties) een digitale infrastructuur aan via haar eigen glasvezelnetwerk en datacenter
en via gehuurde capaciteit, dit zijn overeenkomsten die het sluit met andere ondernemingen die een
glasvezelnetwerk hebben en dark fiber aanbieden op de markt.
208. Dark fiber (niet-geactiveerde fiber) in glasvezelcommunicatie is de benaming voor glasvezels die
nog niet in gebruik zijn (en dus nog “donker” zijn) in een reeds aanwezig netwerk. Bedrijven die een
glasvezelnetwerk in eigendom hebben, kunnen het voor hun eigen netwerk gebruiken, of ze kunnen
glasvezels aan derden verhuren, die er vervolgens zelf optische apparatuur achter moeten plaatsen
om signaal te realiseren.
209. Coditel biedt dark fiber aan op haar glasvezelnetwerk, en Eurofiber huurt momenteel dark fiber
op dat netwerk, om op die manier haar klanten te bedienen.

154

Antwoorden Proximus van 10 februari 2017, p. 14, 17 en 19 en van 10 april 2017, p. 3-7.
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210. Voor de routes waarvoor Eurofiber dark fiber-overeenkomsten met Coditel heeft afgesloten, is
Coditel vanuit het logistieke oogpunt van de netwerkinfrastructuur, vaak de enige aanbieder. Tot op
vandaag biedt Telenet geen huur van dark fiber aan. Alles wijst er op dat Telenet het bestaande
glasvezelnetwerk van Coditel in haar eigen netwerk zal internaliseren en dus dat er niet langer, zoals
vandaag, dark fiber verhuurd zal worden via het bestaande Coditel glasvezelnetwerk.
211. Zo het dark fiber aanbod zou verdwijnen, zou Eurofiber de Coditel dark fiber enkel kunnen
opvangen middels een alternatieve aanbieder van dark fiber, of door op een andere manier de
diensten die Eurofiber aanbiedt op Coditel dark fiber te vervangen door diensten van andere
leveranciers. Het aanbod van Coditel dark fiber is naar mening van Eurofiber echter uniek. Eurofiber
heeft geen kennis van een (commercieel) beschikbaar alternatief voor de Coditel dark fiber.155
212. Verixi stelt zich enerzijds vragen bij het voortduren van haar dark fiber-overeenkomsten met
Coditel en meldt anderzijds een plotse verandering in gedrag vanwege Coditel (onder meer
wijzigingen aangaande betalingstermijnen) die te wijten zou zijn aan de komende overname door
Telenet.156
213. RTBF tenslotte geeft aan dat het haar contract met Coditel niet meer heeft kunnen hernieuwen
sinds 2009, hetgeen volgens haar neerkomt op een discriminatie vanwege SFR. Het zal dit contract
stop zetten eind 2017, desnoods op unilaterale wijze. RTBF zal niet accepteren dat Telenet haar
versterkte positie op de markt gebruikt om de distributievergoeding naar beneden te herzien, temeer
daar RTBF terzelfdertijd op de Vlaamse markt, vergeleken met andere gelijkaardige zenders, reeds
wordt gediscrimineerd door Telenet.157
V.2.2.c Positie auditeur
214. De auditeur is van mening dat de transactie, afgezien van het door Orange opgeworpen
probleem, geen mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen zal veroorzaken door
enerzijds het (zeer) beperkte marktaandeel van Coditel op de nationale markten en anderzijds het
gebrek aan overlap tussen de activiteiten van partijen op die markten die beperkt zijn tot het
dekkingsgebied van de kabeloperator.
215. De door respondenten opgeworpen bezwaren en opmerkingen worden hieronder besproken.
216. Wat de door Proximus aangehaalde bezwaren betreft, dient ten eerste opgemerkt dat de
auditeur geen zicht heeft op het toekomstige prijzen- en marketingbeleid van Telenet. Telenet geeft
in dat verband aan dat het voornemens is om Coditel op termijn volledig te integreren binnen
Telenet. Dit zou kunnen leiden tot een harmonisatie van de aanbiedingen en/of een rebranding van
Coditel. Telenet heeft evenwel nog niet beslist welk merk zij zal gebruiken in Wallonië noch hoe zij
haar producten zal positioneren in het huidige dekkingsgebied van Coditel.158

155
156
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Antwoord Eurofiber van 11 april 2017, p. 1-4.
Mail Verixi van 26 april 2017.
Antwoord RTBf van 5 april 2017, p. 2.
Aanmelding, p. 8.
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217. Ten tweede merkt de auditeur op dat het inderdaad zo is dat Telenet een concurrent op meerdere
nationaal afgebakende productmarkten159 overneemt maar dat het marktaandeel van Coditel op
deze nationale markten dermate beperkt is dat de marktmacht van Telenet niet substantieel
toeneemt.
218. Ten derde deelt de auditeur de conclusie van Proximus met betrekking tot de gevolgen van de
versterking van haar marktmacht (aankoopmacht) met betrekking tot bepaalde
groothandelsdiensten niet.
219. De auditeur merkt in dit verband op dat de marktaandelen van Coditel met betrekking tot de
vernoemde groothandelsdiensten dermate beperkt zijn dat de versterking van de marktmacht van
Telenet geen belemmering van daadwerkelijke mededinging tot gevolg zal hebben. Op sommige
markten is SFR zelfs niet (rechtstreeks) actief, zoals op de groothandelsmarkt voor het
verwerven/licentiëren van tv-content. Proximus geeft dienaangaande ook geen concrete voorbeelden
die moeten aantonen dat de concentratie een belemmering van daadwerkelijke mededinging tot
gevolg zou hebben.
220. Ten vierde klaagt Proximus aan dat Telenet haar nog steeds geen toegang heeft verleend tot
haar kabelinfrastructuur terwijl het wel reeds toegang heeft verleend aan Orange. De auditeur merkt
in dit verband enerzijds op dat de problematiek van kabeltoegang verderop wordt behandeld.
Anderzijds dient gesteld dat de toegangsmogelijkheden en concurrentiële positie van Proximus en
Orange dermate verschillen dat de mededingingsrechtelijke implicaties van een gebrek aan toegang
in hoofde van beide significant anders zijn hetgeen tot gevolg heeft dat in het bestek van dit dossier
enkel de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel wordt onderzocht.
221. Ten vijfde dient opgemerkt dat de problematiek van de concessies die Coditel heeft gekregen
voor het gebruik van het netwerk van publieke overheden geen problematiek is die in het kader van
dit onderzoek dient te worden onderzocht. De concessies van Coditel zullen na de overname
overgaan op Telenet en de aansprakelijkheid in dit kader voor eventuele inbreuken in hoofde van
Coditel zal overgaan op Telenet zonder dat dit invloed heeft op de mededingingsrechtelijke
beoordeling van deze transactie.
222. Wat de dark fiber problematiek betreft die door Eurofiber en Verixi wordt aangehaald, meent de
auditeur dat, indien er voor het dark fiber-aanbod van Coditel geen substituut zou kunnen worden
gevonden, er inderdaad een belemmering van de mededinging zou kunnen ontstaan ten gevolge van
de concentratie, onder meer onder de vorm van uitsluitingsgedragingen ten koste van de huidige
afnemers van de dark fiber. De infrastructuur van Coditel zou niet meer voor derden toegankelijk zijn
of slechts tegen te hoge prijzen toegankelijk worden gesteld. De concentratie zou dan
uitsluitingseffecten teweeg kunnen brengen ten aanzien van alternatieve operatoren die thans de
infrastructuur van Coditel gebruiken en met Telenet concurreren.

159

Dit zijn de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten, de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telecommunicatiediensten, de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten en de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten.
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223. Uit de antwoorden van het BIPT blijkt echter dat er in het dekkingsgebied van Coditel voldoende
alternatieven bestaan voor het dark fiber-aanbod van Coditel. Het BIPT heeft dienaangaande
aangegeven dat er nog minstens twee alternatieve aanbieders van dark fiber bestaan in het
dekkingsgebied van Coditel. Dus zelfs indien Telenet het bestaande Coditel dark fiber-aanbod zou
stopzetten, bestaan er voor ondernemingen als Eurofiber voldoende alternatieven om dergelijk
aanbod in de toekomst af te nemen.160
224. Verixi haalt ook nog een veranderde houding in hoofde van Coditel aan die erop zou wijzen dat
het zich reeds gedraagt alsof de overname reeds heeft plaatsgevonden.
225. De auditeur stelt dat het hier gaat om een wijziging in contractuele bepalingen tussen Verixi en
Coditel waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze gelinkt is aan de concentratie.
226. RTBF tenslotte uit zijn vrees ten aanzien van toekomstige onderhandelingen met Telenet, hierbij
verwijzend naar vermeende discriminatie door Telenet die nu reeds zou plaatsvinden, maar waarvan
geen bewijs wordt geleverd.
227. De auditeur merkt op dat de enige relevante vraag in het kader van dit onderzoek is of de
aangemelde concentratie al dan niet leidt tot een significante belemmering van de mededinging op
de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan. RTBF gaat niet in op dit punt.
228. Wat het door Orange opgeworpen bezwaar betreft, wijst de auditeur op de groothandelstoegang
die door Coditel (en na de overname Telenet) gegeven dient te worden aan Orange op de
groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten.
229. Op dit moment is geen sprake van werkelijke toegang van Orange tot het kabelnetwerk van
Coditel, hetgeen is bevestigd door het BIPT.161
230. Dit betekent dat Telenet na de overname van Coditel zal moeten instaan voor het verzekeren van
deze toegang en ervoor zal moeten zorgen dat deze toegang zich in werkelijkheid voordoet zodat
Orange in staat kan worden geacht bundels van diensten te leveren aan consumenten in het
dekkingsgebied van Coditel, zoals zij nu reeds doet in de dekkingsgebieden van Telenet en VOO.

160

161

Zie in dit verband kaartje BIPT en PV BIPT. Het kaartje is door het BIPT gemaakt op basis van hetgeen
geschreven is in het leased lines besluit 2013, namelijk het Besluit van de Raad van het BIPT van 8
augustus 2013 betreffende de analyse van markt 7 (aanbeveling 2003) en van markt 6 (aanbeveling
2007). De uitleg daaromtrent is te vinden vanaf p. 212 (vanaf § 4:351) en volgende.
Het BIPT heeft op 9 februari 2017 een schrijven in die zin gericht aan Coditel. Op 24 april 2017 heeft
Coditel het BIPT tijdens een vergadering ingelicht dat zij nu al het nodige gedaan heeft om de
regulering te implementeren. Of deze bewering al dan niet correct is, vraagt een gedetailleerde
controle door het BIPT die ook in samenspraak gebeurt met alle betrokken partijen en die enige tijd
en middelen in beslag neemt. Tot op heden blijft het standpunt van het BIPT, zoals meegedeeld in
haar laatste brief van 7 februari 2017 dan ook geldig, met name dat: “qu'il y a de très fortes
indications que SFR enfreigne la réglementation». Vrije vertaling: “dat er sterke aanwijzingen bestaan
dat SFR de regulering schendt.”
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231. De auditeur meent dat Telenet na de concentratie de prikkel heeft en over de mogelijkheid162
beschikt dergelijke toegang niet te verlenen, minstens te vertragen. In vergelijking met Coditel gaat
het in hoofde van Telenet om een verhoogde prikkel tot het niet verlenen, minstens vertragen van de
toegang. Bovendien is ook het effect op de mededinging groter.
232. Deze verhoogde prikkel vloeit voort uit het onderscheid tussen Telenet en Coditel, een verschil dat
zich uit op verschillende gebieden, hetgeen zich op zijn beurt vertaalt in een wijziging van prikkel en
effect op de markt(en). Het verschil tussen Telenet en Coditel is zichtbaar op vele markten maar voor
de beoordeling van voorliggende transactie, wordt de vergelijking beperkt tot de (mogelijke) multiple
play-markt, een markt waarvan verwacht kan worden dat het de markt is waarop de strijd tussen
operatoren zich in de toekomst voornamelijk zal afspelen.
233. Beide hebben een quadruple play-aanbod maar daar stopt dan ook de vergelijking:
i.

De sterkte van beide spelers is onvergelijkbaar. Op een mogelijke multiple play-markt
heeft Telenet een marktaandeel van 43% terwijl SFR een marktaandeel van 1 %
heeft;

ii.

Telenet is succesvol als mobiele speler (3 miljoen abonnees), bij SFR is dit niet het
geval (5.000 abonnees);

iii.

Het recente succes van het WIGO-aanbod van Telenet versterkt bovenstaande
vaststellingen. Telenet is erin geslaagd 150.000 klanten te winnen voor haar WIGOaanbod op 6 maanden tijd waardoor nu 23% van haar kabelabonnees quadruple
play zijn.

234. Dit vertaalt zich dan ook in de gewijzigde prikkel en effect tussen Telenet en Coditel.163
235. De prikkel in hoofde van Telenet is drieërlei:
i.

Geen investeringen moeten doen om Orange de nodige toegang te verlenen

236. Het BIPT is op dit moment van oordeel dat er nog geen sprake is van toegang van Orange tot het
kabelnetwerk van Coditel. Het is mogelijk dat Telenet, na overname van Coditel, verdere
investeringen zal moeten doen om tegemoet te komen aan de toegangsverplichting. In dat opzicht
kan het niet of niet prioritair verrichten van die nodige investeringen ook een prikkel uitmaken in
hoofde van Telenet om deze implementatie van de toegangsverplichting niet verder te zetten,
minstens te vertragen.
ii.
162

163

Het BIPT kan een eventuele boete pas opleggen na een complexe en lange procedure

Telenet verwijst hier naar de beslissing van de Europese Commissie in Liberty Global/BASE Belgium
waarin in randnummer 334 wordt aangegeven dat het niet over de mogelijkheid beschikt andere
operatoren toegang tot het kabelnetwerk te ontzeggen. De auditeur verschilt op dit punt inderdaad
van mening met de Europese Commissie en merkt in dit verband op dat de Europese Commissie zich
in haar analyse beperkt tot een verwijzing naar de heersende regulatoire toestand zonder deze (en de
mogelijke gevolgen van niet-naleving) van naderbij te bekijken. De auditeur verwijst dienaangaande
naar zijn analyse in randnummers 237-241.
Telenet wijst in haar begeleidende brief bij de aangeboden verbintenissen (verder ”brief van 26 april”)
op het ontbreken van een causaal verband tussen het door de auditeur aangevoerde
mededingingsbezwaar en de voorgenomen concentratie. De auditeur wijst erop dat net dit verschil
(in situatie) tussen Telenet en Coditel het merger-specifieke element is, een verschil in situatie dat
zich op zijn beurt vertaalt in een gewijzigde (en verhoogde) prikkel en effect in hoofde van Telenet.
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237. De mogelijkheid voor het opleggen van een boete door het BIPT is gebaseerd op de wet van 17
januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector. De analyse zou zijn dat de marktanalyse niet uitgevoerd wordt en er dus
een overtreding is op de naleving van de opgelegde reglementering (artikel 21). Bij vaststelling van
overtreding kan inderdaad een boete opgelegd worden die maximaal 5 % bedraagt van de omzet van
de overtreder gedurende het jongste volledige boekjaar in de sector voor elektronische communicatie
of voor postdiensten in België (artikel 21, § 5, 2°).164
238. Alhoewel de boete een substantiële som bedraagt, namelijk 5% van de omzet van de overtreder
in de sector voor elektronische communicatie in België165, dienen hier drie bemerkingen bij te worden
gemaakt.166
239. Ten eerste ligt de uitkomst van dergelijke procedure niet vast van in het begin, hetgeen inhoudt
dat helemaal niet zeker is of dergelijke boete zal worden opgelegd. Getuige hiervan is de huidige
procedure rond Coditel waar het BIPT reeds maanden van mening is dat Coditel tekortschiet in haar
implementatie van de toegangsverplichting tot haar netwerk maar toch nog geen boete heeft
opgelegd.
240. Ten tweede is het zo dat, indien er al een boete wordt opgelegd, deze pas na een lange procedure
zal worden opgelegd. In een sector die zo snel evolueert als de telecomsector, waarbij de churn heel
laag ligt (hetgeen betekent dat indien een klant eenmaal getekend heeft bij een operator, het bijna
onmogelijk is deze nog te doen veranderen van operator), is dergelijke periode genoeg om een
(groot) deel van de markt reeds af te schermen.
241. Ten derde dient ook rekening gehouden te worden met de huidige rechtspraak van het Hof van
Beroep die het voor het BIPT moeilijk maakt om nog acties te ondernemen op basis van een
marktanalysebesluit van meer dan drie jaar oud. Het Hof van Beroep stelt immers dat na aanname
van een besluit er een nieuwe marktanalyse hoort uitgevoerd te worden en dat het BIPT de ‘oude’
marktanalyse niet meer verder kan uitvoeren.
iii.

Aantrekken van nieuwe/behoud huidige abonnees

242. Indien Telenet haar nieuwe diensten kan lanceren in het dekkingsgebied van Coditel zonder
gehinderd te zijn door enige netwerkconcurrentie in dit gebied, kan het gebruik maken van deze
periode om abonnees te winnen of haar reeds bestaande abonnees te behouden. Een overstap van
kabelnetwerk naar kopernetwerk (concreet: Telenet naar Proximus) is immers lastiger dan een
overstap waarbij de consument op het kabelnetwerk blijft (concreet: Telenet naar Orange).

164
165

166

Antwoord BIPT van 18 april 2017.
Telenet wijst in haar brief van 26 april op het feit dat de maximale boete zo’n 120 miljoen EUR zou
bedragen, hetgeen niet in verhouding zou staan tot de winstverbetering die Telenet zou realiseren
wanneer ze alle [0-100.000] huidige Coditel abonnees een WIGO-pakket zou kunnen verkopen
(minimaal EUR [0-1.200] per abonnee). De auditeur wijst in dit verband op de overnameprijs die
Telenet betaalt (400 miljoen EUR) en neerkomt op [0-4.000] EUR per abonnee.
Telenet wijst in haar brief van 26 april op het bestaan van juridisch afdwingbare beslissingen van de
bevoegde regulatoren die moeten volstaan om toegang te verlenen tot het kabelnetwerk van Coditel.
De auditeur verwijst in dat verband naar de analyse die wordt gemaakt in de randnummers 237-241.
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243. Telenet beschikt over de mogelijkheid de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel
niet te verlenen, minstens gevoelig te vertragen aangezien de taak om ervoor te zorgen dat Orange
toegang krijgt tot het kabelnetwerk van Coditel na de concentratie aan haar is toevertrouwd.
244. Het effect van het ontbreken van dergelijke toegang voor Orange zou de afwezigheid van
concurrentiële druk vanwege Orange zijn. De afwezigheid van deze concurrentiële druk zou zich
vooral laten gevoelen in een belemmering van de mededinging op de kleinhandelsmarkten voor het
leveren van tv-diensten, het leveren van vaste internetdiensten, het leveren van mobiele
telecommunicatiediensten en het leveren van multiple play-diensten. De opkomst van Orange, die
momenteel voor toenemende concurrentie zorgt in de dekkingsgebieden van Telenet en VOO, zou
zich niet kunnen doorzetten in geheel België.
V.2.2.d Conclusie auditeur
245. Het is essentieel dat Orange toegang krijgt tot het kabelnetwerk van Coditel, en dit tegen
redelijke commerciële voorwaarden. Verder is het cruciaal dat Orange haar diensten kan lanceren in
het dekkingsgebied van Coditel op hetzelfde moment dat Telenet er nieuwe diensten lanceert.
246. In dit verband merkt het BIPT op dat de overname door Telenet, die zelf aangeduid is als een
SMP-operator in haar dekkingsgebied, dient beschouwd te worden als een uitbreiding van de
voetafdruk van het netwerk van Telenet, waarop de regulering die aan Telenet werd opgelegd, van
toepassing wordt, inclusief enige prijsreglementering. Indien dit niet het geval zou zijn, zou er geen
sprake zijn van enige effectieve toegang gezien de prijzen die momenteel van toepassing zijn op
Coditel van 2013 dateren en een alternatieve operator er niet toe in staat stellen om een competitief
aanbod te lanceren. Wegens het gebrek aan implementatie en onvolledige informatie van Coditel
was het BIPT destijds niet in staat om een aangepast prijzenbesluit ook voor Coditel in 2016 aan te
nemen.167
247. Door het uitblijven van de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel zou de
aangemelde transactie tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke mededinging wordt verhinderd op
de kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van Coditel, de
Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten, de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten en de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten.
248. Op basis van het bovenstaande, dient geconcludeerd dat de concentratie
mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich meebrengt die resulteren in een
significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging.

167

Antwoord BIPT van 25 april 2017.
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V.2.3 Gecoördineerde gevolgen
249. Op sommige markten kan de structuur van die aard zijn dat ondernemingen het mogelijk,
economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om duurzaam hun gedrag te coördineren op de markt
met het doel om tegen hogere prijzen te verkopen. Een fusie op een geconcentreerde markt kan de
daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren door het in het leven roepen of
versterken van een collectieve machtspositie, omdat zij de kans vergroot dat ondernemingen zo hun
gedrag kunnen coördineren en de prijzen kunnen verhogen, zelfs zonder een overeenkomst te sluiten
of tot onderling afgestemde feitelijke gedragingen te komen in de zin van artikel 101 VWEU. Een
fusie kan marktcoördinatie ook gemakkelijker, stabieler en doeltreffender maken voor
ondernemingen die al vóór de fusie coördineerden, door de marktcoördinatie te verstevigen of door
de ondernemingen de kans te geven om prijzen te coördineren boven het concurrentiële niveau.
250. Marktcoördinatie kan diverse vormen aannemen. Op sommige markten bestaat de meest
waarschijnlijke vorm van coördinatie erin dat prijzen worden gehandhaafd boven het concurrentiële
niveau.168
251. De kans is groter dat marktcoördinatie opduikt op markten waar het betrekkelijk eenvoudig is om
tot een verstandhouding te komen over de coördinatievoorwaarden. Daarenboven moet aan drie
voorwaarden voldaan zijn om tot duurzame coördinatie te komen:
(i) De coördinerende ondernemingen moeten in voldoende mate kunnen controleren of
de verstandhouding wordt nageleefd;
(ii) Er moet een geloofwaardig disciplineringsmechanisme zijn dat in werking kan
worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt;
(iii) De met de coördinatie beoogde resultaten mogen niet in gevaar kunnen worden
gebracht door het optreden van buitenstaanders. De vermindering van het aantal
ondernemingen op een markt kan op zichzelf een factor zijn die marktcoördinatie
vergemakkelijkt.
252. Er dient te worden beoordeeld in welke mate de transactie de mededinging op significante wijze
beperkt door het vergemakkelijken van de coördinatie tussen de betrokken ondernemingen, door de
bestaande coördinatie te versterken of door het ontstaan van een collectieve machtspositie.
V.2.3.a Positie aanmeldende partij
253. Telenet neemt in het aanmeldingsformulier geen positie in over eventuele gecoördineerde
gevolgen die al dan niet zouden voortvloeien uit de transactie.
V.2.3.b Marktonderzoek
254. RTL geeft aan geen gecoördineerde gevolgen te verwachten op de Belgische Franstalige markt,
dit vanwege het feit dat SFR en Telenet samen slechts 7% van de Belgische Franstalige klanten
vertegenwoordigen, dit tegenover overige actoren zoals Proximus en VOO die respectievelijk 47% en
44% van de Franstalige klanten vertegenwoordigen.169

168

169

Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen.
Antwoord RTL van 30 maart 2017, p. 3.
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255. Proximus geeft aan dat het in het verleden al meermaals bij de BMA heeft aangekaart dat er een
“bijzondere” band bestaat tussen Telenet enerzijds en Brutélé-Nethys (merknaam VOO) anderzijds,
en stelt dat kan worden aangetoond, aan de hand van overduidelijke voorbeelden, dat deze
“bijzondere” band een mededingingsbeperkend oogmerk, alsook mededingingsbeperkende effecten
heeft (marktverdeling).
256. Na de transactie zal Telenet, door de verwerving van Coditel, een sterke aanwezigheid krijgen in
het Waals Gewest en haar aanwezigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in gebieden waar
Brutélé-Nethys ook (en vooral) actief is, versterken. Dit zal Telenet een nog grotere stimulans geven
om deze “bijzondere” band in stand te houden, zelfs verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt trouwens
voor Brutélé-Nethys.
257. Zo zal met name naar alle waarschijnlijkheid het aankopen van tv-zenders en andere tv-content
die specifiek gericht is op een Franstalig publiek in nauwe samenwerking (blijven) gebeuren met
Brutélé-Nethys, zelfs nog meer gebeuren, zoals dat nu ook al het geval is voor bijvoorbeeld het
aankopen van licenties op sportevenementen of -competities.
258. In dezelfde geest zal niets beletten dat de eigen of exclusieve TV-content wordt gedeeld tussen
Telenet en Brutélé-Nethys voor het geheel van hun respectieve dekkingsgebied, inclusief het
dekkingsgebied van Coditel voor Telenet, terwijl deze niet wordt gedeeld met andere aanbieders van
TV-diensten, zoals in casu Proximus of Orange.
259. Zo zal met name naar alle waarschijnlijkheid de verkoop van mobiele telecommunicatiediensten
op elkaar worden afgestemd, zoals dat voorheen ook al het geval was, zij het dan op het vlak van de
prijs (prijscoördinatie), op het vlak van de inhoud (wederzijds gebruik van wifi), dan wel op het vlak
van de klanten die worden benaderd (marktverdeling). Wat dit laatste betreft, wordt in herinnering
gebracht dat, in gevolge de transactie Telenet-Coditel, Telenet en Brutélé-Nethys als het ware nog
sterkere buren worden dan zij al waren, wat, als bijvoorbeeld mobiele abonnementen worden
verkocht aan bepaalde klanten en niet aan andere klanten op basis van het adres waar de
respectieve vaste netwerken gelegen zijn, problematisch is.
260. Deze (al dan niet stilzwijgende) afspraken staan niet los van de overname en de bekommernissen
en bezorgdheden, maar zouden ook “specifiek verbonden (zijn) aan de concentratie”.170
V.2.3.c Positie auditeur
261. De toets voor de beoordeling van voorliggende concentratie is of deze transactie resulteert in een
significante belemmering van de mededinging op één of meer markten. Concreet is de vraag met
betrekking tot gecoördineerde gevolgen of de concentratie de marktstructuur zodanig wijzigt dat de
ondernemingen na de concentratie het mogelijk, economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om
hun gedrag stilzwijgend te coördineren op één of meer markten.

170

Antwoorden Proximus van 10 februari 2017, p. 15-16 en van 10 april 2017, p. 8-9.
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262. De auditeur meent dat dit hier niet het geval is. De grootte van Coditel in verhouding tot Telenet
en het hieruit resulterende beperkte increment van het marktaandeel resulterend uit de overname
gecombineerd met het feit dat beide operatoren, alhoewel ze ook op nationale markten actief zijn,
enkel diensten leveren in hun respectievelijke dekkingsgebieden171, doet de auditeur besluiten dat de
concentratie de marktstructuur niet zodanig wijzigt dat er sprake zou zijn van gecoördineerde
gevolgen.
V.2.3.d Conclusie auditeur
263. Op basis van voorgaande concludeert de auditeur dat er voldoende elementen zijn die erop
wijzen dat onderhavige transactie geen mededingingsbeperkende gecoördineerde effecten zal
teweegbrengen.

V.3 Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie
264. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie tot gevolg
heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op
significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een
machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.
265. Het betreft hier de kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van
Coditel, de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten, de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten en de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten, waarop zich door het niet-respecteren
van regulatoire verplichtingen die op aanmeldende partij rusten, mededingingsbeperkende gevolgen
kunnen voordoen. Het gaat hierbij om het verdwijnen van concurrentiële druk vanwege Orange, die
zich zou laten gevoelen in een belemmering van de mededinging op bovenvermelde markten.
266. De aanmeldende partij werd hiervan, conform artikel IV.59 WER, op de hoogte gebracht bij
schrijven van 19 april 2017.

VI. Verbintenissen
VI.1 Inleiding
267. Op 26 april 2017 werd door de aanmeldende partij gebruik gemaakt van de mogelijkheid
verbintenissen aan te bieden bedoeld om een beslissing te verkrijgen op grond van artikel IV.61, §2,
1° WER.
268. Een nieuwe versie van deze verbintenissen172 werd na telefonisch contact met de auditeur
ingediend op 27 april 2017. Deze tweede versie van de verbintenissen werd op 28 april 2017
doorgestuurd naar Orange en het BIPT in het kader van een markttest.

171

172

Wat mobiele telecommunicatiediensten betreft, worden ook diensten geleverd buiten het
dekkingsgebied maar daar is het increment van het marktaandeel dermate klein (5000 mobiele
klanten van Coditel) dat ook op deze markt de concentratie de marktstructuur niet zodanig wijzigt dat
er sprake zou zijn van gecoördineerde gevolgen.
In deze nieuwe versie werd de definitie van “project” aangepast. Deze evolueerde van “De
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269. Op 2 mei 2017 diende de aanmeldende partij een derde voorstel van verbintenissen in. Ook deze
versie werd in het kader van de markttest aan Orange en het BIPT verstuurd.
270. De verbintenissen zoals hieronder weergegeven en besproken, zijn de derde en laatste versie
zoals ingediend door de aanmeldende partij op 2 mei 2017. (zie bijlage)

VI.2 Verbintenissen aanmeldende partij
271. Telenet biedt de hiernavolgende verbintenissen aan teneinde het Mededingingscollege toe te
laten om de voorgenomen transactie goed te keuren mits een beslissing op grond van artikel IV.62,
§2, 1° WER:
Sectie B. Verbintenis tot voltooiing van het Project
Telenet verbindt zich ertoe dat de Partijen het Project zo snel mogelijk en uiterlijk 4 maanden na de
Datum van Closing zullen Voltooien.
Sectie C. Toepassing van de Telenet Wholesale Tarieven
Telenet verbindt zich ertoe dat vanaf de Datum van Closing, de tarieven die worden aangerekend aan
Orange voor de levering door Coditel van Gereguleerde Toegangsdiensten in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel de Telenet Wholesale tarieven zullen zijn.
Sectie D. Lancering van Nieuwe Quadruple Play Bundels van Telenet in het Kabeldekkingsgebied van
Coditel
Telenet verbindt zich ertoe dat zij geen Nieuwe Quadruple Play Bundels in het Kabeldekkingsgebied
van Coditel zal Commercieel Lanceren voor het verstrijken van een periode van één maand na de
Datum van Voltooiing.
Sectie E. Toezichthoudende Trustee
Telenet zal een Toezichthoudende Trustee aanstellen voor de uitvoering van de opdracht van
Toezichthoudende Trustee die in deze Verbintenissen wordt bepaald.
272. De volgende definities zijn van toepassing:
Commerciële Lancering: het beschikbaar maken van diensten aan eindgebruikers op een
commerciële basis (met uitsluiting van friendly user tests en kleinschalige commerciële tests die
beperkt zijn in omvang en toepassingsgebied).
Datum van Inwerkingtreding: de datum waarop de Beslissing werd genomen.
Datum van Closing: de datum waarop de Voorgenomen Transactie wordt tot stand gebracht.
Datum van Voltooiing: de datum waarop het Project Voltooid is.
implementatie door Coditel van haar Gereguleerde Toegangsverplichting in overeenstemming met de
documenten aangehecht in Bijlage A en B” naar “De implementatie door Coditel van haar
Gereguleerde toegangsverplichting door de oplevering van een operationele IT provisioning in
overeenstemming met de vereisten van de documenten aangehecht in Bijlage A en B”.
Verder werd ook de omschrijving van de tijdsduur voor voltooiing van het project aangepast. Deze
evolueerde van “Telenet verbindt zich ertoe dat de Partijen het Project zullen Voltooien binnen een
termijn van 4 maanden na de Datum van Closing” naar “Telenet verbindt zich ertoe dat de Partijen
het Project zo snel mogelijk en uiterlijk 4 maanden na de Datum van Closing zullen Voltooien”.
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Gereguleerde Toegangsverplichting: de toegangsverplichtingen opgelegd aan Coditel en AIESH door
de Regelgevende Beslissingen.
Gereguleerde Toegangsdiensten: de groothandelsdiensten die moeten worden verleend aan
alternatieve operatoren op basis van de Gereguleerde Toegangsverplichting.
Toezichthoudende Trustee: één of meerdere natuurlijke of rechtspersoon/rechtspersonen die door
het Auditoraat zijn goedgekeurd en benoemd door Telenet, en die de functie heeft/hebben om
toezicht te houden op naleving door Telenet van de voorwaarden en verplichtingen verbonden aan
de Beslissing.
Nieuw Quadruple Play Aanbod: een Quadruple Play Aanbod dat nog niet Commercieel Gelanceerd
was in het Kabeldekkingsgebied van Coditel op de Datum van Closing.
Project: de implementatie door Coditel van haar Gereguleerde Toegangsverplichting door de
oplevering van een operationele IT provisioning in overeenstemming met de vereisten van de
documenten aangehecht in Bijlage A en B.
Quadruple Play Bundel: een bundel van diensten bestaande uit vaste telefonie, mobiele telefonie,
breedbandinternet en TV die gezamenlijk worden aangeboden aan eindgebruikers met een korting in
vergelijking met de som van de prijzen van de alleenstaande individuele componenten van de bundel.
Telenet Wholesale Tarieven: de wholesale tarieven voor de levering door Telenet van Geregeuleerde
Toegangsdiensten zoals bepaald in de beslissing van de CRC van 19 februari 2016 betreffende de
herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de Kabelnetten in het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad of in elke Regelgevende Beslissing die daarvoor in de plaats zou
komen.
Voltooid/Voltooien: de bevestiging door de Toezichthoudende Trustee van de afwerking van het
Project door Coditel met als gevolg dat de Gereguleerde Toegangsdiensten van Coditel volledig
beschikbaar zijn in het Kabeldekkingsgebied van Coditel.
273. De opdracht van de Toezichthoudende Trustee zal ten einde komen op de laatste dag van de
twaalfde maand volgend op de Datum van Inwerkingtreding.
274. De Verbintenissen treden in werking op de Datum van Inwerkingtreding en zullen verstrijken op
de laatste dag van de twaalfde maand volgend op de Datum van Inwerkingtreding.
275. Het Auditoraat kan, als antwoord op een met redenen omkleed verzoek van Telenet, waarin
voldoende redenen worden aangegeven, één of meer van de aangegane Verbintenissen opheffen,
wijzigen of vervangen. Dit verzoek wordt vergezeld van een rapport van de Toezichthoudende
Trustee, die tegelijkertijd een niet-vertrouwelijke kopie naar Telenet stuurt. Het verzoek leidt niet tot
opschorting van de tenuitvoerlegging van de Verbintenissen en met name niet tot de opschorting van
de termijnen waarbinnen aan de Verbintenissen moet worden voldaan.

VI.3 Markttest
276. Deze verbintenissen werden op 28 april 2017 onderworpen aan een markttest. Hieronder worden
de voornaamste reacties weergegeven, op algemene wijze en vervolgens meer in detail.173
173

Antwoorden Orange en BIPT van 2 mei 2017.

50

277. Orange is van mening dat de voorgestelde verbintenissen op geen enkele wijze tegemoet komen
aan de anti-concurrentiële gevolgen voortvloeiend uit de transactie.
278. Ook het BIPT meent dat de
mededingingsbezwaar niet wegnemen.

voorgestelde

verbintenissen

het

geconstateerde

Sectie B. Telenet verbindt zich ertoe dat de Partijen het Project zo snel mogelijk en uiterlijk 4
maanden na de Datum van Closing zullen Voltooien
279. Orange geeft aan dat de implementatie van het project zoals voorgesteld bestaat uit de
realisatie van huidige operationele documenten bediscussieerd tussen Orange en Coditel. Deze
verbintenis komt enkel neer op het zich conformeren aan een regulatoire verplichting. De verbintenis
voorgesteld door Telenet zou dienen gerealiseerd te worden los van de transactie.
280. Om de anti-concurrentiële gevolgen van deze transactie te verhelpen, meent het dat volgende
elementen nodig zijn:
i.

De nieuwe entiteit dient zich ertoe te verbinden de kwaliteit van de wholesale
toegangsvoorwaarden (technisch, commercieel, operationeel, tarifair en dergelijke)
tot zijn vast netwerk niet te verslechteren in verhouding tot de voorwaarden
voorgesteld door Telenet en Coditel voorafgaand aan de transactie;

ii.

Indien de nieuwe entiteit haar toegangsmodaliteiten zou harmoniseren, dient zij zich
ertoe te verbinden de meest voordelige vooraf bestaande oplossing te behouden als
toegangsvoorwaarde tot het gefuseerde netwerk;

iii.

De levering van IT-interfaces van Coditel identiek aan die van Telenet aangezien zij
het best beantwoorden aan de verwachtingen van een alternatieve operator.

281. Orange verwijst naar haar brief van 14 april 2017 waarin het meer in detail ingaat op de
specifieke maatregelen.
282. Het BIPT stelt met genoegen vast dat Telenet er zich toe verbindt de implementatie van de
wholesale regulering in te voeren en geeft in dit verband aan dat:
i.

Dit inhoudt dat Telenet de geplande IT-ontwikkelingen van Coditel onder zijn hoede
verder ontwikkelt zoals overeengekomen tussen SFR en zijn toegangszoeker.

ii.

Op langere termijn, Telenet de wholesale IT-systemen op het Coditel-netwerk zal
aligneren met zijn bestaande wholesale-IT systemen op het Telenet-netwerk, gezien
het gaat om een uitbreiding van de footprint van Telenet.

283. Het BIPT geeft verder aan dat voor een correcte en tijdige capaciteitsplanning in de IT-organisatie
van de toegangszoeker, het belangrijk is dat deze te verwachten evolutie (inclusief planning) zo snel
mogelijk gecommuniceerd wordt aan de betrokken toegangszoeker en dat het BIPT eveneens op de
hoogte dient te worden gehouden van dergelijke wijzigingen.
284. Bovendien moet bij de overname van de IT-infrastructuur rekening worden gehouden met de
netwerk- en IT-elementen waarover de toegangszoeker tevreden is aangezien deze elementen een
essentieel onderdeel kunnen vormen van de IT-systemen achter de diensten die hij aanbiedt.
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285. Tenslotte merkt het BIPT nog op dat, aangezien de “closing date” van de transactie niet is
vastgelegd in de verbintenissen, het onduidelijk is wanneer de periode van vier maanden begint te
lopen en wanneer de regulatoire verplichtingen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Het BIPT
wenst te benadrukken dat Telenet hier spoedig werk van hoort te maken en de transactie zo snel als
mogelijk dient “geclosed” te worden.
286. De auditeur meent ten eerste dat deze verbintenis een eerste stap is vanwege de aanmeldende
partij om tegemoet te komen aan het geformuleerde mededingingsbezwaar. De termijn van vier
maanden lijkt redelijk, gezien enerzijds de onzekerheid in hoofde van Telenet aangaande de staat van
vooruitgang van de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel en anderzijds de vijf
maanden die het zelf nodig had om toegang tot haar eigen kabelnetwerk te verlenen.
287. Ten tweede merkt de auditeur op dat de datum van closing onzeker is aangezien niet duidelijk is
wanneer de voorgenomen transactie zal worden tot stand gebracht.
288. Ten derde meent de auditeur, met Orange en het BIPT, dat het belangrijk is dat de wholesale
IT-systemen op het Coditel-netwerk zullen worden gealigneerd op die van Telenet om op die manier
Orange niet te verplichten divergerende systemen te onderhouden, hetgeen een meerkost zou
meebrengen en Orange in een concurrentieel minder gunstige positie zou plaatsen.
289. Tenslotte deelt de auditeur de opmerkingen van het BIPT en Orange aangaande het belang van
goede en tijdige communicatie en het feit dat bij de overname van de IT-infrastructuur rekening moet
worden gehouden met de netwerk- en IT-elementen waarover Orange tevreden is.
Sectie C. Telenet verbindt zich ertoe dat vanaf de Datum van Closing, de tarieven die worden
aangerekend aan Orange voor de levering door Coditel van Gereguleerde Toegangsdiensten in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel de Telenet Wholesale tarieven zullen zijn
290. Orange geeft aan dat deze verbintenis niet duidelijk is. Aangezien de kleinhandelsdiensten van
Telenet en Coditel niet dezelfde zijn, is het toepassen van de prijzen van Telenet op de diensten
aangeboden door Coditel simpelweg niet mogelijk.
291. Bovendien leidt het toepassen van de wholesale ta rieven van Telenet niet tot wholesale prijzen
die een efficiënte mededinging mogelijk maken in het dekkingsgebied van Coditel. Gezien de tarifaire
voorwaarden substantieel verschillen tussen het dekkingsgebied van Telenet en Coditel, dienen de
prijsvoorwaarden deze verschillen te reflecteren. Verder leidt het voorstel van Telenet tot een aantal
bijkomende vragen aangaande de praktische implicaties, zoals het weerhouden profiel voor de
wholesale facturatie en dergelijke.
292. In tegenstelling tot het huidige vage voorstel, zou een voorstel van een precieze prijslijst (met ook
de toepasselijke tarifaire periodes en de gevolgen voor eigen profielen) en gedetailleerde geleverde
diensten in het dekkingsgebied van Coditel, Orange wel toelaten zich een mening te vormen
aangaande de verbintenis.
293. Het BIPT geeft aan dat het logisch is dat de berekeningsmethode (en bijbehorende
groothandelstarieven) die bij beslissing van 19 februari 2016 werden opgelegd aan Telenet nu ook
gaat gelden op de uitgebreide footprint van Telenet aangezien bij overname van Coditel door
Telenet, welke ook een SMP-operator is in haar dekkingsgebied, Telenet haar dekkingsgebied louter
uitbreidt waardoor de verplichtingen die op Telenet rusten automatisch overgaan op het
overgenomen netwerk.
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294. Het merkt echter op dat de definitie van wholesale tarieven zoals voorgesteld door Telenet, geen
rekening houdt met de verschillen tussen de retail-aanbiedingen van Telenet en Coditel, zoals
prijszetting en karakteristieken. Daarenboven hebben sommige retail-aanbiedingen van Coditel
(zoals 3P SFR “White”) geen equivalent bij Telenet. Het louter overnemen van de tarieven van Telenet
biedt hier dus geen oplossing aangezien er geen wholesale tarief zou bestaan voor dit product.
295. Vandaar stelt het BIPT voor te specifiëren dat “de methodologie die werd vastgelegd in het
besluit van februari 2016 voor Telenet” hoort toegepast te worden door Telenet op de tarieven die op
de dekkingszone van Coditel gelden.
296. Aangezien zowel Orange als het BIPT aangeven dat de retail-aanbiedingen van Telenet en Coditel
dermate verschillen dat het simpelweg overnemen van de tarieven van Telenet geen oplossing biedt,
meent de auditeur dat dient geopteerd te worden voor een andere berekeningswijze van de
wholesale tarieven en verwijst in dat verband naar het voorstel van het BIPT.
Sectie D. Telenet verbindt zich ertoe dat zij geen Nieuwe Quadruple Play Bundels in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel zal Commercieel Lanceren voor het verstrijken van een periode
van [vertrouwelijk] na de Datum van Voltooiing (verbintenis 3)
297. Orange geeft aan dat het verbod voor Telenet nieuwe convergente aanbiedingen te lanceren,
moet duren tot zolang:
i.

De gereguleerde toegang tot het netwerk van Coditel conform is aan de regulatoire
verplichtingen;

ii.

Een wholesale prijs voor de convergente aanbiedingen is vastgelegd die een
werkelijke mededinging toelaat;

iii.

Een technische oplossing qua harmonisatie van het IT-probleem niet voorhanden is
(in dat verband dient een bijlage D te worden toegevoegd aan de verbintenissen met
daarin de technische specificaties van de API’s van Telenet zoals hernomen in haar
referentie-aanbod).

298. Het BIPT geeft aan dat deze verbintenis verhindert dat de overnemer mogelijks over een niet te
overkomen concurrentieel voordeel zou beschikken gedurende de periode waarin het wholesale
aanbod nog niet actief is, die haar ertoe in staat zou kunnen stellen de bestaande klanten aan zich te
binden voordat een effectieve concurrent zich kan lanceren. Het is echter aan te raden dat het verval
van deze verbintenis gelinkt wordt aan het tijdig voltooien en implementeren (met een zekere extra
tijdsmarge) van de wholesale verplichtingen, zodat een effectieve toegang verzekerd is die niet louter
gelinkt is aan een bepaalde duurtijd die afloopt.
299. De auditeur meent dat deze verbintenis redelijk is aangezien het Telenet inderdaad niet kan
worden aangerekend dat Orange, om redenen die haar eigen zijn, de lancering van haar
aanbiedingen uitstelt. Telenet kan in dat geval niet verplicht worden te wachten met de lancering
van nieuwe diensten in het dekkingsgebied van Coditel.
300. De auditeur deelt verder de bezorgdheid van het BIPT aangaande de link met het tijdig voltooien
en implementeren van de wholesale verplichtingen maar meent dat aan deze bezorgdheid wordt
tegemoet gekomen door de zinsnede “de periode van één maand na de datum van voltooiing”.
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Sectie G. Inwerkingtreding en duur
301. Orange geeft dienaangaande geen opmerkingen.
302. Het BIPT geeft aan dat de periode van twaalf maanden waarna de verbintenissen verstrijken,
onnodig verwarring schept rond de toepassing van de wholesale tarieven van Telenet en de
implementatie van de verplichtingen na deze periode. Dit is zeker zo aangezien, eens deze
verplichtingen uitgevoerd zijn, deze van kracht zijn en blijven tot wijziging door de betrokken
regulator. Het raadt dan ook aan deze clausule te schrappen om verwarring te voorkomen.
303. De auditeur sluit zich in deze aan bij het BIPT en meent dat het inderdaad beter is de clausule in
Sectie G. te schrappen.

VI.4 Conclusie
304. Op basis van de markttest en het gevoerde onderzoek in deze zaak, komt de auditeur tot
volgende conclusies aangaande de voorgestelde verbintenissen.
Voor wat betreft Sectie B.
305. De auditeur is van mening dat de verbintenis in volgende zin dient te worden aangepast:
i.

De datum van closing dient te worden vervangen door de datum van
inwerkingtreding;

ii.

De wholesale IT-systemen op het Coditel-netwerk dienen te worden gealigneerd op
die van Telenet;

iii.

Bij de overname van de IT-infrastructuur dient rekening te worden gehouden met de
netwerk- en IT-elementen waarover Orange tevreden is.

Voor wat betreft Sectie C.
306. De auditeur is van mening dat de verbintenis in volgende zin dient te worden aangepast;
i.

De methodologie die werd vastgelegd in het besluit van februari 2016 voor Telenet,
dient te worden toegepast door Telenet op de wholesale tarieven die gelden voor de
dekkingszone van Coditel.

Voor wat betreft Sectie D.
307. De auditeur is van mening dat deze verbintenis kan worden behouden in haar huidige vorm.
Voor wat betreft sectie G.
308. De auditeur is van mening dat Sectie G. dient te worden geschrapt uit het voorstel van
verbintenissen.
309. Algemeen dient dan ook geconcludeerd dat de aangeboden verbintenissen, in hun huidige vorm,
niet volstaan om het door de auditeur geïdentificeerde mededingingsbezwaar weg te nemen.
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VII. Voorstel tot beslissing
310. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en
artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:
i.

Dat de overname van Coditel Brabant SPRL door Telenet Group BVBA, aangemeld bij
de BMA onder nr. MEDE-C/C-17/0011, binnen het toepassingsgebied valt van de
regels van concentratietoezicht in het WER;

ii.

Dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie
daar in dit stadium van het onderzoek blijkt dat deze concentratie de mededinging
op de kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van
Coditel, de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten,
de
Belgische
kleinhandelsmarkt
voor
de
levering
van
mobiele
telecommunicatiediensten en de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van
multiple play-diensten op significante wijze belemmert, en de procedure van
bijkomend onderzoek bedoeld in artikel IV.62 WER in te zetten;

iii.

De concentratie evenwel toelaatbaar te verklaren indien de aanmeldende partij
alsnog verbeterde verbintenissen aanbiedt aan het Mededingingscollege teneinde de
transactie ontvankelijk te horen verklaren, op voorwaarde dat deze verbintenissen
tegemoet komen aan de hierboven geuite bezorgdheden met betrekking tot de
verbintenissen die de aanmeldende partij heeft overgemaakt aan de auditeur.

VIII. Vertrouwelijkheid
311. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur.”

55

IV. Schriftelijke opmerkingen van Proximus
24. Proximus legde de volgende Schriftelijke opmerkingen neer:

I. “INLEIDING
Op 12 mei 2017 heeft Proximus een niet-vertrouwelijke versie ontvangen van het ontwerp van
beslissing van het Auditoraat.
Proximus vernam hiermee, voor het eerst de inhoud, zij het enkel in grote lijnen, van de
verbintenissen die Telenet blijkbaar heeft aangeboden met het oog op de goedkeuring van de
overname.
Van het bestaan zelf van aangeboden verbintenissen had Proximus (pas) kennis vanaf 10 mei 2017,
t.t.z. de datum waarop Proximus ook in kennis werd gesteld van (de redenen van) het uitstel van de
zitting van het Mededingingscollege.
Proximus leidt uit het ontwerp van beslissing alvast af dat Telenet tussen 26 april 2017 en 28 april
2017 tot drie maal toe verschillende versies van haar verbintenissen heeft aangeboden, dat
uitsluitend Orange en het BIPT gecontacteerd zijn geweest met het oog op een “markttest” en, voor
het overige, dat, naar het oordeel van het Auditoraat, de overname kan worden goedgekeurd, mits
evenwel nog een aantal, in het ontwerp aangegeven, aanpassingen worden aangebracht aan de
laatste versie van de verbintenissen.
Proximus leidt daaruit ook af dat, als deze, in het ontwerp verduidelijkte, aanpassingen niet worden
aangebracht, het Auditoraat voorstelt de overname niet goed te keuren, minstens niet zonder eerst
een grondiger tweede-fase onderzoek te hebben kunnen verrichten.
Proximus is het alvast eens met het Auditoraat dat de overname een aantal mededingingsrechtelijke
problemen doet rijzen, ook al is zij het niet altijd eens met de aard en/of de omvang van deze
problemen.
Proximus is het echter niet eens met het Auditoraat dat de voorgestelde verbintenissen deze
problemen, zelfs de door het Auditoraat vastgestelde problemen, zullen remediëren, zelfs niet indien
zij in de door het Auditoraat gewenste zin zouden worden aangepast.

II. METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN
II.1 Het gevoerde onderzoek is op zijn minst “a-typisch” te noemen
Proximus stelt vast dat het eigenlijke onderzoek op een toch wel vrij a-typische wijze tot stand is
gekomen.
Ondanks het feit dat Proximus de belangrijkste reële of potentiële concurrent is van zowel de
overnemer Telenet als de overgenomen onderneming Coditel, waaarbij die beide ondernemingen
toch minstens op bepaalde markten dominant zijn, is Proximus weliswaar voorafgaandelijk aan de
aanmelding gecontacteerd geweest, middels een verzoek om inlichtingen van 30 januari 2017, maar
is Proximus, vervolgens na haar antwoord op 10 februari 2017, amper nog benaderd om haar
opmerkingen te formuleren.
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Zo heeft Proximus, ten eerste, tijdens de eigenlijke aanmeldingsprocedure, geen enkel verzoek om
inlichtingen meer ontvangen (zie evenwel hierna), hoewel uit het ontwerp van beslissing thans blijkt
dat een minimum aan bevraging toch noodzakelijk, minstens nuttig zou zijn geweest. Om deze
lacune (deels) te kunnen opvangen, heeft Proximus op 10 april 2017 nog spontaan een bijdrage
bezorgd aan het Auditoraat. In deze bijdrage heeft Proximus bijkomende informatie verstrekt, enkele
verduidelijkingen aangebracht aan haar antwoord van 10 februari 2017 en verder uitdrukking
gegeven aan haar bekommernissen en bezorgdheden. Op 11 april 2017 heeft het Auditoraat
vervolgens een bijkomende inlichting gevraagd bij deze bijkomende informatie, die Proximus
onmiddellijk daarna heeft bezorgd op 13 april 2017.
Zo heeft Proximus, ten tweede, ondanks het feit dat zij, onder meer en vooral in haar bijdrage van 10
april 2017, meermaals had verwezen naar mogelijke verbintenissen – of, in overeenstemming met de
terminologie van het Auditoraat in zijn verzoek om inlichtingen van 30 januari 2017, “corrigerende
maatregelen” – geen enkele markttest ontvangen en dit voor geen enkele van de drie door Telenet
voorgestelde groepen verbintenissen. Meer nog, Proximus heeft hiervan zelfs geen kennis gekregen,
weze het van de verbintenissen in extenso dan wel in de vorm van een samenvatting, laat staan de
mogelijkheid gehad om, zelfs zonder eigenlijke markttest, commentaar te verstrekken. Een (andere)
concurrent, m.n. Orange, heeft daarentegen wél deze mogelijkheden gekregen. Ten overvloede, nog
andere reële of potentiële concurrenten hebben blijkbaar net zo min als Proximus deze
mogelijkheden gehad.
Een en ander heeft als gevolg dat Proximus pas nu, d.w.z. na ontvangst van het ontwerp van
beslissing, de mogelijkheid heeft om iets dieper in te gaan op de reeds eerder tot uitdrukking
gebrachte bekommernissen en bezwaren en in het bijzonder op de aangeboden verbintenissen,
althans zoals deze worden beschreven in het ontwerp van beslissing.
Deze mogelijkheid blijft echter ook nu nog beperkt, aangezien niet alleen bepaalde passages van het
ontwerp eerder summier zijn, of het dan gaat om passages m.b.t. de marktdefinities dan wel om
passages gewijd aan de eigenlijke analyse, waardoor het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is te
achterhalen waarop zij steunen, maar ook – en vooral – de verbintenissen zelf slechts in de vorm van
een samenvatting ter beschikking zijn gesteld, waardoor het opnieuw zeer moeilijk, zoniet onmogelijk
is te achterhalen wat hun precieze strekking juist is.
Dit volstaat al om vast te stellen dat het onderzoek op een a-typische wijze is verlopen: de
voornaamste concurrent van Telenet en Coditel is amper betrokken geweest bij het onderzoek.
Dit doet meteen ook de eerste zeer fundamentele vraag rijzen of het onderzoek wel voldoet aan
het vereiste van nauwkeurigheid of grondigheid.
Het komt Proximus alleszins voor dat de analyse aan nauwkeurigheid zou winnen, mochten sommige
onderdelen van het onderzoek verder worden uitgewerkt teneinde de bestaande
mededingingsproblemen beter te identificeren en te beschrijven.
In onderdeel III, dat een puntsgewijze bespreking bevat van het ontwerp van beslissing, worden
verschillende voorbeelden gegeven van punten, welke naar het oordeel van Proximus, verder dienen
te worden onderzocht om te komen tot een meer nauwkeurige – lees: juistere – identificatie,
beschrijving en analyse van de diverse mededingingsproblemen die de aangemelde concentratie met
zich brengt.
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II.2 Het gevoerde onderzoek kan geen voldoende motivering vormen voor een
goedkeuringsbeslissing
Een aantal bekommernissen en bezwaren van Proximus worden, hoewel zij fundamenteel zijn, amper
behandeld of, zonder veel omhaal, weggewuifd en dit op onduidelijke gronden. Di geldt zowel voor
de marktdefinities als voor de eigenlijke analyse, over welke soms vergaande standpunten worden
ingenomen op uiterst summiere wijze.
Meer dan eens gaat hierbij de noodzakelijke nuance verloren, ook in zgn. standpunten die aan
Proximus worden toegeschreven, wat de motivering gebrekkig maakt.
Meer dan eens worden conclusies geponeerd met een motivering die haar oorsprong vindt in
analyses, welke in het ontwerp van beslissing niet voorkomen of niet juist blijken te zijn. Soms is de
motivering niet ter zake doend of wordt zelfs een motivering geput uit ondertussen vernietigde
administratieve beslissingen. Anders gezegd, in al deze gevallen is de motivering onjuist.
In nog andere gevallen is de motivering intern strijdig dan wel afwezig.
Dit doet meteen ook de tweede al even fundamentele vraag rijzen of de beslissing die op dit
onderzoek zal steunen, überhaupt wel voldoende gemotiveerd kan zijn.
Het komt Proximus alleszins voor dat het ontwerp – en de analyse waarvan het de neerslag is – moet
worden gecorrigeerd en vervolledigd, met als voornaamste doel de voormelde problemen recht te
zetten.
Dit zou er dan toe leiden dat het resultaat van het onderzoek en de conclusie die aan dit onderzoek
dient te worden vastgeknoopt, worden bijgestuurd
In onderdeel III, dat een puntsgewijze bespreking bevat van het ontwerp van beslissing, worden
verschillende voorbeelden gegeven van verkeerde, gebrekkige of zelfs afwezige motivering.

II.3 Het gevoerde onderzoek is “eenzijdig”
Dat de belangrijkste concurrent Proximus amper aan bod is gekomen (zie II.1), dat, meer dan eens,
de standpunten van de aanmeldende partij Telenet, concurrent van Proximus, zonder meer worden
overgenomen, dat, ten slotte, ook Orange, eveneens concurrent van Proximus, wél wordt betrokken
bij de markttest, terwijl Proximus niet eens van het bestaan van verbintenissen, laat staan van een
markttest, op de hoogte was, doet op zijn minst vragen rijzen.
Voor een goed begrip, Proximus wenst hiermee niet te insinueren dat het Auditoraat bevooroordeeld
zou zijn geweest.
Proximus wenst hiermee wel aan te tonen dat dit heeft geleid tot een onderzoek dat zeer “eenzijdig”
is en, bijgevolg ook, tot verbintenissen die al even “eenzijdig” zijn.
Als een partij verbintenissen aanbiedt om een mededingingsprobleem dat door het Auditoraat is
vastgesteld, te remediëren, dan ontslaat dit het Auditoraat niet van de plicht om te onderzoeken (i)
of deze verbintenissen effectief het probleem remediëren, (ii) of zij geen bijkomende
mededingingsrechtelijke problemen met zich brengen en, omdat het Auditoraat – maar ook het
Mededingingscollege – een administratieve overheid is, ten slotte ook (iii) of, door verbintenissen te
valideren die discriminerend zijn, het vereiste van niet-discriminatie en gelijke behandeling niet wordt
geschonden.
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Het valideren van een verbintenis die niet voorziet in een toegangsverplichting ten voordele van alle
operatoren die zich in dezelfde situatie bevinden, maar in een toegangsverplichting ten voordele van
één enkele operator, m.n. Orange, is manifest een discriminatie en strijdig met het beginsel van de
gelijkheid.
Dit doet de derde fundamentele vraag rijzen of de beslissing waarmee een dergelijke verbintenis
wordt goedgekeurd wel te rijmen is met het vereiste van niet-discriminatie en gelijkheid.
Het komt Proximus voor dat, daar waar een onderneming die als verbintenis een afstoting van activa
voorstelt, inderdaad de vrijheid heeft om in beginsel een overnemer van haar keuze voor te stellen,
een onderneming die een gedragsverbintenis voorstelt, niet diezelfde keuzevrijheid kan hebben,
inzonderheid als deze onderneming een machtspositie heeft en deze gedragsverbintenis als gevolg
heeft dat misbruik zou worden gemaakt van deze machtspositie. Dit is m.n. het geval voor een
toegangsverplichting die de dominante onderneming toelaat – zelfs voorschrijft – om niet alle
potentiële toetreders op voet van gelijkheid te behandelen.
Het valideren van een dergelijke discriminerende toegangsverplichting door een administratieve
overheid, zoals het Auditoraat – of het Mededingingscollege – is, op zijn beurt, ook een discriminatie,
die de geldigheid van de beslissing aantast.
In het ontwerp van beslissing wordt alleszins niet aangetoond waarom Orange zich in een voldoende
bijzondere positie zou bevinden waardoor Orange zich onderscheidt van alle andere operatoren,
zoals m.n. Proximus. Dat dit zou kunnen worden aangetoond, is überhaupt hoogst onzeker, in het
licht van de randnummers 200-206 en 213-217 van het arrest van 12 november 2014 (2011/AR/2289
e.a.) van het Hof van Beroep van Brussel waarbij al werd besloten dat, in tegenstelling tot wat door
de regulatoren werd voorzien (zowel voor Telenet als voor Coditel), Proximus niet dermate
verschillend was van andere operatoren dat zij a priori van het voordeel van een
toegangsverplichting voor de kabeloperatoren zou kunnen uitgesloten worden zodat enkel andere
operatoren daarvan zouden genieten.
In onderdeel III, dat een puntsgewijze bespreking bevat van het ontwerp van beslissing, wordt
toegelicht waarom de voorgestelde verbintenissen en de goedkeuring daarvan door het
Mededingingscollege strijdig zijn met de Belgische rechtsorde, die administratieve overheden
verplicht om het niet-discriminatie- en gelijkheidsbeginsel na te leven.

II.4 Het gevoerde onderzoek staat “op gespannen voet” met het regulatoir kader
Zoals hoger vermeld, heeft het Auditoraat op 11 april 2017 één bijkomende inlichting gevraagd met
betrekking tot Proximus’ bijdrage van 10 april 2017.
Het betrof de volgende vraag: “Gelieve een overzicht en stand van zaken te geven van de regulatoire
toegang die Telenet en SFR in hun respectievelijke dekkingsgebieden dienen te geven aan Proximus.
Gelieve hierbij ook voorbeelden te geven van weigeringen van dergelijke toegang en het gevolg dat
hieraan door Proximus werd gegeven (bij de tegenpartij, de regulator, de rechtbank)”.
Zoals al vermeld, heeft Proximus deze inlichting verstrekt op 13 april 2017.
Voor zover nodig herhaalt Proximus, die voor het overige verwijst naar haar bericht van 13 april
2017, dat de verschillende beslissingen van 1 juli 2011 van de Conferentie van Regulatoren voor de
Elektronische Communicatiesector (CRC), t.t.z. de gezamenlijk handelende regulatoren BIPT, VRM,
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CSA en Medienrat, i.v.m. de televisiemarkten voorzagen in een verplichting van toegang tot de
kabelinfrastructuur, zij het met een uitzondering voor Proximus.
Arresten van 12 november 2014 (in de Nederlandstalige beroepsprocedures) en 13 mei 2015 (in de
Franstalige beroepsprocedures) van het Hof van Beroep van Brussel hebben deze beslissingen,
volledig in overeenstemming met Proximus’ positie, bevestigd, met dien verstande dat de
uitzondering in kwestie werd vernietigd, wegens discriminerend, wat ook in overeenstemming was
met Proximus’ positie en de vordering die zij bij het Hof had ingediend.
Op 23 maart 2017 werden voorzieningen in cassatie van Coditel en AIESH tegen het arrest van 13 mei
2015 reeds verworpen. Een voorziening ingediend door Telenet is momententeel nog hangende.
Een en ander heeft als gevolg dat hic et nunc er ook een toegangsverplichting bestaat ten voordele
van Proximus.
Op 14 november 2014, t.t.z. onmiddellijk nadat het Hof van Beroep beslist had (cf. arrest van 12
november 2014) dat de kabel (althans in het Nederlandstalige taalgebied174) opengesteld moest
blijven en dat Proximus niet op algemene wijze en a priori kon worden uitgesloten, heeft Proximus
een verzoek gericht aan Telenet om toegang te bekomen tot de kabelinfrastructuur van Telenet
(t.t.z. in eigendom of in beheer)175.
Vanaf dat ogenblik heeft Telenet een strategie gevoerd van “vertraging” en “uitstel”, vervolgens van
“weigering”, waarbij de bevoegde regulatoren niet bij machte zijn gebleken om aan deze strategie
een einde te stellen.
Een en ander leidt uiteindelijk tot een totale blokkering als het BIPT, naar aanleiding van arresten van
het Hof van Beroep van Brussel van 29 juni 2016 en van 2 november 2016, meent dat deze arresten
ook implicaties hebben voor de problematiek rond de toegang tot de kabelinfrastructuur, ook al
betrof het dan andere zaken176, en Proximus uiteindelijk op 16 december 2016 meedeelt dat het
geen beslissing meer zal nemen, maar zich voortaan zal focusen op een nieuwe marktanalyse en “in
parallel” daarmee de verzoeken van Proximus verder zou overwegen. De regulatoren VRM en CSA
delen op dezelfde dag dezelfde boodschap mee in overigens gelijkaardige bewoordingen. Ook de
Medienrat doet dit, maar dan op 27 december 2016.
Dit alles staat in schril contrast met de wijze waarop Telenet gevolg heeft gegeven aan het verzoek
om toegang van Orange.
Dit staat ook in schril contrast met de wijze waarop de regulatoren het verzoek van Orange om
toegang te krijgen tot de kabelinfrastructuur behandelen (inclusief in het kader van deze
procedure).
174

Om de leesbaarheid van dit document niet nodeloos te bemoeilijken, werd ervoor geopteerd om, als er gesproken
wordt over “taalgebieden”, de “nuances” en “uitzonderingen” achterwege te laten. Het begrip “taalgebied” moet in deze
dus (meestal) begrepen worden als “een gebied dat grotendeels overeenstemt met het taalgebied”.
175
Proximus verwijst in dit verband ook naar het dossier MEDE-P/K-10/0032 i.v.m. de toegang tot (analoge) televisie, waar
een gelijkaardige problematiek, zij het niet vanuit een regulatoir perspectief, aan bod komt.
176
Het betrof, in de eerste plaats, de zgn. breedband-zaak, waarin het Hof van Beroep de herstelbelissing van de CRC van
18 december 2014 heeft vernietigd. Voormelde herstelbeslissing had als doel de beslissing van 1 juli 2011 van de CRC
(i.v.m. breedband), die vernietigd was bij arrest van 3 december 2014 van het Hof van Beroep te Brussel, te herstellen.
Daarnaast betrof het, in de tweede plaats, de zgn. BRxx2012-zaak, waarin het Hof van Beroep het besluit van 10 december
2013 van het BIPT heeft vernietigd waardoor ook een aantal nieuwe verplichtingen aan Proximus werden opgelegd,
minstens dat bestaande verplichtingen werden gepreciseerd.
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Ook nu weer insinueert Proximus niet dat er sprake zou kunnen zijn van vooringenomenheid van de
regulatoren.
Proximus stelt echter wél gewoon vast dat haar redelijke verzoeken om toegang keer op keer
uiteindelijk dode letter zijn gebleven, terwijl het blijkbaar aan de regulatoren veel gelegen is om te
verzekeren dat Orange (ook) toegang krijgt tot de kabelinfrastructuur van Coditel en dat deze
toegang plaats vindt tegen goede tarifaire voorwaarden.
Welnu, de verbintenissen geven blijk van een zelfde welwillendheid ten aanzien van het verzoek van
Orange om toegang te krijgen tot de kabelinfrastructuur, terwijl aan andere toegangsverzoeken geen
aandacht wordt besteed.
Niet alleen zou deze toegang voor Orange binnen de 4 maanden een feit moeten zijn, maar
bovendien zou niet de (gereguleerde) prijs die thans van toepassing is in de Coditel-zone, gelden,
maar de (gereguleerde) prijs die van toepassing is in de Telenet-zone. Hiermee zou meteen – onder
voorbehoud van bevestiging aangezien dit punt geenszins duidelijk is in de verbintenissen zoals voor
Proximus toegankelijk – ook een einde komen aan een geschil tussen Orange en Coditel (alsook
Telenet overigens), dat al enige tijd aansleept en nog hangende is voor het Hof van Beroep van
Brussel.
Onder het voormelde voorbehoud en in de veronderstelling dat de BMA vermag reeds geldende
verplichtingen, zoals de toegangsverplichting, (nogmaals) op te leggen, weze het door ze te
moduleren, dan wel ze aan een sanctie verband houdende met de concentratie te onderwerpen, rijst
de bijkomende vraag of de BMA ook vermag geldende verplichtingen, zoals de tariefplicht, buiten
werking te stellen of minstens op een bepaalde wijze aan te passen, inzonderheid indien deze
buitenwerkingstelling en/of aanpassing(en) beperkt zijn tot één enkele operator, die hiermee positief
gediscrimineerd wordt t.a.v. alle andere (reële of potentiële) begunstigden van de
toegangsverplichting. In dezelfde veronderstelling rijst de vraag naar de voorwaarden onder welke
de BMA dit kan doen.
Dit doet de vierde fundamentele vraag rijzen of de voorgestelde verbintenissen, zowel wat hun
motivering als hun draagwijdte betreft, verenigbaar zijn met het regulatoir kader.
Ook al komt het Proximus voor dat er nog tal van aspecten verder dienen te worden uitgeklaard
vooraleer een eindbeslissing kan worden genomen, is Proximus, met verwijzing naar haar reactie van
10 april 2017, toch zo vrij om in het ontwerp van beslissing en, meer bepaald, in de voorgestelde
verbintenissen, de bevestiging te zien dat de problematiek van de toegang tot de kabelinfrastructuur
niet los gezien kan worden van deze concentratie en, omgekeerd, dat de concentratie niet los gezien
kan worden van de genoemde problematiek.
Trouwens, dat een en ander verder wordt uitgeklaard, is des te belangrijker nu, na een dergelijke
overname, de marktstructuur per definitie gewijzigd zal worden, deze wijzigingen aan de
marktstructuur, o.w.v. de machtspositie van Telenet, aanzienlijk en onherroepelijk zullen zijn en, in
dergelijke omstandigheden, een gebrekkige beslissing, naar alle waarschijnlijkheid, aanleiding zal
geven tot de grootste rechtsonzekerheid.
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III. PUNTSGEWIJZE BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN BESLISSING
21.

Naar eigen zeggen, heeft Telenet de ambitie “om een toonaangevende aanbieder van
geconnecteerde entertainment en B2B-diensten te worden in heel België”. De
verwerving van Coditel zou, nog steeds volgens Telenet, “een belangrijke stap
(vormen) “om deze doelstelling te realiseren”. Daardoor zou, eveneens volgens
Telenet, “een groter deel van Brussel en een beperkt deel van Wallonië (…) toegang
krijgen tot de hoogwaardige lineaire en niet-lineaire televisiediensten, breedband
internet en vaste en mobiele telefoniediensten van Telenet”.
Dat Telenet deze ambitie heeft, wenst Proximus uiteraard niet te betwisten.
Daar staat wél tegenover dat deze ambitie, die wordt voorgesteld als het “doel van
de concentratie”, op andere manieren – die overigens merkbaar minder schadelijk
zouden zijn voor de mededinging, zelfs deze zouden bevorderen – had kunnen en nog
steeds kan worden gerealiseerd.
Zo had Telenet de mogelijkheid – wat Telenet echter heeft nagelaten – om zelf te
investeren in infrastructuur, zelfs kabelinfrastructuur, buiten haar huidige
dekkingsgebied, inzonderheid in de aanpalende zones (b.vb. in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest), om dit gebied uit te breiden.
Zo had Telenet ook de mogelijkheid – wat Telenet eveneens heeft nagelaten – om een
groothandelsaanbod af te nemen buiten haar huidige dekkingsgebied (b.vb. teneinde
eerst een bepaalde schaal aan klantenbasis uit te bouwen alvorens tot eigen
investeringen over te gaan, zoals dit ook de sectorregulatoren was voorzien).
Telenet heeft echter een totaal andere weg gekozen.
In de plaats van de concurrentie aan te gaan met de andere (kabel-)operatoren
buiten haar dekkingsgebied, wat de concurrentie zou hebben bevorderd, heeft
Telenet ervoor gekozen om met de kabeloperatoren de (minstens stilzwijgende)
afspraak te maken om niet met elkaar te concurreren.
Bijgevolg, om toch de beweerde ambitie te kunnen realiseren en dus haar gebied uit
te breiden, heeft Telenet ervoor gekozen om deze uitbreiding buiten haar
dekkingsgebied te realiseren middels de overname van een (reële of potentiële)
concurrent, i.c. Coditel (merknaam SFR), die hierdoor verdwijnt.
Overigens, dit is ook de weg die Telenet heeft ingeslagen voor haar mobiele
telefonieactiviteit. In de plaats van de concurrentie aan te gaan met de andere
mobiele netwerkoperatoren (MNO), door zelf MNO te worden, wat de concurrentie
zou hebben bevorderd, heeft Telenet, als toenmalige mobiele virtuele
netwerkoperator (MVNO) van Orange, ervoor gekozen om BASE over te nemen, dat
hierdoor ook verdween als concurrent.
Dat de goedkeuring van de overname van BASE, die uiteindelijk dezelfde strategie
belichaamt, gepaard ging met belangrijke verbintenissen kan alleen maar tot
voorbeeld strekken in deze zaak rond de overname van Coditel.
Het komt Proximus alleszins voor dat het passend zou zijn, mocht Telenet
toelichting geven bij de redenen waarom zij haar ambitie, welke het “doel is van de
concentratie”, op deze en niet op enige andere manier wenst te realiseren.
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Ook een overname kan immers een marktuitsluitend doel hebben, zeker indien
beweerde doelstellingen op andere manieren kunnen worden bereikt. Minstens moet
daarmee rekening gehouden worden bij de analyse van een concentratie die een
ernstige belemmering van de mededinging met zich zal meebrengen via de
uitbreiding en versterking van een dominante positie.
41.

Het ontwerp van beslissing bevat volgens Proximus een aantal grote
onnauwkeurigheden wanneer het standpunten toeschrijft aan deze of gene
betrokken partij, weze het een derde zoals Proximus.
Zo wordt m.b.t. het “leveren van TV-diensten aan de eindgebruiker” gesteld dat
“Proximus (…) (stelt) dat er verdere opsplitsingen mogelijk zouden zijn van de
algemene markt voor kleinhandelstelevisiediensten, maar niet noodzakelijk in het
kader van deze transactie aangezien het geen gevolgen heeft voor de beoordeling
ervan”.
Het standpunt van Proximus, waarnaar verwezen wordt in het ontwerp van
beslissing, luidt echter als volgt:
“De “markt voor het aanbieden van TV-diensten aan de eindgebruikers” omvat de
“klassieke” TV-diensten. Proximus kan alleen maar vaststellen dat over deze
marktdefinitie eigenlijk weinig discussie bestaat.
De “klassieke” TV-diensten worden aangeboden door distributeurs-aggregatoren,
zoals Telenet, Coditel (merknaam SFR), Nethys-Brutélé (merknaam VOO), Orange en
Proximus, actief, die over kabel of xDSL zowel TV-zenders (zie ook sub iii) ) als andere
TV-content (of TV-inhoud) (zie ook sub ii) ) aanbieden aan de eindgebruikers. In
sommige gevallen is ook geoordeeld geweest dat het aanbieden van TV-diensten via
satelliet tot dezelfde markt behoorde.
Andere (meer recente) TV-diensten worden dan weer aangeboden door nieuwe
aanbieders, m.n. de zgn. OTT-spelers (“over-the-top players”), t.t.z. aanbieders van
TV-diensten over het internet, zoals Netflix of Stievie. Zij verschillen daarnaast van de
distributeurs-aggregatoren (soms) ook op het vlak van de TV-diensten zelf. Zo is
Netflix b.vb. geen aggregator van TV-zenders, terwijl Stievie – althans voor de
betalende optie – dat wel is (of was). Deze worden, in de regel, niet tot deze markt
gerekend.” (antwoord van 10 februari 2017, p. 2).
Proximus heeft het aldus niet over “verdere opsplitsingen”. Evenmin heeft Proximus
het er over dat deze niet “noodzakelijk” zouden zijn “in het kader van deze transactie”
of dat dit “geen gevolgen heeft voor de beoordeling ervan”.
Vermoedelijk in een poging om beknopt te zijn, werden aldus onnauwkeurigheden in
het ontwerp van beslissing opgenomen.
Wat inzonderheid de voormelde onnauwkeurigheid betreft, wordt aan Proximus een
standpunt toegeschreven dat zij niet heeft ingenomen.
Het zou passend zijn, deze onnauwkeurigheden recht te zetten teneinde een gebrek
in de motivering te vermijden.

42.

Het ontwerp van beslissing is ook meermaals onnauwkeurig wanneer het
standpunten weergeeft van het Auditoraat zelf.
Zo weerhoudt het ontwerp uiteindelijk de “klassieke” definitie m.b.t. het aanbieden
van TV-diensten aan de eindgebruikers.
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Daar wordt echter aan toegevoegd dat “de vraag naar een verdere opsplitsing van
deze markt (…) open (wordt) gelaten, aangezien dit het resultaat van de
mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou wijzigen”.
Dit standpunt wordt ingenomen, doch zonder dat blijkt dat er een effectieve analyse
is uitgevoerd die dit standpunt zou rechtvaardigen, laat staan dat zou blijken dat dit
standpunt ook een correct standpunt zou zijn.
Behoudens vergissing van Proximus, bevat het ontwerp geen enkele analyse of
begin van analyse waaruit de juistheid van het standpunt van het Auditoraat zou
blijken. Het zou passend zijn het ontwerp op dit punt aan te vullen.
Immers, als hiermee bedoeld wordt, met impliciete verwijzing naar de
“marktaandelen” (randnummer 48), dat deze eerder bescheiden zijn, dan kan
Proximus alleen maar vaststellen dat er inderdaad verschillende “marktaandelen”
worden weergegeven voor verschillende “productmarkten” gebaseerd op
verschillende technologieën, maar ook dat deze “productmarkten” niet
overeenstemmen met alle weerhouden mogelijke “opsplitsingen”, zoals b.vb. de
opsplitsing “FTA TV” en “Pay TV”.
Als hiermee bedoeld wordt, dat HHI-berekeningen zouden leiden tot zeer geringe
toenames, dan geldt dat deze “opsplitsingen” daar niet eens worden gemaakt.
Uit geen van beide benaderingen, die van kwantitatieve aard zijn, kan de juistheid
van het ingenomen standpunt worden afgeleid. Een kwalitatieve benadering wordt
zelfs niet vermeld.
Ook deze onnauwkeurigheid leidt tot een gebrekkige motivering.
48

M.b.t. de aangeleverde “marktaandelen”, als het Auditoraat eenmaal tot de
conclusie is gekomen dat de markt “regionaal” is, t.t.z. overeenstemmend met het
dekkingsgebied van elke kabeloperator, zonder daarbij ook maar enig voorbehoud te
formuleren, rijst de vraag waarom het dan nog nodig is om “nationale”
marktaandelen weer te geven. Echt consequent is dit niet tenzij er ook de
consequentie en vaststelling aan zou worden gekoppeld dat ondanks het feit dat het
activiteitengebied van Telenet merkbaar geringer is dan geheel België, Telenet zelfs
op een nationale schaal genomen veruit het hoogste marktaandeel heeft. Die
vaststelling wordt echter verder in het ontwerp niet vermeld of gebruikt aangezien er
in feite op de bestaande machtsposities van Telenet niet wordt ingegaan.
Voor het overige, kan Proximus alleen maar vaststellen dat het Auditoraat steunt op
de “marktaandelen” die de aanmeldende partij zelf heeft aangereikt (onderdeel (i))
en op de “marktaandelen” die het BIPT heeft aangereikt (onderdeel (ii)). Voor beide
geldt dat het om cijfers van 2015 gaat, terwijl de aanmelding nochtans dateert van
21 maart 2017 en er dus normaliter ook al cijfers voor 2016 moeten beschikbaar zijn.
Een en ander is bevreemdend aangezien het Auditoraat in zijn verzoek om
inlichtingen van 30 januari 2017 cijfers had opgevraagd aan Proximus, m.n. over
volumes en omzet, die aan het Auditoraat bezorgd zijn geweest op 10 februari 2017.
Deze cijfers betroffen de situatie op het einde van het derde kwartaal van 2016
(16Q3). Op het ogenblik van de aanmelding, t.t.z. 21 maart 2017, waren alleszins
cijfers voor het volledige jaar 2016 beschikbaar geweest.
Waarom de aanmeldende partij zelf geen geactualiseerde cijfers heeft bezorgd of
waarom zij niet (zouden) zijn opgevraagd, zijn open vragen.
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Proximus wenst er in dit verband, ten eerste, op te wijzen dat het belang van juiste en
accurate informatie in het kader van een concentratieonderzoek, zoals dat recent
door de Europese Commissie op 18 mei 2017 in de zaak Facebook / WhatsApp (zaak
M.8228) nogmaals werd onderstreept, niet kan worden geminimaliseerd. Zonder
juiste en accurate informatie bestaat immers het risico dat de beoordeling van een
concentratie steunt op verkeerde premissen.
Ten tweede stelt Proximus vast dat er geen overzichten worden verschaft van de
evoluties (of de afwezigheid van evoluties) in de betrokken marktaandelen, terwijl dit
naar de mening van Proximus wel een factor is die hier toch relevant is. Zo kan met
name blijken dat een dominante marktspeler als Telenet jaar in jaar uit nauwelijks
enig marktaandeel inboet, wat toch een meer dan relevante factor is voor de
beoordeling van de voorliggende concentratie.
Voor een goed begrip, informatie die onjuist is of niet voldoende accuraat is, kan
sowieso leiden tot een gebrek aan motivering.
Het zou passend zijn om het ontwerp van beslissing op dit punt aan te vullen en
geactualiseerde cijfers (die over meerdere jaren spannen) te vermelden en,
vervolgens, in overweging te nemen bij het berekenen van de HHI, wat moet
toelaten om onnauwkeurigheden te vermijden.
In dit verband wordt in herinnering gebracht dat kleine afwijkingen in de cijfers
dubbel zoveel (of, beter gezegd, exponentieel zoveel) gewicht zullen hebben in de
context van de berekening van de HHI-waarden en de evoluties daarvan.
52.

In het ontwerp van beslissing wordt “het verwerven/in licentie geven van
uitzendrechten voor TV-content” als relevante productmarkt weerhouden.
Daar wordt aan toegevoegd dat “de vraag of de sub-segmenten van deze markt
afzonderlijke productmarkten vormen, (…) in onderhavige zaak (open kan) worden
(…) gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van
voorliggende transactie”.
Dit standpunt wordt ingenomen, doch zonder dat blijkt dat er een effectieve analyse
is uitgevoerd die dit standpunt zou rechtvaardigen, laat staan dat zou blijken dat dit
standpunt ook een correct standpunt zou zijn.
Opnieuw bevat het ontwerp, behoudens vergissing van Proximus, geen analyse
waaruit de juistheid van het weerhouden standpunt zou blijken. Het zou passend
zijn om het ontwerp op dit punt aan te vullen.
Indien ook nu weer, weze het impliciet, verwezen wordt naar de “marktaandelen”
(randnummer 58) of naar de HHI-berekeningen, moet andermaal worden besloten
dat deze beide kwantitatieve benaderingen niet toelaten om de juistheid van het
standpunt van het Auditoraat te bevestigen.
Wat inzonderheid de “marktaandelen” betreft, die berekend blijken te zijn aan de
hand van de “uitgaven voor TV-rechten”, wordt gesuggereerd dat het om de
verwerving van licenties gaat, terwijl de vermelding van De Vijver Media (die zowel
het productiehuis Woestijnvis als de TV-zenders van SBS Belgium omvat) in de
betrokken tabel dan weer eerder suggereert dat het niet om de verwerving, maar om
de verlening van dergelijke rechten zou kunnen gaan. Proximus acht het zeer
waarschijnlijk dat deze tabel behept is met onjuistheden, in zoverre de betrokken
partijen in verschillende hoedanigheden optreden en deze hoedanigheden vermengd
lijken te zijn.
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Anderzijds lijkt het in de gevolgde benadering zo te kunnen zijn dat de
distributieplatformen en de zenders zich op dit vlak in eenzelfde markt zouden
situeren, terwijl meer algemeen wordt aangenomen dat dit toch voor de meerderheid
van de content-rechten niet als dusdanig het geval is. Waarom al die (kennelijk)
verschillende ondernemingen in één markt worden ondergebracht, wordt niet
gemotiveerd. Het lijkt toch moeilijk aanneembaar te beschouwen dat Telenet en VTM
(Medialaan) hier zomaar als concurrenten in de betrokken markt kunnen aangemerkt
worden, wat wel met zich meebrengt dat de marktaandelen van de bij de
concentratie betrokken ondernemingen verwateren en er geen juiste concurrentieanalyse kan gemaakt worden.
Opnieuw geldt dat er geen kwalitatieve analyse is gebeurd.
Zo had b.vb. nagegaan moeten worden of Telenet en Coditel als afnemers van
licenties al dan niet over een aanzienlijke portefeuille exclusieve rechten beschikken
en, in voorkomend geval, of de exclusieve rechten, weze het filmrechten, rechten voor
belangrijke sport- of andere evenementen, waarover Coditel beschikt (zie in dit
verband Bijlage A), uitsluitend gelden voor de eigen Coditel-zone, dan wel (ook)
gelden voor andere dekkingsgebieden, zoals van Telenet, dan wel voor het hele
Belgische territorium.
Zonder een dergelijke kwalitatieve analyse is het onmogelijk te beweren, zoals het
ontwerp nochtans doet, dat “dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van
voorliggende transactie”.
Ook deze onnauwkeurigheid leidt tot een gebrekkige motivering.
58.

De geografische omschrijving van de markt voor “het verwerven/in licentie geven van
uitzendrechten voor TV-content” wordt open gelaten in het ontwerp van beslissing
“aangezien dit”, volgens het Auditoraat”, “geen verschil uitmaakt voor de
beoordeling van de voorliggende transactie”.
Dit standpunt wordt ingenomen, zonder dat evenwel blijkt dat er een effectieve
analyse is uitgevoerd die dit standpunt zou rechtvaardigen, laat staan dat zou blijken
dat dit standpunt ook correct zou zijn.
Opnieuw geldt dat het ontwerp, behoudens vergissing van Proximus, geen enkele
analyse of begin van analyse bevat waaruit de juistheid van het betrokken
standpunt zou blijken.
Het spreekt voor zich dat deze analyse ook nauw samenhangt met de analyse van de
“productenmarkt” en de vraag of deze al dan niet verder moet worden opgesplitst.
Immers, niet alle “opsplitsingen” leiden automatisch tot dezelfde geografische
omschrijving. Bij wijze van voorbeeld, TV-content gericht op een specifieke (etnische)
bevolkingsgroep zal b.vb. eerder kijkers in een verstedelijkte omgeving (Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) aanspreken dan kijkers op het platteland (AIESH-zone).
Ook deze onnauwkeurigheid leidt tot een gebrekkige motivering.

62.

Het ontwerp van beslissing geeft het standpunt van Proximus onnauwkeurig weer.
Een verdere opsplitsing zou enkel nodig zijn, blijkens het ontwerp, “wanneer (TVzender, inclusief de afgeleide TV-content) een “must-have” karakter hebben”.
Het standpunt van Proximus luidt echter als volgt:
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“(…) belet niet dat sommige TV-zenders, inclusief de afgeleide TV-content, een “musthave” karakter hebben, waarmee bedoeld wordt dat zij een essentiële input vormen
voor aanbieders van TV-diensten aan de eindgebruikers, en dus een afzonderlijke
groothandelsmarkt vormen.
Zo geldt, wat inzonderheid de zgn. Vlaamse TV-zenders betreft, t.t.z. de TV-zenders
die worden uitgegeven door de VRT, Medialaan en SBS Belgium, dat zij, omwille van
hun doel (Vlaamse kijkers), hun aard (algemene TV-zenders) en/of hun belang
(aanzienlijke tot zeer aanzienlijke kijkersaantallen), een “must-have” karakter hebben
voor de Vlaamse TV-kijkers.
Zo geldt ook dat, voor de Franstalige TV-kijkers, bepaalde Franstalige TV-zenders
omwille van hun doel (Franstalige TV-kijkers), hun aard (algemene TV-zenders) en/of
hun belang (aanzienlijke tot zeer aanzienlijke kijkersaantallen), een “must-have”
karakter hebben.
Verder geldt mutatis mutandis dat TV-zenders die zich richten op specifieke
doelgroepen, in die gebieden waar dergelijke specifieke doelgroepen een aanzienlijk
deel uitmaken van het kijkerspotentieel ook moeten worden beschouwd als “musthave” TV-zenders.
Ten slotte geldt nog dat de andere TV-zenders die door een dominante onderneming
worden aangeboden, zonder welke concurrerende (nieuwe of kleinere) aanbieders
van TV-diensten niet de kans hebben om voldoende concurrentie te bieden aan de
dominante onderneming, voor deze (nieuwe of kleinere) aanbieders van TV-diensten
ook een “must-have” karakter hebben. Anders gezegd, deze laatste groep aanbieders
moet minstens kunnen beschikken over een gelijke – of minstens gelijkaardige of
gelijkwaardige – portefeuille aan TV-zenders (en overige TV-content) om niet
weggedrukt te worden door de dominante onderneming. Dit betekent meteen ook
dat exclusiviteit voor dergelijke “must-have” TV-zenders t.v.v. de dominante operator
uit den boze dient te zijn.”
Dit laatste aspect, m.n. dat, voor kleinere aanbieders van TV-diensten, zoals Proximus
binnen het dekkingsgebied van Telenet, de TV-zenders uit de portefeuille van een
dominante operator, zoals i.c. Telenet en Coditel, elk binnen hun dekkingsgebied, een
“must-have” karakter hebben, vermeldt het ontwerp van beslissing niet. Of en, in
voorkomend geval, hoeveel TV-zenders er in de portefeuille van Telenet, voor en na
de overname van Coditel, opgenomen zijn, is dus wel degelijk van het grootste belang
en zal een impact hebben op de analyse, zowel op het vlak van de marktdefinitie als
uiteindelijk ook op het vlak van de concurrentiële analyse.
63.

Het ontwerp komt tot de volgende conclusie: “De auditeur meent dat de vraag of de
groothandelsmarkt voor de levering van TV-kanalen één markt vormt of de
groothandelsmarkt voor de levering van premium betaaltelevisiekanalen een
afzonderlijke productmarkt vormt die los staat van de groothandelsmarkt voor de
levering van gratis televisiekanalen en basis televisiekanalen in deze zaak kan worden
open gelaten, aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van
voorliggende transactie”.
Deze conclusie is toch merkwaardig in de zin dat het Auditoraat slechts spreekt over
twee mogelijke vormen van “opsplitsing”, zonder dat er overigens redenen worden
gegeven waarom de “opsplitsing” van de TV-zenders zoals Proximus die voorstaat
onredelijk of onjuist zou zijn (zie Proximus’ commentaar bij randnummer 62).
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Daarenboven, het standpunt dat “dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van
voorliggende transactie” is opnieuw een standpunt dat wordt ingenomen zonder dat
blijkt dat er effectief enige analyse is uitgevoerd die dit zou rechtvaardigen, laat staan
dat zou blijken dat dit standpunt ook correct zou zijn.
Behoudens vergissing van Proximus, wordt ook hier geen (begin van) analyse
aangereikt waaruit de juistheid van het weerhouden standpunt zou blijken. Het zou
passend zijn het ontwerp van beslissing op dit punt aan te vullen.
Met verwijzing naar Proximus’ commentaren bij randnummer 52, die mutatis
mutandis van toepassing zijn, blijkt dat hooguit verwezen kan zijn, weze het impliciet,
naar de “marktaandelen” (randnummer 68) of naar HHI-berekeningen. Beide
kwantitatieve benaderingen laten opnieuw niet toe om de juistheid van het
standpunt van het Auditoraat te bevestigen.
Wat inzonderheid de “marktaandelen” betreft, kan ook nu weer niet opgemaakt
worden, hoe deze berekend werden en of zij dus (exclusief) slaan op de aanbod- dan
wel (ook op) de vraagzijde. Hoe de aanmeldende partij – want dat zijn de cijfers die
het ontwerp blijkt over te nemen – tot cijfers over de totale markt is gekomen, is
onduidelijk. Bovendien betreft het uitsluitend “marktaandelen” voor de zgn. FTA TVzenders, t.t.z. voor hetzij slechts één deel van de markt, dan wel voor één van de twee
onderscheiden markten, zoals die door het Auditoraat worden geïdentificeerd (zie
randnummer 63). Dit betekent dat er geen enkele informatie beschikbaar wordt
gemaakt over de Pay TV-zenders, terwijl Telenet met Play toch wel een aanzienlijk
aanbod heeft aan dergelijke TV-zenders. Dit gezegd zijnde, het zou passend – zoniet
noodzakelijk – geweest zijn dit grondig te onderzoeken, m.n. door cijfers op te vragen
aan alle aanbieders van TV-diensten aan eindgebruikers (uitgaven) dan wel deze op
te vragen aan alle TV-zenders (omzet), tenzij overheden, zoals de mediaregulatoren
VRM, de CSA en het BIPT, elk voor wat zijn grondgebied betreft, deze zouden kunnen
aanleveren.
Een kwalitatieve analyse blijkt ook hier niet voorhanden.
Zo had b.vb. nagegaan moeten worden of Telenet en Coditel als afnemers van TVzenders al dan niet over een aanzienlijke portefeuille beschikken en, in voorkomend
geval, of de exclusieve TV-zenders, t.t.z. of de TV-zenders die exclusief worden
verdeeld door Coditel, weze het in het zgn. basispakket dan wel in een betalend
pakket (zie in dit verband de reeds genoemde Bijlage A), uitsluitend worden
aangeboden in de eigen Coditel-zone, dan wel ook mogen worden aangeboden in
andere dekkingsgebieden, zoals van Telenet, dan wel op het hele Belgische
territorium.
Bijgevolg leiden deze onnauwkeurigheden ook tot een gebrekkige motivering.
79.

Gelet op het feit dat het ontwerp ingaat op de inmiddels vernietigde beslissing inzake
de breedbandmarkten van 1 juli 2011 alsook op de vernietiging van het herstelbesluit
van die beslissing, komt het Proximus voor dat minstens de volgende elementen in
deze context dienen vermeld te worden.
Ten eerste, is het essentieel op te merken dat die vernietiging er kwam in essentie
omdat de regulator nooit een terdege analyse van de breedbandmarkten heeft
gemaakt die ook de diensten geleverd via de kabelinfrastructuur zou omvatten,
minstens daar ook een passend onderzoek aan zou besteden (Hof van Beroep Brussel,
3 december 2014, 2011/AR/2421, randnummers 138 en 139; Hof van Beroep Brussel,
29 juni 2016, 2015/AR/196, randnummer 38). Er werd immers steeds enkel uitgegaan
van de diensten geleverd via het netwerk van Proximus, zonder dat een passende
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analyse (in de beslissing zelve dan wel in parallel) werd gemaakt van de diensten
geleverd via de kabelinfrastructuur.
Ten tweede, heeft het Hof van Beroep het in zijn arresten duidelijk gemaakt dat het
de regulator al jaren terug (t.t.z. in 2009) had gewezen op de noodzaak om afdoende
aandacht te besteden in de analyse van de breedbandmarkten aan de diensten
geleverd via de kabelinfrastructuur (Hof van Beroep Brussel, 3 december 2014,
2011/AR/2421, randnummer 138; zie ook Hof van Beroep Brussel, 7 mei 2009,
2008/AR/787, randnummers 137, 139, 188 en 189). Zo niet blijft de scheeftrekking
bestaan die nu al jaren op de markt bestaat.
Ten derde, doordat thans wordt “terugverwezen” naar de “marktanalyse van 2009”
(t.t.z. de beslissing van 2 september 2009) dient daarbij vooreerst te worden
opgemerkt dat het ook hier gaat om een herstelbeslissing (in plaats gesteld na het
arrest van 7 mei 2009 dat de beslissing van 10 januari 2008 vernietigde) waartegen
Proximus eveneens een beroep had ingesteld, maar dat beroep werd later, in
samenspraak met het BIPT, ingetrokken, zij het zonder enige nadelige erkenning.
Dit gezegd zijnde, maakt de latere rechtspraak duidelijk dat ook die beslissing van 2
september 2009 onwettig is (Hof van Beroep Brussel, 3 december 2014,
2011/AR/2421, randnummer 138). Daarnaast is het uiteraard belangrijk op te
merken dat een en ander met zich brengt dat (i) Proximus – en alle andere
operatoren – momenteel geconfronteerd worden met een regulering die al 8 (acht)
jaar oud is, terwijl van de regulatoren wordt verwacht dat zij om de 3 (drie) jaar een
“nieuwe” marktanalyse uitvoeren, minstens meedelen aan de Europese Commissie
en, vooral, (ii) dat er nog steeds geen (door het Hof van Beroep nochtans vereiste)
analyse is van de marktmacht van de kabelnetwerken inzake breedbanddiensten,
terwijl een operator zoals Telenet in zijn activiteitengebied een marktaandeel voor
deze diensten van kennelijk meer dan 60% heeft. Dat die marktmacht van de
kabeloperatoren inzake breedbanddiensten aan geen regulatoire verplichtingen
onderworpen is, dient in onderhavige context en analyse terdege in rekening
gebracht te worden, doch het ontwerp van beslissing doet zulks niet.
Ten vierde, merkt Proximus op dat de verwijzing in het ontwerp van beslissing naar de
(vernietigde) multi-castverplichting (die over een TV-dienst handelt) hier niet op zijn
plaats lijkt te zijn bij de beschrijving van de “internetdiensten”.
Kortom, zowel de beschrijving van de beslissingen en de rechtspraak als de verwijzing
naar de multi-castverplichting dienen bijgestuurd te worden en daaruit dienen de
voor de onderhavige zaak relevante elementen afgeleid te worden.
Het zou bijgevolg passend zijn het ontwerp van beslissing op deze punten te
corrigeren, c.q. te vervolledigen.
80.

Wat de zgn. multi-castverplichting betreft, stipt Proximus aan dat de bewering in het
ontwerp dat “Proximus (…) haar groothandelsaanbod in dit kader (heeft)
ingetrokken”, nu deze bewering volgt op de beschrijving van de verschillende
vernietigde beslissingen, een verkeerde indruk bij de lezer kan wekken, alsof Proximus
van de door haar bekomen vernietiging zou geprofiteerd hebben om een door andere
operatoren gebruikt toegangsaanbod in te trekken.
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Het is weliswaar correct dat er, sinds de vernietiging van zowel de beslissing van 1 juli
2011 als de herstelbeslissing van 18 december 2014, beide i.v.m. breedband, geen
enkele verplichting bestaat voor Proximus om een multi-castaanbod te handhaven,
maar dit betekent niet dat dit ook de reden is waarom Proximus dit aanbod heeft
ingetrokken, zoals wordt gesuggereerd.
Het is belangrijker op te merken dat het aanbod in kwestie gewoonweg werd
ingetrokken omdat er geen reële interesse in was. Zelfs het TV-aanbod “SNOW” van
het “toenmalige BASE”, d.w.z. BASE voor de overname door Telenet, was niet
gebaseerd op dit multi-castaanbod, maar op een commercieel (doorverkoop)aanbod.
Dit gebrek aan belangstelling (vraag) van andere operatoren valt te verklaren door
het feit dat de multi-castverplichting veeleer opgelegd was door de regulatoren in een
poging om een zeker “parallellisme” in de regulering van de beide grote
infrastructuren te realiseren en dus al vanaf het begin gedoemd was een zeer
artificiële constructie te blijven, waarvan aanbieders van TV-diensten vanaf het begin
de beperkingen zagen. Daarenboven waarom zouden geïnteresseerde operatoren
kiezen voor de gereguleerde groothandelsoplossing van het niet-dominante Proximus
als de dominante operator Telenet eveneens een gereguleerde – en relatief
eenvoudige, want niet artificiële – groothandelsoplossing aanbiedt. Zoals het
ontwerp van beslissing zelf aangeeft (randnummer 242), leidt een overstap naar een
andere infrastructuur overigens voor de consument nog tot bijkomende
overstapdrempels.
Het zou passend zijn het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren.
82.

Met verwijzing naar Proximus’ commentaar bij randnummer 79, begrijpt Proximus
niet hoe de marktdefinitie gegrond kan worden op een vernietigde en aldus uit de
rechtsorde verdwenen beslissing.
Het zou passend zijn het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren.

85.

Volgens de ontwerpbeslissing zou Proximus – net zoals de andere ondervraagde
ondernemingen – “geen bijkomende opmerkingen” hebben geformuleerd “bij de
omschrijving van een algemene kleinhandelsmarkt voor de levering van vasteinternettoegangsdiensten zoals aangegeven door de aanmeldende partij" (Proximus
onderlijnt).
Het Auditoraat concludeert vervolgens dat het “geen reden (ziet) om af te wijken van
de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en weerhoudt als relevante
productmarkt een algemene kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste
internettoegangsdiensten”.
In Proximus’ antwoord van 10 februari 2017 werd nochtans het volgende
aangegeven:
“(…) Proximus (meent) wel een evolutie waar te nemen, in zoverre
mededingingsautoriteiten en regulatoren (terecht) meer rekening houden met de
snelheid waarmee (internet-)diensten (kunnen) worden aangeboden (“laag” vs
“hoog”, i.f.v. specificaties van de netwerken over welke deze diensten worden
aangeboden, waarbij “hoog” dan overeenstemt met kabel en glasvezel). Ook de
Europese Commissie heeft in (recente) (concentratie-)zaken de snelheid van
internetdiensten in overweging genomen bij haar analyse, zonder evenwel
noodzakelijkerwijs te besluiten tot het bestaan van afzonderlijke markten op basis
van de snelheid, al zou dit laatste niet onlogisch zijn geweest.”
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Ook al zou het voorgaande geen impact hebben op de marktdefinitie zelf, de
voorstelling van de feiten dient bijgesteld te worden.
Overigens, anders dan de Europese Commissie besteedt het Auditoraat, in zijn
analyse, geen enkele aandacht aan de snelheid waarmee diensten worden
aangeboden, wat op zijn minst merkwaardig is. Het gaat nochtans kennelijk om één
van de significante technologische voordelen van de kabelinfrastructuur die bijdraagt
tot haar marktmacht op het vlak van deze diensten. Het is ook niet voor niets dat
jarenlang een operator als Telenet herhaaldelijk en met klem gecommuniceerd heeft
over de voordelen inzake doorgiftesnelheid die zij voor de consument bood/biedt en
dat zelfs op de homepage van SFR op vandaag nog steeds prominent “de kracht van
de kabel” wordt uitgespeeld. Dergelijke factor moet bijgevolg minstens ergens in
rekening gebracht worden (op het vlak van de marktdefinitie, dan wel in het
onderzoek naar de concurrentiepositie van de betrokken operatoren).
93.

Wat de vaste internetdiensten betreft, beperkt het Auditoraat zich tot het lapidaire
“de Auditeur gaat, conform het standpunt van de CRC, uit van een nationale
marktafbakening”.
Nochtans hadden zowel Proximus als Orange (zie randnummer 91) vragen gesteld bij
een nationale marktafbakening.
Voor de eenvoud van de verwijzing herneemt Proximus hier de relevante passage uit
haar antwoord van 10 februari 2017:
“Gelet onder meer op het toenemende belang van de zgn. “multiple-play diensten”
(of bundels), waarvan de TV-diensten onmiskenbaar de drijvende kracht vormen,
enerzijds en gelet op de omstandigheid dat een nationale marktomschrijving geen
rekening houdt met de vraagzijde, maar wel (uitsluitend) met de aanbodzijde (zij het
dan nog op een eerder theoretische manier), zou een regionale marktomschrijving,
t.t.z. een geografische marktomschrijving, die dan overeenstemt met het
dekkingsgebied van de kabeloperatoren, minstens even zinvol zijn, zoniet veel
zinvoller zijn, zeker wanneer het er om gaat om de activiteiten van die
onderneming(en) te beoordelen.
Dit gezegd zijnde, naast de reeds eerder genoemde evolutie m.b.t. de
marktomschrijving (zie sub a) ), meent Proximus nog een tweede evolutie waar te
nemen. Deze tweede evolutie bestaat erin dat mededingingsautoriteiten en
regulatoren een andere benadering hanteren en terecht – in overeenstemming met
de bedenkingen die Proximus zelf altijd heeft gehad en nog heeft bij een nationale
marktomschrijving – meer rekening houden met de vraagzijde (en dus niet meer
uitsluitend de aanbodzijde, weze dit dan nog ‘ns puur theoretisch).
Mededingingsautoriteiten en regulatoren lijken zich – terecht – meer en meer de
vraag te stellen uit welke alternatieven een klant of potentiële klant kan kiezen. 9
Zo heeft een klant in gebieden waar meerdere operatoren actief zijn een echte keuze,
daar waar hij die keuze niet heeft in gebieden waar slechts één operator (meestal de
kabeloperator) actief is.
Zo heeft een klant ook niet noodzakelijk altijd dezelfde keuze, wat voortvloeit uit het
feit dat de kabeloperatoren – zij het wetens en willens – niet actief zijn in het
dekkingsgebied van andere kabeloperatoren (ondanks het bestaan van een
groothandelsaanbod, zelfs via de kabel).
Deze andere en “nieuwe” benadering leidt tot een meer fijnmazige geografische
marktomschrijving, die meer afgestemd is op de realiteit.
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Zij leidt er ook toe dat (soms zeer ruim) onderschatte marktaandeelcijfers van
operatoren die in een relatief beperkt gebied aanwezig zijn en (soms even ruim)
overschatte marktaandeelcijfers van operatoren die in meerdere gebieden of in een
ruimer gebied aanwezig zijn, in hun juiste context worden geplaatst.
Dit komt alleszins de concurrentiële analyse ten goede. Een en ander wordt overigens
bevestigd in de meest recente versie van de Digimeter”.
Het Auditoraat gaat hier op geen enkele wijze in.
Het Auditoraat geeft ook geen enkele reden op waarom het (wat) het standpunt van
de CRC (zou zijn) heeft gevolgd.
Het zou passend zijn het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren en aan te
vullen.
Deze correctie dringt zich des te meer op nu de beslissing van de CRC, waarnaar
impliciet wordt verwezen (t.t.z. de beslissing van 1 juli 2011), vernietigd werd (zie
Proximus’ commentaren bij de randnummers 79 en 82) en bijgevolg niet meer van de
rechtsorde deel uitmaakt.
Meer nog, in de voormelde beslissing van de CRC wordt de geografische definitie van
de relevante markt(en) precies open gelaten en wordt niet beslist of deze markt op
retailvlak (waarover het hier gaat) nationaal dan wel beperkter van aard is. Dit blijkt
met name uit punt 241 van de beslissing van 1 juli 2011 waarin het volgende wordt
aangegeven: “Zoals hierboven in herinnering is gebracht, is de retailmarkt voor
breedbandtoegang niet opgenomen in de lijst van de door de Europese Commissie in
de aanbeveling van 2007 geïdentificeerde markten die aan ex-anteregulering kunnen
worden onderworpen. Het BIPT heeft deze Belgische retailmarkt bestudeerd als
uitgangspunt voor de analyse van de breedbandtoegangsmarkten op
wholesaleniveau en niet met het oog op een eventuele ex-anteregulering van de
retailmarkt op zich. In het onderhavige geval is het BIPT van mening dat de conclusie
die zou worden getrokken in verband met de geografische afbakening van de
Belgische retailmarkten voor breedbandtoegang niet nodig is om daarna over te
gaan tot een weloverwogen analyse van de stroomopwaarts gelegen
wholesalemarkten. Het BIPT vindt integendeel dat de gegevens en inlichtingen
waarover het beschikt met betrekking tot de retailmarkt en die het hierboven heeft
uiteengezet belangrijke elementen zijn waarmee het rekening houdt bij het
onderzoek van de wholesalemarkten voor breedbandtoegang”.
Die beslissing bevat overigens niet enkel gegevens in marktaandelen voor een
(eventuele) nationale retailmarkt, maar eveneens marktaandelen die zijn uitgedrukt
om rekening te houden met een mogelijke, geografisch meer beperkte marktdefinitie.
Wat vervolgens de “marktaandelen” betreft die het Auditoraat in het ontwerp van
beslissing opgeeft, geldt hetzelfde als wat hoger werd aangegeven (zie Proximus’
commentaren bij de “marktaandelen” met betrekking tot het leveren van TV-diensten
aan de eindgebruikers (randnummer 42)).
Andermaal blijken deze afkomstig te zijn van de aanmeldende partij (i) en van het
BIPT (ii). Andermaal betreft het gegevens (enkel) voor het jaar 2015. En ook hiervoor
geldt dat het Auditoraat in zijn verzoek om inlichtingen van 30 januari 2017, d.w.z.
voorafgaand aan de notificiatie, cijfers had opgevraagd aan Proximus, die ook
werden aangeleverd op 10 februari 2017, maar dat deze niet werden gebruikt.
Anders gezegd, het ontwerp van beslissing verwijst naar ondertussen verouderde
cijfers enerzijds van de aanmeldende partij zelf, waarvan niet geweten is waarop
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deze steunen, en anderzijds van het BIPT, meer bepaald in een schrijven van 10
februari 2017, waarvan evenmin geweten is waarop deze steunen. Alleszins kunnen
deze laatste cijfers niet steunen op de vernietigde beslissing van de CRC.
Opnieuw is het ontwerp van beslissing onvoldoende nauwgezet, wat leidt tot een
gebrekkige motivering.
Met verwijzing bovendien naar Proximus’ commentaren bij randnummer 93, rijst de
vraag waarom het Auditoraat het hier niet nodig heeft geacht om minstens ook
cijfers te vermelden per kabelzone. Voor de markten die door het Auditoraat
beoordeeld worden als zijnde “regionale” markten, worden ook nationale cijfers
meegedeeld, terwijl het omgekeerde niet het geval is voor markten waarvoor het
uitgaat van nationale markten. Dat is incoherent, inzonderheid nu er, met
uitzondering van de aanmeldende partij, geen enkele onderneming is die twijfelt aan
de juistheid van de geografische omschrijving van deze laatste markten, terwijl dat
juist wél het geval is voor de juistheid van de eerste (nationale) markten.
Het zou alleszins passend zijn om het ontwerp van beslissing op de voormelde
punten te corrigeren, aan te vullen en geactualiseerde cijfers te vermelden en dit,
vervolgens, in overweging te nemen bij het berekenen van de HHI, wat moet
toelaten om onnauwkeurigheden te vermijden.
Voor de goede orde voegt Proximus toe dat zelfs uit de in de ontwerpbeslissing
opgenomen “nationale” marktaandelen van Telenet blijkt dat zij in de gebieden
waarin zij actief is veruit de sterkste marktpositie bekleedt. Zo blijkt uit de cijfers die
van het BIPT afkomstig zijn dat zij een marktaandeel van [40-50%] heeft, op nationale
schaal berekend, terwijl haar activiteiten zich beperken tot een veel beperkter deel
van België. Dit houdt uiteraard in dat zij in het deel van België waarin zij wel actief is,
een substantieel hoger deel van de markt heeft (significant boven 50%) en dat bij
uitbreiding van haar activiteitengebied (met name via concentratie) diezelfde
marktsituatie, met een kennelijke marktmacht en dominante positie voor Telenet,
kan verwacht worden en deze zich zelfs nog zal versterken. Daarmee moet bij de door
te voeren analyse uiteraard terdege rekening worden gehouden, terwijl zulks
momenteel in het ontwerp niet het geval is.
98.

Proximus heeft geen opmerkingen gemaakt m.b.t. hosting en andere hier vermelde
diensten. Vanuit een methodologisch standpunt zouden echter dezelfde opmerkingen
kunnen worden gemaakt als voor de overige hierboven becommentarieerde markten.

103.

Voor de markt van de vaste telefoniediensten, verwijst het Auditoraat naar de
beslissing van 31 januari 2013 van het BIPT i.v.m. de zgn. markt 1 (toegang vaste
telefonie).
Deze beslissing bevestigt dat vaste telefonie aangeboden via het netwerk van
Proximus en vaste telefonie aangeboden via het netwerk van de kabeloperatoren
substitueerbaar zijn. Dit kan ook moeilijk worden betwist.
Daar staat tegenover dat, in deze beslissing, Proximus werd aangeduid als
onderneming met aanmerkelijke marktmacht.
Welnu, in dit verband merkt Proximus op dat de regulatoren verplicht zijn een nieuwe
marktanalyse uit te voeren om de drie (3) jaar. Zij kunnen evenwel de Europese
Commissie verzoeken om een uitstel. Of het BIPT een dergelijk uitstel heeft gevraagd,
is onbekend. Alleszins is niet bekend dat de Europese Commissie ermee zou hebben
ingestemd dat deze marktanalyse zou worden verlengd.
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Nochtans is deze marktanalyse ondertussen eveneens verouderd. Dat, in ondertussen
sterk veranderde marktomstandigheden, Proximus nog zou worden aangeduid als
onderneming – of als enige onderneming – met aanmerkelijke marktmacht is
onwaarschijnlijk, inzonderheid indien de markt een “regionale” markt zou zijn, die
overeenstemt met het dekkingsgebied van de kabeloperatoren (zie in dit verband ook
Proximus’ commentaren bij randnummer 115, alsook randnummer 116 van het
ontwerp van beslissing, waarin het Auditoraat aanstipt dat Orange de mening is
toegedaan dat de markt “regionaal” is). Immers, zowel nationaal als in de zone van
Telenet, is de positie van Proximus sterkt verzwakt, terwijl deze van Telenet juist
versterkt is. Gemakshalve verwijst Proximus naar de cijfers vermeld in haar antwoord
van 10 februari 2017.
Het zou derhalve passend zijn dat de genoemde belissing beter wordt gekaderd in
het ontwerp van beslissing.
115.

Het Auditoraat beperkt zich ertoe te vermelden dat “Proximus (…) (zich aansluit) (…)
bij de mening van de aanmeldende partij”, nl. dat deze markt nationaal is.
Nochtans luidt Proximus’ antwoord als volgt (zie Proximus’ antwoord van 10 februari
2017): “Proximus verwijst naar haar antwoord op vraag 3.c), dat hier mutatis
mutandis geldt voor de “markt voor het aanbieden van vaste telefoniediensten aan
de eindgebruikers”.
Dit antwoord werd al opgenomen in Proximus’ commentaren hierboven bij
randnummer 93.
Hieruit afleiden dat Proximus zonder meer en zonder voorbehoud zou hebben
ingestemd met een “nationale” geografische omschrijving is kort door de bocht.
Allesins wordt het punt niet onderzocht in de ontwerpbeslissing, wat des te
opmerkelijker is nu ook Orange een vergelijkbare opmerking blijkt te hebben gemaakt
(zie Proximus’ commentaren bij randnummer 103). Terwijl in een eerder stadium van
ontwikkeling van de markt een nationale geografische marktdefinitie,
gemakkelijkheidshalve, als juist kon voor komen, is dat op vandaag een veel minder
uitgemaakte zaak (mede gelet op de verbanden die tussen de diverse diensten van
elektronische communicatie inmiddels zijn ontstaan en waarin de telefoniedienst
zeker geen leidende rol inneemt alsmede gelet op het feit dat dient nagegaan te
worden of de respectieve marktposities niet significant verschillen afhankelijk van de
betrokken regio in het land).
Het zou passend zijn om het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren en aan
te vullen met een gepaste motivering.

117.

Net zoals voor het leveren van TV-diensten aan eindgebruikers als voor het leveren
van vaste internetdiensten, beperkt het Auditoraat zich tot het vermelden van cijfers
(enkel voor 2015) aangereikt door de aanmeldende partij en door het BIPT.
Recentere cijfers, zelfs cijfers die werden meegedeeld door Proximus zelf en naar
Proximus mag aannemen ook door andere operatoren, werden niet gebruikt.
Nochtans dateert de aanmelding “maar” van 21 maart 2017, in welk geval er toch
niet alleen de kans was om cijfers te vragen en te verwerken die werden aangeleverd
begin februari, maar ook om over recentere cijfers te beschikken.
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Bovendien, met verwijzing naar Proximus’ commentaren bij randnummer 93 i.v.m. de
vaste internetdiensten, stelt Proximus vast dat ook hier uitsluitend nationale
“marktaandelen” worden vermeld, terwijl het juist passend zou zijn om hier ook
“regionale” “marktaandelen” te vermelden. Het in voormelde commentaren
aangehaalde gebrek aan coherentie doet zich ook hier voor.
Het zou passend zijn om het ontwerp van beslissing op dit punt aan te vullen en
geactualiseerde cijfers te vermelden en, vervolgens, in overweging te nemen bij de
vereiste analyse, wat moet toelaten om onnauwkeurigheden te vermijden.
118.

Proximus begrijpt niet, met verwijzing naar haar commentaren bij randnummer 103,
waarom, i.v.m. mobiele telefoniediensten voor de eindgebruikers, verwezen wordt
naar markt 7 (afgifte mobiele telefonie), terwijl, i.v.m. de vaste telefoniediensten voor
de eindgebruikers, niet verwezen werd naar markt 3 (afgifte vaste telefonie).

130.

Opnieuw geldt dat de “marktaandelen” afkomstig zijn van de aanmeldende partij zelf
(i) en van het BIPT (ii). Opnieuw geldt dat het (enkel) om cijfers van 2015 gaat en dat
geen rekening wordt gehouden met recentere – zelfs reeds door Proximus (en andere
operatoren) aangeleverde – cijfers, die beschikbaar kunnen worden gesteld of reeds
zijn gesteld.
Wat inzonderheid de “marktaandelen” betreft die de aanmeldende partij heeft
aangeleverd, blijft het voor Proximus onduidelijk waar de betrokken cijfers op
gebaseerd zijn.
Zo is onduidelijk wat de aanmeldende partij “wholesale” noemt, inzonderheid nu JIM
Mobile en Mobile Vikings afzonderlijk vermeld worden, terwijl dit toch typisch om
“wholesale” zou kunnen gaan. Ook lijkt het niet de “branded resellers” te bevatten
(minstens niet de “branded resellers” van Telenet).
Verder is onduidelijk of de Telenet-abonnees die zich nog op het netwerk van Orange
bevinden, aangeduid werden als Telenet-abonnees, dan wel worden beschouwd als
“Orange wholesale”.
De cijfers op hun juistheid controleren, is bijgevolg zeer moeilijk, zoniet onmogelijk,
inzonderheid omdat de cijfers (terecht) in vorken worden weergegeven, wat kan
leiden tot grote verschillen.
Wat dan weer de door het BIPT aangeleverde cijfers betreft, ook in het reeds
vermelde schrijven van 10 – of 20 ? – februari 2017, valt evenmin te begrijpen
waarop ze juist gebaseerd zijn.
Zo is niet duidelijk of, in de eerste tabel, wat waarschijnlijk is, de Mobiele
Netwerkoperator (MNO) BASE bedoeld wordt met “Telenet Group”, wat dan zou
betekenen dat Telenet niet meer terug te vinden is in de groep van de Mobiele
Virtuele Netwerkoperatoren (“MVNO full + light”), als gebruiker van het netwerk van
Orange, dan wel “Telenet Group” in de hoedanigheid van én MNO én MVNO, wat dus
alle abonnees van Telenet omvat, t.t.z. de abonnees op zowel het netwerk van het
(vroegere) BASE als op dat van Orange.
Er is een vergelijkbare onduidelijkheid m.b.t. de tweede tabel, waarin zowel “KPN
Group Belgium” wordt vermeld als “Telenet”, wat er lijkt op te wijzen dat met het
eerste het (vroegere) BASE wordt bedoeld en met het tweede de MVNO Telenet.
Vermoedelijk moet Orange, als het voorgande correct is, beschouwd worden als
“Orange exclusief MVNOs, waaronder Telenet”.
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Om gebrekkige motiveringen te vermijden, zou het passend zijn om de
ontwerpbeslissing op de voormelde punten aan te passen en aan te vullen (inclusief
middels gebruik van geactualiseerde cijfers). Enkel dan kan de relevante analyse
correct gemaakt worden. Dit is des te meer het geval nu, na de overname van BASE
door Telenet en na de daaropvolgende afstoting van activa ten voordele van
Medialaan, de marktsituatie anno 2017 toch significant verschilt van de
marktsituatie anno 2015.
139.

De “marktaandelen”, opnieuw uitsluitend hernomen van de aanmeldende partij (i) en
het BIPT (ii) dateren enkel van 2015.
Wat de eerste cijfers betreft, is niet duidelijk of “Telenet” hier gelijkgesteld moet
worden met (het vroegere) BASE, in welk geval de eigen klanten van Telenet als
MVNO, moeten worden beschouwd, te zijn opgenomen in het cijfer van “Orange
Belgium”. Ook is niet duidelijk wat de impact is op deze cijfers, die, zoals gezegd,
dateren van 2015, van de JIM Mobile klanten, welke op dat ogenblik nog klanten
waren van BASE.
Wat de cijfers van het BIPT betreft, is met name onduidelijk wat bedoeld wordt met
“aandeel Telenet in MVNO”. Omdat het cijfers van 2015 betreft, gaat het
vermoedelijk om de abonnees van Telenet als MVNO van Orange. Waartoe dit cijfer
zich verhoudt wordt niet gepreciseerd: Telenet’s aandeel ten opzichte van het geheel
van de MVNOs ? Ten opzichte van het totaal aantal klanten op het netwerk van
Orange ? Zelfs in de veronderstelling dat het duidelijk zou zijn dat het om de Telenetklanten gaat die zich bevinden op het netwerk van Orange, rijst de vraag wat hiervan
de relevantie is in 2017, nu deze klanten sowieso gemigreerd worden naar het eigen
netwerk van Telenet, t.t.z. het netwerk van het vroegere BASE.
Heel wat onduidelijkheden hadden kunnen vermeden worden door gebruik te maken
van actuele – door de operatoren bezorgde of nog te bezorgen – cijfers.
Ook op dit punt zou het passend zijn om het ontwerp van beslissing aan te vullen en
geactualiseerde cijfers te vermelden en die, vervolgens, in overweging te nemen bij
de analyse.

143.

Proximus refereert aan haar bijdrage van 10 februari 2017, welke preciezer is dan de
“samenvatting” die het ontwerp hiervan vermeldt.
Het zou passend zijn de tekst van het ontwerp van beslissing in overeenstemming
te brengen met de tekst van de bijdrage van Proximus.

144.

Met verwijzing naar haar commentaar bij randnummer 143, refereert Proximus
eveneens aan haar bijdrage van 10 februari 2017. De “samenvatting” in het ontwerp
is onvoldoende precies, minstens in zoverre deze lijkt te suggereren dat Proximus zou
uitgaan van één “multiple play markt”, terwijl Proximus nochtans de mogelijkheid
niet uitsluit, zonder hieromtrent een definitief standpunt in te nemen, dat er sprake
zou zijn van meerdere multiple play markten.
Ook hier zou het passend zijn om de tekst van het ontwerp in overeenstemming te
brengen met de tekst van de bijdrage van Proximus.

147.

In zijn conclusie gaat het Auditoraat volledig voorbij aan het feit dat er verschillende
multiple play markten kunnen zijn. Evenmin wordt vermeld hoe de multiple play
markt er uitziet.
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Het zou passend zijn om het ontwerp van beslissing op dit punt aan te vullen (mede
gelet op het feit dat dit een belangrijke rol speelt in het kader van de
verbintenissen).
152.

Wat de geografische omschrijving betreft van de (niet duidelijk gedefinieerde)
multiple play markt, beperkt het Auditoraat zich tot de volgende verklaring: “De
auditeur volgt de aanmeldende partij en zal de gevolgen van deze concentratie
beoordelen op een mogelijke nationale kleinhandelsmarkt voor mulitple playdiensten”.
Waarom het Auditoraat de nochtans afwijkende standpunten van Proximus en
Orange (zie randnummer 150) niet in overweging neemt, zelfs niet poogt te
weerleggen, is volstrekt onduidelijk.
Het ontwerp van beslissing bevat dus geen enkele analyse waarom deze “markt”
nationaal zou zijn. Het zou passend zijn het ontwerp op dit punt aan te vullen.
Dat deze markt nationaal zou zijn, is overigens hoogst onwaarschijnlijk, nu minstens
voor één component, m.n. de TV-dienst, vast staat – en in de ontwerpbeslissing wordt
bevestigd – dat de markt overeenstemt met het dekkingsgebied van de
kabeloperatoren en, daarenboven, uit studies blijkt dat, voor de meeste
consumenten, de TV-dienst – en dan inzonderheid de TV-zenders en andere TVcontent die worden aangeboden – juist de reden is om voor deze of gene operator te
kiezen (zie o.a. de omroepbeslissing van 1 juli 2011 m.b.t. Brussel Hoofdstad,
randnummer 129). Verder geldt dat de mobiele component, indien al aanwezig, t.t.z.
de enige component waarvan de markt quasi-unaniem wordt beschouwd als
nationaal, met de overige diensten een zeer “flauwe” band heeft. Het is de
component die het makkelijkst uit de multiple play dienst kan worden verwijderd en
die bijgevolg tot op heden ook het minst ingang heeft gevonden in de effectief
verkochte bundels (en waarvoor de rechtspraak van het Hof van Beroep van Brussel
in het verleden ook al meermaals de redenen heeft bevestigd, nl. eerder “persoonsgebonden” dienst vs. “gezins-gebonden” dienst).
Dit punt is geensins een detail, maar heel wezenlijk, nu zowat de helft van alle
klanten (al) lijken te kiezen voor een bundel en de marktpositie van Telenet op een
“markt” die nationaal zou zijn, onterecht verwatert: actief op slechts de helft van het
Belgische grondgebied heeft Telenet een marktaandeel dat vergelijkbaar is, zoniet
groter (in het bijzonder voor triple play, wat op zich dan weer de voornaamste
multiplay dienst is op basis van de in het ontwerp vermelde cijfers; zie laatste tabel in
randnummer 152) - en dit alleszins na de overname – is dan dat van zijn grootste
concurrent, die actief is op het hele Belgische grondgebied.
De concurrentiële analyse ziet er dan meteen ook totaal anders uit wanneer met de
juiste geografische marktdimensie rekening wordt gehouden.
Zonder gepaste analyse tast dit, gelet op het belang van het fenomeen van de
bundels, de motivering van de beslissing aan.
Met verwijzing naar eerdere commentaren, ziet Proximus ook hier dat de
“marktaandelen” (enkel) dateren van 2015, aangeleverd zijn door de aanmeldende
partij (i), en het BIPT (ii) en, op incoherente wijze, ook alleen maar nationaal zijn.
Het zou passend zijn het ontwerp van beslissing op dit punt aan te vullen en
geactualiseerde cijfers te vermelden, inzonderheid ook voor de dekkingsgebieden van
de kabeloperatoren, zonder welk de vereiste afdoende concurrentiële analyse
onmogelijk is.
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156.

Proximus begrijpt niet dat hieromtrent geen marktbevraging heeft plaats gevonden.
Als concurrent van Telenet en Coditel en bestemmeling van een eventueel verzoek om
inlichtingen had Proximus toch een aantal opmerkingen geformuleerd.
Voor de volledigheid, in haar bijdrage van 10 februari 2017, in antwoord op het
verzoek om inlichtingen van 30 januari 2017, had Proximus zich ertoe beperkt om de
gevraagde inlichtingen te verstrekken, zonder dieper in te gaan op aspecten, waarvan
zij meende dat ze sowieso aan bod zouden komen tijdens de notificatieprocedure.
In haar spontane bijdrage van 10 april 2017, heeft Proximus zich beperkt tot die
aspecten die, volgens haar, de belangrijkste bedreiging vormden voor de
concurrentie. Daarbij werd geen exhaustiviteit nagestreefd. Evenmin moet hieruit
worden afgeleid dat andere aspecten helemaal geen of slechts een geringe
bedreiging zouden vormen voor de mededinging.

157.

Proximus is het niet eens met de aanmeldende partij – en dus ook niet met het
Auditoraat, dat die partij hierin volgt – dat “er in deze transactie geen noodzaak is
om een afzonderlijke markt voor de distributie van telecommunicatieproducten en –
diensten te beschouwen”.
Evenmin is het Proximus het ermee eens dat “dit geen verschil uitmaakt voor de
beoordeling van voorliggende transactie”.
Proximus stelt vast dat de zaak m.b.t. de overname door Proximus van The Phone
House, aanleiding heeft gegeven tot een grondig onderzoek, zelfs tot verregaande
verbintenissen. Evenzeer stelt Proximus vast dat, om een versoepeling te bekomen
van deze verbintenissen omwille van gewijzigde marktomstandigheden, het
betrokken verzoek ook aanleiding gaf tot verder onderzoek. Nu, amper enkele jaren
later, zou de distributie van producten en diensten van elektronische communicatie
niet eens meer een relevant gegeven zijn dat de moeite waard is te onderzoeken, zelfs
in een dergelijke mate dat er niet eens cijfers hoefden te worden voorgelegd door de
aanmeldende partij (zie voetnoot 144 van het ontwerp van beslissing).
Waarom die benadering (niet) gevolgd wordt, wordt op generlei wijze verklaard en
Proximus stelt zich dan ook de vraag of dit geen discriminatie inhoudt ten aanzien
van de onderzoeken die zij heeft dienen te ondergaan en de verbintenissen die zij
heeft moeten aanbieden.
Meer ten gronde, uit de gegevens waarover Proximus beschikt en onder voorbehoud
van verdere verificatie, blijkt dat Telenet, in hoofdzaak, zoniet (momenteel)
uitsluitend, voor haar mobiele activiteit, en Coditel, voor al haar activiteiten, beide
(inclusief eigen gecontroleerde) distributieactiviteiten hebben in de Coditel-zone.
Uit deze gegevens blijkt ook – conform de beslissingspraktijk m.b.t. The Phone House,
waarin uitgegaan werd van lokale markten – dat deze aanwezigheid in belangrijke
mate overlapt, zowel op het gewestelijk niveau als op het gemeentelijk niveau.
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwaart Proximus de
volgende belangrijke overlapping van gecontroleerde verkooppunten: SFR: 12 /
Telenet-BASE 10. Hoe deze aantallen zich verhouden tot andere gecontroleerde
verkooppunten en of deze aantallen aanleiding geven tot een onaanvaardbaar niveau
van lokale concentratie werd niet onderzocht.
Zelfs op het allerkleinste niveau, nl. dat van de gemeente (identificeerbaar via de
postcodes), zijn er belangrijke overlappingen van gecontroleerde verkooppunten:
1000 Brussel (SFR: 3/Telenet-BASE: 6), 1020 Laken (SFR:3 / Telenet-BASE: 1), 1070
Anderlecht (SFR: 1 / Telenet-BASE: 2), 1210 Sint-Jans-Molenbeek (SFR: 2 / Telenet-
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BASE: 1). Ook hiervan werd niet onderzocht of de betrokken aantallen leiden tot een
onaanvaardbaar niveau van lokale concentratie.
Ongeacht of de lokale markten moeten worden vastgesteld op het gewestelijk dan
wel gemeentelijk niveau, of enig tussenniveau, is het minstens voorbarig zomaar te
verklaren dat het allemaal geen verschil zou uitmaken.
Bijgevolg is het gepast dat ook dit wordt onderzocht door het Auditoraat, minstens
dat wordt aangegeven om welke redenen dit niet verder hoefde te worden
onderzocht.
161.

Proximus verwijst gemakshalve naar haar commentaren bij randnummer 156, die
mutatis mutandis van toepassing zijn.

162.

Proximus verwijst gemakshalve naar haar commentaren bij randnummer 157, die
mutatis mutandis van toepassing zijn.

163 e.v.

Proximus’ commentaren bij de voorgaande randnummers dienen als hernomen te
worden beschouwd voor dit overzicht van de relevante markten, zoals geïdentificeerd
en gedefinieerd door het Auditoraat.

172.

Proximus’ commentaren bij de randnummers 130 en 139 kunnen hier als hernomen
worden beschouwd.
De formulering van dit randnummer is op zijn zachtst gezegd “vreemd” te noemen,
nu om de vraag te beantwoorden of het een horizontale dan wel een verticale
verhouding betreft, niet de aard van de relatie wordt beschreven, maar gewoonweg
cijfers worden gegeven.
Daarbij rijst uiteraard de vraag hoe “marktaandelen”, waaromtrent overigens twijfel
bestaat, op redelijke wijze gebruikt kunnen worden om betrokken markten te gaan
vaststellen.
Meer nog, dat deze “marktaandelen” worden gebruikt, doet nog meer vragen rijzen
nu het eerste cijfer (cf. randnummer 139), t.t.z. het “marktaandeel” van de beweerde
omzet van Telenet anno 2015 op de toegangsmarkt voor mobiele diensten, waarmee
vermoedelijk het (vroegere) BASE bedoeld wordt, aangeleverd werd door de
aanmeldende partij, terwijl het tweede cijfer (cf. randnummer 130), t.t.z. het
“marktaandeel” van de omzet van SFR anno 2015, aangeleverd werd (mogelijks
berekend op een andere basis) door het BIPT. Dit doet nog meer vragen rijzen nu
Telenet zelf, op dat ogenblik ook MVNO was van Orange.
Voor Proximus was dit een reden geweest om aan te dringen op het gebruik van
juiste en accurate cijfers, van recentere datum, wat niet onredelijk is, gelet op het feit
dat de aanmelding pas gebeurd is op 21 maart 2017. De formulering van dit
randnummer 172 toont aan dat niet alleen de cijfers best niet dateren van anno
2015, maar ook de gegevens over de marktsituatie, minstens om verwarring te
vermijden.
Bijgevolg herhaalt Proximus haar standpunt dat het passend zou zijn om uit te
gaan van recentere gegevens dan van 2015. Dit geldt uiteraard voor de
“marktaandelen”, maar ook, gelet op de overname van BASE door Telenet en de
afstoting van bepaalde activa ten voordele van Medialaan, voor de overige
gegevens met betrekking tot de gewijzigde marktsituatie. Minstens zou dit het
begrip van het ontwerp van beslissing ten goede komen.
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173.

Met verwijzing naar Proximus’ commentaren bij de “marktaandelen”, kan Proximus
niet anders dan besluiten dat het onmogelijk is om na te gaan of Telenet en/of
Coditel op de hier geïdentificeerde markten al dan niet 25 % behalen.

174.

Met verwijzing naar Proximus’ commentaren m.b.t. de geografische
marktomschrijving van de vaste telefoniediensten en de vaste (breedband)
internetdiensten, alsook van de gebundelde diensten, zou het om geografisch
verschillende markten kunnen gaan, waar dan wel een minstens potentiële
concurrent verdwijnt.
Coditel – van de Franse groep Altice – verdwijnt namelijk ten voordele van Telenet,
dat, hetzij door eigen investeringen, hetzij door gebruik te maken van een
gereguleerd groothandelsaanbod, had kunnen concurreren, maar dit nooit heeft
gedaan. Telenet heeft de investeringsprikkel bewust genegeerd omdat het de
zekerheid had dat de andere kabeloperatoren ook niet zouden gaan concurreren met
Telenet in de Telenet-zone en aan deze marktverdeling ook nooit een einde werd
gesteld.

175.

Proximus’ “alternatieve” beoordeling van de feiten (zie commentaar bij randnummer
174) doet geen afbreuk aan de twee manieren die het Auditoraat opsomt.
Uiteraard vermindert, ten eerste, door de overname, de concurrentiedruk. Daar waar
Coditel nog een – uiteraard theoretisch geworden druk, gelet op de marktverdeling –
voelde van Telenet, zal Telenet minder druk voelen, omdat Coditel als actieve
operator zich terugtrekt van het Belgische grondgebied. Zowel in de Coditel-zone als
in de Telenet-zone wordt daardoor deze concurrentie definitief uitgeschakeld.
Uiteraard neemt, ten tweede, ook het risico op coördinatie kennelijk toe. Daar waar
er, voor de overname, nog drie (3) grote kabeloperatoren waren, zullen dat er, na de
overname, nog twee (2) zijn. De reeds bestaande – al zeer intense – samenwerking
tussen deze twee laatste zal alleen maar toenemen, wat kwalijke gevolgen zal
hebben voor de mededinging.

179.

Proximus begrijpt niet hoe de “marktaandelen” van Telenet (leverancier van TVcontent en afnemer van TV-content), van De Vijver Media (voor de helft
gecontroleerd door Telenet en producent van TV-content via Woestijnvis en afnemer
van TV-content via de TV-zenders van SBS Belgium) en SFR (afnemer van TV-content)
zomaar samen kunnen worden genomen, minstens hoe deze zich tot elkaar
verhouden. Voor het overige verwijst Proximus naar haar commentaren bij
randnummer 52.

180.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummer 63. Proximus herhaalt
ook voor de goede orde dat zij niet begrijpt waar deze “marktaandelen” vandaan
komen.
Alles lijkt er op te wijzen dat deze cijfers gewoon aangeleverd zijn door de
aanmeldende partij en vervolgens zonder meer in het ontwerp overgenomen zijn.
Deze “marktaandelen” – die uitsluitend FTA betreffen en dus geen Pay TV – lopen
parallel met de marktaandelen inzake het aanbieden van TV-diensten, wat Proximus
doet vermoeden dat het, in hoofdzaak, gaat om extrapolaties, die blijkbaar ook niet
geverifieerd zijn geweest.
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182.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummers 79 e.v.. Het feit dat
Telenet binnen haar (actueel) activiteitengebied een marktaandeel heeft van meer
dan 60% dient toch minstens in rekening gebracht te worden aangezien dit precies
toelaat vast te stellen dat via de concentratie de bestaande (dominante) marktmacht
nog verder zal uitgebreid en versterkt worden.
Proximus herhaalt ook voor de goede orde dat geringe verschillen in marktaandelen
aanleiding kunnen geven tot grotere verschillen in de HHI-waarden. Indien
marktaandelen op onzorgvuldige wijze worden berekend, kan dat aanleiding geven
tot verkeerde conclusies.
In deze is dat des te meer het geval nu het Auditoraat blijkt uit te gaan van de door
de aanmeldende partij aangeleverde gegevens uit… 2015, wat hun representativiteit
beperkt.

183.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummer 103.

184.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummer 103. Voor het overige
verwijst zij ook naar haar commentaren bij randnummer 182, die mutatis mutandis
van toepassing zijn.

185.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummers 118 e.v.. Volgens
Proximus zijn deze “marktaandelen” het meest gevoelig voor fouten of voor een
gebrek aan representativiteit. De marktsituatie is sinds 2015 immers fundamenteel
veranderd, met de aanmeldende partij die in 2015 (MVNO) een andere hoedanigheid
had dan nu (MNO en MVNO). Hetzelfde geldt voor JIM Mobile en Mobile Vikings.

186.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummers 118 e.v.. Voor het
overige verwijst zij ook naar haar commentaren bij randnummer 182, die mutatis
mutandis van toepassing zijn.

188.

Proximus verwijst naar haar commentaren bij randnummer 185. Het lijkt alsof
Orange hier de grootste verstrekker van MVNO-diensten is, terwijl het (in
hoofdzaak?) om MVNO-diensten gaat die worden verstrekt aan Telenet, in
afwachting van voltooiing van het migratieproces. De waarde van de
“marktaandelen” is, gelet op de gewijzigde marktsituatie, hoogst twijfelachtig.

190.

Het Auditoraat zou, met enige zin voor precisering, hebben moeten vermelden dat
Proximus werd aangeschreven tijdens de prenotificatiefase. Tijdens de
notificatieprocedure heeft Proximus één punctuele vraag gekregen, naar aanleiding
van de spontane reactie die ze, in afwezigheid van enig verzoek om inlichtingen, naar
het Auditoraat gestuurd had.
Proximus stelt zich ook de vraag waarom het BIPT wél en de CSA niet werd bevraagd,
terwijl nochtans elk van beide bevoegd is voor delen van het dekkingsgebied van
Coditel. Bovendien wordt ook uit het oog verloren dat het dekkingsgebied van Telenet
zich voornamelijk binnen de territoriale bevoegdheid van de VRM bevindt, die ook
niet bij het onderzoek lijkt betrokken te zijn geweest. De negatieve impact van de
concentratie (met nog een verdere versterking van de dominante marktmacht van
Telenet) binnen de Telenet-zone wordt in feite doorheen het gehele ontwerp van
beslissing – ten onrechte – buiten beschouwing gelaten.

191.

Dat, zoals het Auditoraat terecht opmerkt, verschillende opmerkingen “van
marktoverschrijdende aard zijn” is onder meer het gevolg van de omstandigheid dat
meer en meer klanten, thans zowat de helft van de klanten, bundels van diensten
afnemen. De marktsituatie en evolutie daarvan voor de afzonderlijke diensten volgt in
belangrijke mate deze voor de gebundelde diensten.
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Anderzijds zou het ook passend zijn hier onmiddellijk op te merken dat een meer
globale (inderdaad marktoverschrijdende) analyse zich opdringt gelet op de
structurele en significante concurrentie-impact die de concentratie zal hebben.
193.

Proximus neemt er akte van dat Telenet “(aangeeft) dat de transactie gunstig zal zijn
voor de operatoren die toegang zouden willen krijgen tot het netwerk van SFR omdat
Telenet over de middelen en de expertise beschikt om snel en efficiënt toegang te
verlenen tot dit netwerk (zoals ze recent gedaan heeft voor Orange Belgium)”.
Met verwijzing naar Proximus’ bijdrage van 13 april 2017, kan Proximus alleen maar
vaststellen dat deze goede “voornemens” dienen te gelden ten opzichte van alle
“operatoren die toegang zouden willen krijgen” en niet ten opzichte van slechts
enkele of zelfs maar één operator en louter maar voor één beperkte zone.
Anderzijds, en nog belangrijker, moet goed voor ogen gehouden worden dat deze
zgn. positieve evolutie voor de concurrentie toch wel zeer cynisch is aangezien zij het
resultaat is van het gedrag van de betrokken kabeloperator die nu al jarenlang (de
marktanalyses inzake de omroepmarkten dateren van 1 juli 2011 …) zijn regulatoire
verplichtingen kennelijk miskent waardoor een effectieve groothandelstoegang zes
jaar later (en ondanks meerdere bevestigende arresten van het Hof van Beroep) nog
steeds onbestaande is. Thans de concentratie op dit vlak voorstellen als een
“positieve” evolutie, terwijl de onderneming in kwestie intussen verder van haar
historische voordelen en marktmacht heeft kunnen gebruik maken, moet dan ook
met meer dan een grove korrel zout genomen worden.

194.

Als de groothandelstarieven die Telenet zal aanbieden inderdaad lager zijn dan de
tarieven die Coditel thans hanteert (doch die nog niet effectief zijn geworden
aangezien geen enkele vorm van groothandelstoegang tot haar netwerk effectief is
geworden), dan dienen deze verlaagde tarieven uiteraard te gelden voor alle
“operatoren die toegang zouden willen krijgen” en niet ten opzichte van slechts
enkele of één operator.
Uiteraard kan dit ook geen afbreuk doen aan de tarieven waartoe de regulatoren
(mogelijks na bijkomende aanpassingen en tussenkomsten) zouden beslissen. Indien
deze laatste lager zouden liggen, dan dienen deze uiteraard te primeren boven de
tarieven die Telenet thans, bij wijze van “tegemoetkoming”, wenst te hanteren.
Bovendien is het geenszins duidelijk welke de impact kan of zal kunnen zijn van de
uitkomst van beroepsprocedures inzake de tarifaire aspecten van de dienstverlening
in kwestie waarvan Proximus begrijpt dat ze momenteel nog hangende zijn voor het
Hof van Beroep van Brussel. Indien die procedures ertoe kunnen leiden dat de
vermelde tarifaire beslissingen (in het bijzonder die van februari 2016) teniet gedaan
worden (wat zeker geen uit te sluiten hypothese is gelet op de reeds tussengekomen
rechtspraak van het Hof van Beroep betreffende de verdere uitvoering van “oude”
marktanalyses) en dat bijgevolg de tarifaire verplichtingen in kwestie niet langer
gelden, dan houdt dit in dat wat in randnummer 194 beschreven staat normaal
gezien een lege doos zal of kan zijn. Er dient dan ook verduidelijkt te worden hoe de
uitkomst van die procedures (alsook van andere procedures die nog hangende zijn en
die nog slaan op de toegangsverplichting zelve) zich verhoudt ten aanzien van de
voorstelling die hier wordt gegeven van hoe de markt en de toegangsverplichting in
kwestie zou kunnen evolueren. Desbetreffend dienen de nodige garanties te worden
ingebouwd aangezien de verbintenissen anders geen voorwerp hebben.
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195-196

Proximus meent dat het hier belangrijk is op te merken dat in feite een heel aantal
ondernemingen hun bezorgdheden bij de concentratie hebben uitgedrukt en dat die
ondernemingen van diverse aard zijn, zowel concurrenten, als afnemers als zenders
(voor wie de toegang tot de infrastructuur eveneens essentieel is).
Dat een onderneming zoals VOO “geen problemen ziet”, verwondert niet, gelet op de
innige verstrengeling tussen de betrokken kabeloperatoren.

198 e.v.

Omdat de “samenvattingen” van het Auditoraat al te beknopt zijn, verwijst Proximus
gemakshalve naar haar eigen bijdragen van 10 februari 2017, 10 april 2017 en 13
april 2017.

216.

Het bevreemdt Proximus dat de Auditeur beweert en zich baseert op het feit “geen
zicht (te hebben) op het toekomstige prijzen- en marketingbeleid van Telenet”.
Bij elke aanmelding dienen de betrokken ondernemingen te vermelden met welk doel
zij de transactie realiseren. Elementen zoals het “toekomstige prijzen- en
marketingbeleid” kunnen zeker deel uitmaken van het relevante business plan en
kunnen, voor zover niet spontaan verschaft, in ieder geval opgevraagd worden.
Ook de bewering dat Telenet zelf nog geen beslissing heeft genomen, overtuigt niet
en is in ieder geval geen afdoend antwoord.
Enerzijds, is het onaannemelijk dat een transactie van deze omvang niet
voorafgegaan wordt door grondige reflectie door regulatoire, strategische en andere
afdelingen binnen een onderneming, zeker met de omvang van Telenet, of groep,
zeker met de omvang van Liberty Global. Als het om een “impulsaankoop” zou gaan
dan is dit gewoon het beste bewijs van het feit dat het oogmerk ervan is om een
bestaande dominante marktpositie uit te breiden en te versterken. Daaruit dienen
dan alle vereiste gevolgtrekkingen gedaan te worden.
Anderzijs, zelfs in afwezigheid van de communicatie van de betrokken informatie,
heeft het Auditoraat ook de bevoegdheid en de verplichting om op een forwardlooking basis de gevolgen van de concentratie in te schatten, daarbij vertrekkend van
de prijzen die Telenet thans hanteert en deze die Coditel thans hanteert en die met
elkaar te vergelijken. In voorkomend geval kunnen de gegevens opgevraagd worden
bij het BIPT, dat, op geregelde tijdsstippen, prijsvergelijkingen maakt. Indien uit deze
prijsvergelijkingen blijkt dat de tarieven van Telenet systematisch hoger zijn dan de
tarieven van Coditel, mag worden aangenomen dat er, in de toekomst, ook
prijsverhogingen gepland zijn in de Coditel-zone.
Het is waarschijnlijk dat Telenet, als het al in de eigen zone, zelfs met hogere tarieven,
kan concurreren met aanbieders als Proximus en Orange, dat ook zal kunnen in de
Coditel-zone, eenmaal de infrastructuur daar (voor zover dit nog niet het geval zou
zijn, gelet op het feit dat Coditel b.vb. in Brussel één van de eerste operatoren was die
zijn infrastructuur digitaliseerde) op hetzelfde peil is gekomen als in de Telenet-zone.
Dit is des te meer het geval nu Coditel – de Franse groep SFR – zich terugtrekt uit
België en de kans dus ook kleiner wordt dat de bestaande marktverdeling wordt
beëindigd.
Kort gezegd, bij de beoordeling van deze concentratie moet toch worden nagegaan
wat de ervan te verwachte gevolgen voor de consument zijn. Dat kan niet worden
afgedaan als een “ongekende” factor waarop dan voor het overige niet verder meer
zou dienen te worden ingegaan.
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217.

Het Auditoraat beperkt zich tot een eenvoudige verwijzing naar de “marktaandelen”
van Coditel (blijkbaar hier opnieuw louter op “nationaal afgebakende markten”,
terwijl zulks om de hoger reeds aangehaalde redenen niet als uitgangsbasis kan
weerhouden worden) om te besluiten dat er, in hoofde van Telenet, geen sprake zou
zijn van een versterking van marktmacht.
Een dergelijke benadering is té eenvoudig om (versterking van) marktmacht vast te
stellen.
Het Auditoraat gaat voorbij aan de omstandigheid dat marktmacht in ieder geval niet
uitsluitend blijkt uit de “marktaandelen” en dus dat een versterking van marktmacht
niet uitsluitend blijkt uit de optelling van “marktaandelen”.
Marktmacht blijkt in de hier relevante sector b.vb. ook uit andere factoren, zoals, heel
specifiek met betrekking tot de levering van TV-diensten en diensten van
elektronische communicatie, de omstandigheid dat een onderneming beschikt over
een aanzienlijke portefeuille van al dan niet exclusieve TV-content en TV-zenders. Met
verwijzing naar de genoemde Bijlage A kan eenvoudigweg vastgesteld worden dat
Coditel, in zijn portefeuille, TV-content en TV-zenders heeft, die (nog) niet in de
portefeuille van Telenet zitten en die, als de portefeuille van Telenet hiermee wordt
uitgebreid, Telenet een aanbod zal opleveren dat nog aantrekkelijker is, waardoor
haar reeds bestaande (dominante) marktmacht wordt versterkt.
Een versterking van marktmacht kan ook blijken uit het feit dat een infrastructuur,
omdat deze nog niet helemaal op hetzelfde hoge peil is als de infrastructuur van
andere operatoren, zoals in casu, een groot potentieel kan hebben, indien deze
gebruikt wordt door een onderneming, die een onderdeel vormt van een
kapitaalkrachtige groep, zoals in casu, en die ook werkelijk geïnteresseerd is in de
verdere exploitatie en ontwikkeling van deze infrastructuur, zoals in casu. In dit
verband is het niet onbelangrijk op te merken dat de Franse groep SFR zich niet heeft
laten opmerken door een bijzonder grote interesse in de Belgische markten, wat
trouwens bevestigd wordt door de verkoop van Coditel. Dit potentieel is niet
theoretisch, maar actueel, vermits Coditel, wat inzonderheid het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreft, zes (6) gemeenten bestrijkt met hoge
bevolkingsaantallen en een zeer hoge bevolkingsdichtheid.
De toevoeging van deze en de andere gemeenten die bestreken worden door Coditel
aan het dekkingsgebied van Telenet, t.t.z. het potentieel dat Telenet daarmee
verwerft, versterkt ook onmiskenbaar de onderhandelingspositie van Telenet, dat
reeds onvermijdbaar is ten aanzien van de leveranciers van TV-content en TV-zenders,
wat de kans op betere voorwaarden – hieronder te verstaan betere prijzen, maar ook
exclusiviteiten of bevoorrechte partnerschappen (middels de zgn. “most favoured
nation” (MFN) clausules – doet toenemen.
Meer algemeen genomen, doet een uitbreiding van het activiteitengebied van Telenet
en de toevoeging van een significant klantenbestand aan haar reeds zeer uitgebreide
klantenbasis voor haar schaalvoordelen ontstaan die ook al in de eerdere analyses
van de sectorregulatoren zijn aangemerkt als een belangrijke factor die bijdraagt tot
de dominante marktmacht van een kabeloperator als Telenet.
Voor een goed begrip, het Auditoraat heeft de bevoegdheid en de macht, alsook de
verplichting, om de aan- of afwezigheid van dergelijke factoren te onderzoeken.
Opnieuw, men moet daarbij goed voor ogen houden hoe sterk de marktmacht van
Telenet binnen haar dekkingsgebied al niet is voor zowel de televisiediensten als de
internetdiensten die beide een essentiële en leidende rol spelen in de toenemende
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evolutie naar multiplay-aanbiedingen (waarvoor Telenet overigens ook al een
leidende rol speelt). Deze situatie heeft al zeer ernstige schade toegebracht aan de
marktevolutie, zoals de tussenkomsten van de sectorregulatoren ook hebben kunnen
bevestigen. Anderzijds, erkennen deze sectorregulatoren (inclusief in het kader van
deze procedure) dat zij er zelfs niet in geslaagd zijn om via hun tussenkomsten de
door hen opgelegde ex ante verplichtingen werkelijkheid te doen worden en deze in
effectieve toegangsovereenkomsten met een (positieve) marktimpact te zien
vertalen.
Proximus kan zich niet voorstellen dat bij een concentratie zoals de onderhavige men
dan zou zeggen: “niet erg en geen reden voor bezorgdheid indien deze situatie verder
wordt uitgebreid en versterkt”. Men mag en kan de ogen niet sluiten voor een
concentratie die de concurrentie op significante wijze verder negatief zal beïnvloeden.
Het is essentieel dat de voormelde punten verder worden uitgediept en het
voorwerp uitmaken van een grondige analyse, opdat het ontwerp van beslissing
kan worden aangevuld en de gebreken in de motivering verdwijnen.
219.

Proximus verwijst vooreerst naar haar commentaren bij randnummer 217 i.v.m. de
toename van marktmacht van Telenet.
Wat inzonderheid de TV-rechten betreft, merkt Proximus op dat het Auditoraat zich
ertoe beperkt om vast te stellen dat Coditel “op sommige markten (…) zelfs niet
(rechtstreeks) actief (is), zoals op de groothandelsmarkt voor het
verwerven/licentiëren van TV-content”. Dit is meteen een voorbeeld van het
potentieel van Coditel – en een voorbeeld van een gebrek aan daadwerkelijke
interesse van de Franse groep SFR om zich te ontwikkelen – dat Telenet kan
aansnijden. De ontwikkeling van een interessant aanbod – à la Play – zal
onvermijdelijk bijdragen aan de versterking van de financiële positie en de
schaalvoordelen van Telenet. In dezelfde geest, het louter opstarten van een dergelijk
aanbod, maakt Telenet, op haar beurt, weer interessanter voor aanbieders van
dergelijke groothandelsdiensten, waardoor Telenet, dat reeds een zeer ruim
dekkingsgebied heeft in België en daarenboven ook grote klantenaantallen bereikt
(die middels de concentratie nog uitgebreid zouden worden), die Telenet, nog meer
dan dit thans het geval is, zullen beschouwen als een onvermijdbare partner. Dit is
meteen een voorbeeld ook van de versterking van de marktmacht van Telenet (dat
overigens specifieke risico’s met zich brengt m.b.t. inputs die een essentiële rol spelen
in de hier onderzochte sector en waartoe de toegang zou kunnen gecontroleerd
worden door Telenet via een web van overeenkomsten).
Het is passend het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren.

220.

Proximus verwijst naar haar bijdrage van 13 april 2017, waarin zij een overzicht heeft
gegeven van de moeilijkheden die zij heeft ervaren en nog steeds ervaart om toegang
te krijgen tot de kabelinfrastructuur, hoewel haar vraag daartoe redelijk was. In
datzelfde overzicht geeft Proximus ook aan hoe deze moeilijkheden – en de
problematiek van de toegang tot de kabelinfrastructuur – relevant zijn voor deze
concentratie.
Het Auditoraat maakt weliswaar melding van deze moeilijkheden en ziet de kwestie
van toegang tot het kabelnetwerk als relevant in de context van de concentratie,
maar beperkt zich er vervolgens toe op te merken dat “de problematiek van
kabeltoegang verderop wordt behandeld” en dat “gesteld (dient te worden) dat de
toegangsmogelijkheden en concurrentiële positie van Proximus en Orange dermate
verschillen dat de mededingingsrechtelijke implicaties van een gebrek aan toegang in
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hoofde van beide significant anders zijn hetgeen tot gevolg heeft dat in het bestek
van dit dossier enkel de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel wordt
onderzocht”.
Dat de “problematiek van kabeltoegang verderop wordt behandeld” is in feite een
overdrijving. Zoals het Auditoraat het ook zelf aangeeft, de behandeling van deze
problematiek beperkt zich tot de behandeling van de problematiek van de toegang
van Orange. Dus niet van Proximus; en blijkbaar al evenmin van andere
geïnteresseerde of potentieel geïnteresseerde verzoekers.
De reden voor deze discriminatie is de “stelling” dat de “toegangsmogelijkheden en
de concurrentiële positie van Proximus en Orange dermate verschillen dat de
mededingingsrechtelijke implicaties van een gebrek aan toegang in hoofde van beide
significant anders zijn”.
Waarin de “toegangsmogelijkheden” zouden verschillen, wordt nergens uitgelegd in
het ontwerp van beslissing en er wordt nog minder aangegeven waarom dit
(onbepaalde element) relevant zou zijn in de onderhavige context en aanleiding geeft
tot een (in feite niet eerder geziene) beoordeling die enkel één concurrent in
aanmerking neemt en tot voordeel strekt. Wellicht doelt het Auditoraat op het feit
dat Proximus beschikt over een eigen infrastructuur, maar dat is niet zeker.
Waarin ook de “concurrentiële positie” zou verschillen, wordt al evenmin uitgelegd in
het ontwerp van beslissing. Wellicht doelt het Auditoraat op het feit dat de
“marktaandelen” van Proximus voor alle of minstens voor een aantal diensten hoger
zijn dan deze van Orange, maar ook dat is niet zeker.
Opnieuw, waarom deze beide criteria relevant zouden zijn om een kennelijk zeer
verschillende behandeling te rechtvaardigen, wordt ook al niet uitgelegd.
In dit verband wordt in herinnering gebracht dat het Hof van Beroep van Brussel, m.n.
in zijn arrest van van 12 november 2014 (2011/AR/2289 e.a.), in de procedure met
betrekking tot de gereguleerde toegang tot de kabelinfrastructuur, al uitvoerig de
discriminatie die tot stand was gebracht ten nadele van Proximus heeft vernietigd,
precies omdat het om een ongejustifieerde discriminatie ging. Geen van de
argumenten die de regulatoren toen hadden opgeworpen om Proximus op algemene
wijze de toegang te ontzeggen, heeft het Hof van Beroep toen weerhouden, doch
veeleer met klem verworpen.
De – overigens ongemotiveerde – discriminatie die het Auditoraat ook hier voorstelt
in te voeren, zal, indien deze wordt overgenomen in de eigenlijke beslissing, naar het
oordeel van Proximus, eveneens openstaan voor een gelijkaardige kennelijke
wettigheidskritiek.
Ten eerste, dient de Mededingingsautoriteit, in haar hoedanigheid van
administratieve overheid, de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie te
respecteren.
Ten tweede valt niet in te zien hoe enige verschillende behandeling gerechtvaardigd
zou kunnen zijn, nu het Hof van Beroep reeds de meest belangrijke, zoniet alle
beweerdelijk relevante verschillen tussen Proximus en andere operatoren (dus niet
Orange alleen) heeft onderzocht en niet heeft weerhouden om een discriminatie op
een algemene basis te rechtvaardigen. In dit verband verwijst Proximus in het
bijzonder naar de randnummers 200-206 en 213-217 van voormeld arrest van 12
november 2014 (2011/AR/2289 e.a.) van het Hof van Beroep van Brussel. Zowel het
feit dat Proximus beschikt over een eigen infrastructuur als het feit dat Proximus een
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zekere marktpositie heeft verworpen, werden door het Hof van Beroep verworpen als
relevante criteria. Er moet veeleer worden uitgegaan van de bijzondere marktsterkte
en de blijvende (inclusief technologische) voordelen van de kabeloperatoren.
Ten derde erkent het ontwerp van beslissing in randnummer 242 zelf dat een
overstap van kabelnetwerk naar kopernetwerk (concreet: van Telenet naar Proximus)
lastiger is dan een overstap waarbij de consument op het kabelnetwerk blijft
(concreet: Telenet naar Orange). Dit is precies ook één van de factoren die door het
Hof van Beroep in rekening zijn gebracht om te besluiten dat Proximus niet op
algemene wijze kon gediscrimineerd worden inzake toegangsverplichtingen in
vergelijking met andere operatoren.
Ten vierde mag niet uit het oog verloren worden dat het hier niet een afstoting van
activa betreft, waarbij de dominante onderneming die deze afstoot (in beginsel) vrij
een overnemer kan kiezen onder voorbehoud van toepassing van de regels inzake
concentratiecontrole, maar een gedragsmatige verplichting die de dominante
onderneming uiteraard niet ontslaat van het verbod op misbruik van een
machtspositie. Het leidt weinig twijfel dat toegang tot de infrastructuur van een
dominante onderneming alleen maar mogelijk is onder redelijke en nietdiscriminatoire voorwaarden. Een mededingingsautoriteit die aan een dominante
onderneming een toegangsverplichting oplegt of deze aanvaardt die zelf strijdig is
met het mededingingsrecht, neemt uiteraard een onwettige beslissing, die vatbaar is
voor vernietiging.
Uiteraard valt er wat te zeggen voor het feit dat de concentratie afhankelijk zou
worden gemaakt van de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, zelfs als
de afwezigheid van respect voor en de inbreuk op deze regelgeving veel prominenter
in de analyse aan bod zou kunnen en moeten komen gelet op het feit dat de
ondernemingen bij deze concentratie hun regulatoire verplichtingen niet nakomen
(geen toegang geleverd, zelfs indien de verplichting al zes jaar bestaat; geen vereiste
informatie verschaft zodat tarifaire beslissingen niet konden worden genomen; etc.).
Volgens Proximus hoeven er trouwens niet noodzakelijk bezwaren te zijn tegen een
dergelijke (minimale) verbintenis. Het is namelijk inderdaad perfect mogelijk dat er
vastgesteld wordt dat een onderneming die betrokken is bij een concentratie de
toepasselijke wet- of regelgeving niet naleeft en dat precies de niet-naleving een
obstakel vormt om de concentratie goed te keuren.
Nog een andere vraag is of de mededingingsautoriteit vermag een verbintenis te
aanvaarden c.q. op te leggen waardoor bestaande regelgeving wordt gewijzigd of
aangevuld.
Het antwoord op deze vraag kan al meer problematisch zijn, aangezien dan
onvermijdelijk ook de vraag rijst of dit wel kan buiten het kader van enige
marktanalyse om, waarvoor uitsluitend de regulatoren bevoegd zijn. Enkel indien de
wet- of regelgeving zelf een appreciatievrijheid geeft aan de betrokken
ondernemingen, zoals b.vb. een maximumprijs i.p.v. een vaste opgelegde prijs of een
uiterste timing, lijkt dit geen bijkomende vragen op te werpen onder voorbehoud van
het hierna vermelde. Wanneer de ingreep op bestaande regulatoire verplichtingen
verder gaat, dient de vraag gesteld te worden of dit wel kan, dan wel of de
“mededingingsverplichting” in parallel en losstaand van de betrokken regulering kan
opgelegd en toegepast worden.
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In de veronderstelling dat de mededingingsautoriteit over de voormelde mogelijkheid
beschikt om haar beslissing en daarin opgenomen verplichten te enten op bestaande
regulering, wordt deze mogelijkheid alleszins begrensd door de vereisten inzake
gelijkheid en niet-discriminatie.
Samenvattend, het komt Proximus voor dat de naleving van de toepasselijke wet- en
regelgeving wel degelijk een verbintenis kan vormen, voor zover middels de
verbintenis geen wijziging of modulering van de wet- of regelgeving tot stand komt.
Minstens moet gewaakt worden over het feit dat de vereisten inzake gelijkheid en
niet-discriminatie worden nageleefd.
Het is passend om het ontwerp van beslissing op dit punt te corrigeren en
significant te herzien.
221.

Het Auditoraat meent dat er niet hoeft te worden ingegaan op de door Proximus
aangekaarte problematiek van de concessies. Overigens, in het overzicht van
relevante markten worden deze concessies niet vermeld, hoewel Proximus dit
nochtans had voorgesteld.
Het Auditoraat voert als reden aan dat “de concessies van Coditel (…) na de
overname (zullen) overgaan op Telenet en de aansprakelijkheid in dit kader voor
eventuele inbreuken in hoofde van Coditel zal overgaan op Telenet zonder dat dit
invloed heeft op de mededingingsrechtelijke beoordeling van deze transactie”.
Deze reden verrast; alsof de problematiek van de concessies er louter een zou zijn van
contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid en dan nog uitsluitend voor
gedragingen die Coditel in het verleden zou hebben gesteld. Dat is echter het punt
niet.
Het is correct dat de overname van een onderneming, i.c. Coditel, als gevolg heeft dat
de overnemer, i.c. Telenet, in de rechten en verplichtingen treedt van de
overgenomen onderneming. De concessies, t.t.z. de rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de concessieovereenkomsten tussen Coditel en de gemeenten of
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
of
intercommunales
of
dochterondermingen van deze, naar gelang het geval, gaan ook over op Telenet.
Tijdens concentratiecontrole wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de overname
van een onderneming en dus onvermijdelijk ook van de overname van alle rechten en
verplichtingen. Mocht dit niet het voorwerp zijn van concentratiecontrole, dan zou dit
een lege doos zijn. De ondernemingen zelf zouden trouwens ook lege dozen zijn,
zonder leveranciers, afnemers, klanten, enz.

231.

Met verwijzing naar voetnoet 162 van het ontwerp van beslissing, neemt Proximus er
akte van dat het Auditoraat uitgaat van de situatie zoals deze thans bestaat, eerder
dan uit te gaan van de situatie zoals deze zou horen te zijn, indien de regelgeving wel
zou worden nageleefd. Hiermee lijkt het Auditoraat aan te geven dat de regulatoren
niet in staat zijn gebleken om de regelgeving te handhaven, wat in feite ook
overeenstemt met de eigen verklaringen die in deze zaak door het BIPT zijn gedaan.
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Proximus sluit zich aan bij het feit dat van de werkelijkheid dient uitgegaan te worden
en niet van regulering die niet effectief blijkt te zijn. Ze verwijst desbetreffend
desalniettemin naar wat bij randnummer 220 hoger al werd aangegeven. Het kan
niet zijn dat de naleving van niet-nageleefde regulatoire verbintenissen volstaat en
zelfs positief wordt onthaald om een concentratie toelaatbaar te verklaren.
Bovendien moet zeer nauw worden nagegaan of de “nieuwe verbintenissen” niet
afdoen aan en ingaan tegen de regulatoire verbintenissen en alle daarop van
toepassing zijnde voorwaarden.
Het is passend dat het Auditoraat hieromtrent verder onderzoek doet. Er zijn nu, op
dit ogenblik, nog te veel juridische vragen i.v.m. de verhouding tussen de
tussenkomsten van de mededingingsautoriteit enerzijds en die van de regulatoren,
t.t.z. alle betrokken regulatoren, zelfs deze die niet gehoord zijn geworden (CSA en
VRM), anderzijds. De resultaten van deze juridische analyse dienen te worden
verwerkt in het ontwerp van beslissing.
237.

Het komt Proximus voor dat het meer passend zou zijn om, zoals in voetnoot 162 (zie
daarover ook hoger), veeleer naar de werkelijkheid van de regulatoire situatie te
verwijzen dan naar een “complexe en lange procedure” die zou dienen gevolgd te
worden alvorens een sanctie zou kunnen opgelegd worden. Dergelijke overwegingen
zijn mogelijks betwistbaar.
Daarentegen blijft het een op eenvoudige wijze vaststelbaar feit (i) dat Coditel tot op
heden nog geen enkele effectieve toegang tot haar netwerk heeft verleend (ondanks
blijkbaar aanmaningen door de regulator(en)) en (ii) dat Proximus tot op heden
eveneens blijft wachten op een tussenkomst van de regulatoren die haar zou toelaten
om van toegang tot het netwerk van Telenet te genieten (zoals zij daartoe nochtans
gerechtigd is). Dit brengt met zich dat de vernoemde regulatoire verplichtingen in
feite in overgrote mate eenvoudigweg dode letter zijn aangezien er geen effectieve
afdwinging via de betrokken regulator(en) plaatsvindt.
Of er daarbij een bijkomend nut is om in te gaan op de al dan niet complexiteit van de
te volgen procedures, laat Proximus in dit stadium in het midden.
Het is bijgevolg passend dit deel van het ontwerp van beslissing beter te kaderen,
minstens om sommige verklaringen te nuanceren.

240.

Proximus neemt akte van het standpunt zoals verwoord in het ontwerp van beslissing
dat lange procedures – voor zover in casu, wat Coditel betreft, al sprake zou kunnen
zijn van een lange procedure – hun nut kunnen verliezen in een snel evoluerende
sector, zoals de telecomsector. Zij neemt er ook akte van dat een dergelijke lange
periode voldoende is om “een (groot) deel van de markt reeds af te schermen”.
Met verwijzing naar haar bijdrage van 13 april 2013, leidt Proximus hieruit af dat het
ontwerp van beslissing bevestigt dat de weigering van Telenet om gevolg te geven
aan Proximus’ redelijke verzoek om toegang a fortiori heeft meegebracht dat “een
(groot) deel van de markt reeds (werd afgeschermd)”.
Met verwijzing naar haar commentaren bij randnummer 220, leidt Proximus hieruit
ook af dat de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zou zijn indien aan Orange wél
en aan elke andere operator die hierom verzoekt, inclusief Proximus, indien zij
daarom verzoekt, eveneens a fortiori het risico met zich brengt dat “een (groot) deel
van de markt (…) (wordt afgeschermd)”.
Daarnaast herhaalt Proximus dat de betrokken operatoren al van een geruime
periode van (onwettige) afscherming hebben genoten en dat dit in het kader van de
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concentratie-analyse ook terdege in rekening dient gebracht te worden (zie ook bij
randnummer 220 hoger). De afwezigheid, verdere weigering, van toegang bestaat
immers al een geruime tijd ten aanzien van het nemen van de betrokken regulatoire
beslissing die van 1 juli 2011 dateert. In die zes jaar hebben de kabeloperatoren al
van hun unieke voordelen gebruik kunnen maken om hun posities af te schermen en
te verstevigen. Daaraan kan en mag niet voorbijgegaan worden.
241.

Zonder in detail in te gaan op de stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van
Beroep, waarover discussie kan bestaan aangaande de precieze reikwijdte ervan,
wenst Proximus op te merken dat in de werkelijke situatie het zo is dat met
betrekking tot de kwestie van de kabeltoegang er inderdaad een belangrijke
terughoudendheid blijkt te bestaan in hoofde van de sectorregulatoren om nog
tussen te komen ten aanzien van de kabeloperatoren om een daadwerkelijke naleving
van hun regulatoire verplichtingen te verzekeren. Die overweging kan nuttig
opgenomen worden in deze passage van het ontwerp van beslissing.
In die context zou ook dienen verwezen te worden naar de stand van zaken
betreffende het toegangsverzoek van Proximus waarnaar hoger al werd verwezen.
Dat verzoek wordt op heden nog steeds geweigerd door Telenet en de regulator(en)
treden niet op om tegen deze weigering op te komen. In die context roepen zij ook de
stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Beroep in.
< VERTROUWELIJK >.

242.

Zoals al aangegeven, Proximus neemt akte van het standpunt verwoord in het
ontwerp van beslissing dat een overstap, voor abonnees, van het kabelnetwerk naar
een ander netwerk moeilijk is. Dit is meteen ook een van de redenen waarom een
toegangsverplichting die geldt ten opzichte van één enkele operator ook moet gelden
voor alle andere operatoren (inclusief voor de operator(en) die gebruik maken van
een andere technologie).
Het is passend om, rekening gehouden met dit gegeven, de juiste conclusies te
trekken op het vlak van de draagwijdte van de toegangsverplichting en de
discriminatie ten nadele van Proximus en van alle andere operatoren die om
toegang zouden verzoeken te doen ophouden.

244.

In het ontwerp van beslissing wordt de nadruk gelegd op de concurrentiële druk van
Orange, welke Telenet zou moeten disciplineren.
Voor een goed begrip en vooreerst, mocht Coditel niet (kunnen) worden
overgenomen door Telenet, dan zou deze concurrentiële druk van Orange ook
bestaan of minstens moeten bestaan (voor zover de betrokken operatoren hun
regulatoire verplichtingen natuurlijk zouden naleven). Meer nog, indien de
mededingingsautoriteit, de (stilzwijgende) afspraken tussen Telenet en de andere
kabeloperatoren, op passende wijze aanpakken, dan zou ook Telenet zelf een
dergelijke druk uitoefenen, weze het door in de Coditel-zone te investeren dan wel,
net zoals Orange, een groothandelsaanbod af te nemen. Telenet heeft dit jaren
nagelaten en dreigt hiervoor thans beloond te worden. Die overwegingen dienen
steeds goed in het achterhoofd gehouden te worden bij passages zoals randnummer
244 van de ontwerpbeslissing.
Ten tweede en nog belangrijker: over de concurrentiële druk van andere operatoren
die om toegang (zouden) verzoeken (of verzocht hebben), bewaart het ontwerp van
beslissing het stilzwijgen, wat eens te meer het discriminerend karakter van de
verbintenissen aantoont.
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246.

Dat de regulatoire verplichtingen die thans op Telenet rusten, (automatisch?) zouden
worden uitgebreid naar de Coditel-zone is hoogst betwistbaar.
Dat verplichtingen die thans, in gevolge de beslissingen van het BIPT, de CSA en de
VRM, elk voor wat zijn grondgebied betreft, overgaan op Telenet als deel van de
“overgenomen rechten en verplichtingen”, wat iets totaal anders is, is wel correct,
maar dit is niet het punt dat in de ontwerpbeslissing lijkt gemaakt te worden.
In deze herinnert Proximus het Auditoraat er nogmaals aan dat het ontwerp van
beslissing nogal sterk de klemtoon legt op de contacten met en standpunten van het
BIPT, terwijl er nochtans meerdere regulatoren, elk voor wat zijn grondgebied betreft,
bevoegd zijn. Dat deze andere regulatoren op generlei wijze betrokken zijn geweest
bij het onderzoek is vreemd, inzonderheid nu een en ander ook de uitvoering betreft
van de beslissingen van de CRC, t.t.z. de gezamenlijk handelende regulatoren, van 1
juli 2011 en deze een zaak is van de exclusief voor zijn grondgebied bevoegde
individueel handelende regulatoren. Een en ander heeft als gevolg dat het niet aan
het BIPT (alleen) toekomt om uitspraken te doen over toegang en prijzen.

247.

In het ontwerp van beslissing wordt Orange in feite voorgesteld als “redder in nood”,
terwijl de weigering van de concentratie, minstens een grondig onderzoek naar de
voorliggende concentratie, gelet op de mededingingsproblemen die ze stelt, een
oplossing zou zijn die niet alleen evidenter is, maar ook niet de nadelen, en zelfs
onwettigheden, van de huidige “oplossing” vertoont, zoals de versterking van de
marktmacht van Telenet en de discriminatie van de operatoren die een verzoek om
toegang (zouden) richten tot de kabelinfrastructuur van Coditel.
Aan de situatie in het reeds bestaand dekkingsgebied van Telenet, waarin zij
eveneens haar dominante marktmacht nog verder versterkt, wordt ten onrechte geen
enkele aandacht besteed. Ook daar is echter sprake van toegangsweigering. Dit
wordt met name aangetoond door de status van het toegangsverzoek van Proximus
die hierboven al in herinnering werd gebracht.

255 e.v.

Proximus verwijst naar haar bijdragen van 10 februari 2017 en 10 april 2017, waarop
deze “samenvatting” berust.

262.

Het Auditoraat beperkt zich tot het vermelden van twee redenen waarom, volgens
het Auditoraat, geen sprake kan zijn van marktcoördinatie, m.n. het feit dat Coditel
eerder klein is en dus ook het “increment” klein is en het feit dat de beide
kabeloperatoren uitsluitend actief zijn binnen hun eigen dekkingsgebied.
Wat de eerste reden betreft, meent Proximus dat het opgeworpen argument
irrelevant is. Enerzijds kan er verwezen worden naar het feit dat ook de
sectorregulatoren geoordeeld hebben dat de betrokken operator zich in een
dominante positie bevond. Dit houdt in dat men deze operator niet zomaar als “(te)
klein” zou kunnen aanmerken. Anderzijds, en nog belangrijker, is het hier niet de
grootte van de operator die van tel is maar veeleer het feit dat het gaat om een
afzonderlijke, onafhankelijke onderneming die als een concurrent op de markt kan
functioneren en buiten diens dekkingsgebied zou kunnen treden, ware het niet dat er
coördinatie bestaat om zulks niet te doen.
Wat de tweede reden betreft, kan Proximus alleen maar uitdrukking geven aan haar
verbazing bij deze circulaire redenering. In wezen komt de redenering van het
Auditoraat er inderdaad op neer dat als twee ondernemingen de markt onder elkaar
verdelen, dan is er geen risico op marktcoördinatie, precies omdat zij de markt onder
elkaar verdelen. Overigens, los van die onjuiste redering is het natuurlijk eigen aan de
overname van een onderneming dat de overgenomen onderneming niet meer kan
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coördineren met de overnemer (of met andere ondernemingen) en omgekeerd, wat
de autoriteiten er uiteraard niet van weerhoudt – integendeel – om in dergelijke
situaties na te gaan of er een verhoogde kans of waarschijnlijkheid is op
(toegenomen) coördinatie.
Abstractie gemaakt van de voormelde kritiek, heeft Proximus vooral willen
aankaarten dat Telenet, nu het nog meer dan voorheen activiteiten zal ontwikkelen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest, de banden met BrutéléNethys nog meer zal aanhalen; wat op zich haar marktmacht nog verder zal
versterken alsook de coördinatie met de andere grote kabeloperator. Het is een
evidentie dat het makkelijker coördineren is tussen twee kabeloperatoren die de
markt verdelen dan tussen drie.
Proximus verwijst in dit verband naar haar bijdragen, alsook naar de correspondentie
die zij dienaangaande heeft gevoerd met de mededingingsautoriteit.
< VERTROUWELIJK >.
267 e.v.

Hoewel er tot drie (3) maal toe verbintenissen blijken te zijn aangeboden, heeft
Proximus geen enkele markttest ontvangen. Haar concurrent Orange, blijkbaar met
uitsluiting van alle andere concurrenten, heeft deze wél ontvangen.
Behalve het feit dat Proximus geen markttest heeft ontvangen, stelt Proximus vast
dat ook niet alle bevoegde regulatoren een markttest hebben ontvangen. Enkel het
BIPT – en dus niet de CSA en de VRM – hebben een markttest ontvangen (en of het
BIPT desbetreffend op enigerlei wijze met andere regulatoren coördinatie heeft
gevoerd, wordt niet aangegeven). Dit is des te meer bevreemdend nu een toch niet
onaanzienlijk deel van het dekkingsgebied van Coditel buiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ligt en nu, daarenboven, dat deel dat buiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ligt ook niet noodzakelijk dezelfde of alle zelfde kenmerken
heeft, op het vlak van bevolking, bevolkingsdichtheid, dichtheid en penetratie van de
infrastructuur, ontwikkeling van de infrastructuur, commerciële druk van andere
netwerken, enz.
Proximus heeft ook nooit de eigenlijke tekst van enig ontwerp van verbintenissen
ontvangen. De “samenvatting” waarover zij beschikt, is deze van het ontwerp van
beslissing waarvan zij begrijpt dat, gelet op de beknoptheid ervan, het toch niet kan
gaan om de eigenlijke tekst van de aangeboden verbintenissen.

275.

Proximus stelt vast dat er wordt voorzien dat de verbintenissen (één of meerdere)
kunnen worden opgeheven, gewijzigd of vervangen door het Auditoraat.
Zelfs indien zij kennis heeft van een andere recente beslissing waarin een
gelijkaardige structuur wordt voorzien, drukt Proximus haar grootste twijfels uit bij de
mogelijkheid te voorzien dat het Auditoraat door het College opgelegde
verbintenissen kan opheffen, wijzigen of vervangen.
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Het komt Proximus voor dat dit niet binnen de wettelijk gedefinieerde bevoegdheden
van het Auditoraat valt (artikel IV.30 WER). Daarbij dient opgemerkt te worden dat
dit toch niet kan aangemerkt worden als een toezicht op de naleving van een
beslissing (in de context waarvan mogelijks wel, zoals in bepaalde beslissingen in het
verleden, bepaalde taken m.b.t. de toepassing van bepaalde verbintenissen aan het
Auditoraat werden toevertrouwd), doch dat het in feite neerkomt op de mogelijkheid
dat het Auditoraat bepaalde wijzigingen maakt (zelfs fundamentele zoals de
opheffing van verbintenissen) aan een beslissing die geen beslissing is van het
Auditoraat maar van het College. Er wordt niet gemotiveerd op welke wijze dit wettig
zou kunnen voorzien worden.
280.

Proximus kan begrip opbrengen voor het feit dat Orange geharmoniseerde
voorwaarden wenst voor het geheel van het “gefuseerde netwerk”.
Proximus merkt wel dat deze wens van Orange niet realistisch is tenzij ook de
verschillende betrokken regulatoren overeenstemming zouden bereiken over de wijze
waarop deze voorwaarden er uit dienen te zien. Met uitzondering van de Medienrat
zullen namelijk alle regulatoren hun zeg dienen te doen over deze voorwaarden. Het
is een reden te meer om de VRM en de CSA te betrekken bij de procedure, nu de
verbintenissen, voor zover Proximus dit kan nagaan, eveneens als oogmerk hebben
een brug te slaan naar de komende marktanalyse, waarbij trouwens ook alle
regulatoren, maar dan inclusief de Medienrat, betrokken dienen te worden.

282 e.v.

Met verwijzing naar Proximus’ commentaren bij randnummer 280 en andere
randnummers, neemt Proximus aan dat het BIPT vermag te spreken namens de
andere betrokken regulatoren.
Indien dit niet het geval is, zou het passend zijn de andere regulatoren bij het
onderzoek te betrekken. Dit is ook meteen de enige manier om over voldoende
garanties te beschikken dat de verbintenissen in overeenstemming zijn met het
regelgevend kader en, voor het overige, ook coherent zijn.

291

Proximus kan begrip opbrengen voor het standpunt van Orange i.v.m. de tarifaire
verschillen.
Ook Proximus stelt zich de vraag hoe een en ander tarifair eruit zal zien. Strikt
genomen dienen de regulatoren elk binnen hun eigen dekkingsgebied de tarieven te
bepalen van die diensten waarvoor zij bevoegd zijn, i.c. de TV-diensten.
Welnu, in een kostengebaseerde aanpak dient, strikt genomen, de kost van het
netwerk binnen het bevoegdheidsterritorium te worden genomen om de tarieven te
kunnen bepalen. In een retail-minus aanpak ligt dit mogelijks anders, aangezien het
voor regulatoren eventueel eenvoudiger kan zijn om hieromtrent een gezamenlijk
standpunt in te nemen, doch dit hangt af van de onderliggende feiten.
Het risico bestaat overigens dat Telenet zal pogen de kosten te verdelen over alle
bevoegdheidsterritoria heen, waardoor de kosten voor de upgrade van de
kabelinfrastructuur gespreid wordt over het hele (uitgebreide) netwerk van Telenet,
en de afnemers van groothandelsdiensten in de huidige Telenet-zone een hogere
groothandelsprijs zullen dienen te betalen, dan zij zouden betalen als deze kosten niet
gespreid zouden worden. Aangezien het zwaartepunt van de afgenomen diensten in
de Telenet-zone ligt, financieren de afnemers van groothandelsdiensten hierdoor de
upgrade van het Coditel-netwerk op buitensporige wijze.
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293.

Hierbij dient, zoals hoger al aangegeven, opnieuw rekening gehouden te worden met
het feit dat momenteel nog beroepsprocedures hangende zijn bij het Hof van Beroep
aangaande de tarificatiebeslissingen in kwestie. Welk de invloed is van die procedures
op de verbintenissen wordt op generlei wijze gepreciseerd maar kan een essentiële rol
spelen. Daarover dient voor het College rechtszekerheid geschapen te worden
aangezien men zoniet in nieuwe rechtsonzekerheden dreigt te verglijden.
Bovendien moet ook op het vlak van de tarieven verzekerd worden dat er zich geen
discriminatie voordoet. Het kan niet zo zijn dat bepaalde tarieven aan één operator
voorbehouden worden.
Al die punten moeten terdege uitgewerkt worden alvorens te kunnen inschatten wat
nu werkelijk de draagkracht van de aangeboden verbintenissen is.
Er dient daarbij overigens ook te worden nagegaan wat het lot van de verbintenissen
is in geval van de eventuele wijziging, intrekking of vernietiging van de regulatore
verplichtingen waarnaar hier verwezen wordt. Indien de verbintenissen op vandaag in
de context van de beoordeling van de aangemelde concentratie als noodzakelijk
worden beschouwd, kan niet worden toegelaten dat zij omwille van een bepaalde
regulatoire of gerechtelijke evolutie inzake de ex ante verplichtingen zouden
ophouden te bestaan of substantieel zouden worden gewijzigd. Ook die kwestie dient
terdege onderzocht te worden en de ontwerpbeslissing blijkt dit eigenlijk – ten
onrechte – in het midden te laten.

296.

Proximus begrijpt dat de standpunten van Orange en het BIPT, die het Auditoraat tot
de zijne maakt, nog heel veraf liggen van de eventuele finale versie van de
verbintenissen.
Proximus kan zich trouwens niet van de indruk ontdoen dat het Telenet er vooral om
te doen is om de Mededingingsautoriteit ertoe te verleiden om de transactie goed te
keuren, zonder dat er evenwel op een gepaste wijze tegemoet wordt gekomen aan de
bezwaren van het Auditoraat.

IV. CONCLUSIE BETREFFENDE DE MEDEDINGINGSPROBLEMEN
Door de overname van Coditel (incl. AIESH) door Telenet:
(i) zal een (minstens potentiële) concurrent van Telenet, nl. de Franse groep SFR, verdwijnen, wat,
tenzij er passende “corrigerende maatregelen” worden genomen, onvermijdelijk leidt tot een
signifante afname en beperking van de concurrentie, inzonderheid in markten die (nu al)
gekenmerkt worden door de aanwezigheid van een beperkt aantal marktspelers, waaronder in
het bijzonder natuurlijk Telenet, dat over een machtspositie beschikt en dat die machtspositie
verder zal uitbreiden en versterken waardoor de mededinging ernstig negatief zal worden
beïnvloed.
(ii) zullen de door mededingingsbeperkende afspraken (met de andere (eveneens dominante)
kabeloperatoren) al sterk verminderde prikkels (van Telenet) om buiten het eigen
dekkingsgebied hetzij te investeren hetzij (gereguleerde) groothandelsdiensten af te nemen
(van de andere (eveneens dominante) kabeloperatoren), nog verder afnemen, waarbij de
(goedkeuring van de) overname zelf als het ware een “beloning” is voor Telenet’s onwil.
Bovendien kunnen bestaande mededingingsbeperkende afspraken (minstens afgestemde
gedragingen) niet als dusdanig in rekening gebracht worden om te oordelen dat “de concurrentie
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sowieso al beperkt is”. Dat “de concurrentie sowieso al beperkt is”, is immers precies al het
resultaat van de gedragingen van de aanmeldende onderneming, die aldus de mededinging
beknot en die daarvoor niet mag beloond worden.
(iii) zal een verregaande uniformisering van de diensten die Coditel en Telenet thans nog
afzonderlijk aanbieden aan de eindgebruikers tot stand gebracht worden, alsook afstemming op
de diensten die Telenet thans aanbiedt, wat een negatieve impact zal hebben op de
verscheidenheid en de prijs van de aangeboden diensten, ten nadele van de concurrentie en de
eindgebruikers.
(iv) zal de aankoopmacht (“buying power”) en/of marktmacht van het (aldus uitgebreide en
versterkte) Telenet met betrekking tot (bepaalde) groothandelsdiensten, zoals m.n. het
verwerven van licenties voor TV-inhoud (“TV content rights”) en/of de toegang tot het (aldus
uitgebreide en versterkte) platform van Telenet, (geografisch) uitbreiden en toenemen (in
intensiteit), wat (bijkomende) uitsluitingseffecten met zich zal brengen voor concurrerende
aanbieders van TV-diensten (door o.a. het te verwachten veralgemeend gebruik van
exclusiviteiten en/of MFN-clausules).
(v) zal de (al dan niet gereguleerde) toegang tot de kabelinfrastructuur van het (aldus uitgebreide
en versterkte) Telenet ten voordele van concurrerende aanbieders van vaste TV- en (andere)
diensten van elektronische communicatie (breedband internet en telefonie) en inzonderheid
Proximus nog (meer en langer) dode letter blijven (vgl. arresten van 12 november 2014 en 13 mei
2015 in de zgn. “kabel-zaken”), terwijl deze toegang nochtans noodzakelijk is om in bepaalde
gebieden toch een evolutie naar effectieve concurrentie te verzekeren, m.n. in die gebieden
waar (enkel) de kabelinfrastructuur aanwezig is en eigen investeringen door de genoemde
concurrerende aanbieders, hetzij helemaal geen, hetzij geen realistische optie is (op korte of
lange termijn), gelet op de (hogere investerings- of ugrade-)kosten (in vergelijking met
gelijkaardige kosten van kabeloperatoren en/of in vergelijking met gelijkaardige kosten van
operatoren in andere landen) enerzijds en gelet op het geringe klantenpotentieel anderzijds (vgl.
BEREC BoR (16) 171, p. 10 e.v. en p. 49 e.v.).
(vi) zal het risico op en de impact van (reeds bestaande) coördinatie met de overblijvende
kabeloperatoren, m.n. de gezamenlijk opererende kabeloperatoren Brutélé en Nethys, alleen
maar toenemen, en dus de “bijzondere band” tussen voornoemden en Telenet versterken,
inzonderheid nu het (aldus uitgebreide en versterkte) Telenet (nog meer) actief zal zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest (vgl. arrest van 28 juni 2016 van het
Gerecht van Eerste Aanleg in zaak Portugal Telecom / Telefonica).
(vii) zullen, in voorkomend geval, de mededingingsbeperkende afspraken in de concessies tussen de
betrokken gemeenten en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden (“intercommunales”),
zoals op het vlak van hun duurtijd, maar niet beperkt daartoe, door het reeds dominante en
thans nog versterkte Telenet “geërfd” worden en, precies daardoor, nog aan impact winnen (vgl.
arrest van 26 mei 2014 van de Raad van State in de zgn. “Interkabel-zaak”).

V. VERDERE VASTSTELLINGEN
Het ontwerp van beslissing komt niet of slechts in zeer beperkte mate tegemoet aan de door
Proximus geformuleerde bekommernissen.
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Het gevoerde onderzoek is grotendeels a-typisch in zoverre het de standpunten van Proximus – en bij
uitbreiding Orange – grotendeels negeert, vaak zonder enige vorm van analyse.
Het onderzoek kan ook niet dienen als een voldoende motivering voor de tussen te komen
beslissing:
-

-

-

op het vlak van de marktdefinitie:


in het onderzoek wordt al te vaak verklaard dat een opsplitsing, welke deze ook is,
“geen verschil uitmaakt voor de analyse”, terwijl, in zeer veel gevallen, elke vorm van
analyse ontbreekt of deze analyse beperkt is tot een onvolledige analyse van de
“marktaandelen” (zie hierna) en de (op deze "marktaandelen" gebaseerde) HHI ,
waardoor de verklaring dat dit “geen verschil uitmaakt voor de analyse” verwordt
tot een loutere stijlformule, ontdaan van elke inhoud;



in het onderzoek worden bezwaren, commentaren en opmerkingen van Proximus –
maar ook van Orange, zo blijkt – zonder meer weggewuifd, zonder enige vorm van
analyse, wat inzonderheid relevant is voor de bepaling van de markten rond TVcontent en TV-zenders enerzijds en voor de bepaling van de “vaste” markten met
betrekking tot telefonie, (breedband) internet en gebundelde diensten, vnl. dan op
het vlak van hun geografische omschrijving;



meermaals wordt in het onderzoek verwezen naar vernietigde of sterk verouderde
regelgeving, zonder dat nagegaan wordt hoe de marktsituatie er in werkelijkheid
uitziet;

op het vlak van de gegevens over de relevante of betrokken markten:


in het onderzoek worden nagenoeg uitsluitend “marktaandelen” gebruikt die hetzij
door de aanmeldende partij zelf worden aangeleverd, hetzij door het BIPT, met
voorrang voor de eerste;



de precieze herkomst van de “marktaandelen” is in veel gevallen onbekend, hetzij
omdat de gehanteerde begrippen onduidelijk zijn, hetzij omdat “marktaandelen”
door elkaar worden gehaald (zie ook hierna);



het onderzoek steunt in hoofdzaak op (statische) gegevens van 2015, terwijl
ondertussen de marktsituatie, door de overname van (het vroegere) BASE door
Telenet, inclusief de migratie van de Telenet-klanten van het netwerk van Orange
naar dat van (het vroegere) BASE, en de afstoting van bepaalde activa van BASE aan
Medialaan, grondig gewijzigd is, wat trouwens ook bijdraagt aan het door elkaar
halen van “marktaandelen”;



het onderzoek houdt geen rekening met de door Proximus aangeleverde
cijfergegevens, evenmin als met deze van andere operatoren, indien ook aan hen
cijfergegevens zouden zijn opgevraagd;

op het vlak van de concurrentiële analyse:


het onderzoek stipt terecht een aantal mededingingsrechtelijke problemen aan, maar
identificeert, beschrijft en analyseert deze onvoldoende, wat afdoende blijkt uit
Proximus’ puntsgewijze bespreking.
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Ten slotte staat het onderzoek op gespannen voet met het regulatoir kader, minstens omdat de
verhouding tussen de verbintenissen, zoals deze worden voorgesteld, en de verplichtingen die
voortvloeien uit het regulatoir kader meerdere fundamentele vragen opwerpen.
De voorgestelde verbintenissen bieden ten slotte ook geen antwoord op de voormelde
mededingingsrechtelijke problemen. Bovendien zijn zij in de wijze waarop zij momenteel worden
uitgedrukt zelfs discriminatoir en bijgevolg onwettig.
Het komt Proximus voor dat deze tekortkomingen niet zomaar rechtgezet kunnen worden door het
College en dat het bijgevolg minstens passend zou zijn dat het Auditoraat een grondig 2de faseonderzoek aan de voorgenomen concentratie wijdt.”

V. Schriftelijke opmerkingen van Orange
25. Orange legde neer wat volgt:
“Orange Belgium considère que le projet de décision a correctement tenu compte du risque pesant
sur la concurrence post-fusion en proposant l’imposition de remèdes portant sur l’accès de gros.
L’expérience acquise depuis début 2014 dans la mise en œuvre de l’accès de gros régulé aux réseaux
câblés nous amène néanmoins à proposer et demander un nombre limité de clarifications afin
d’éviter que les remèdes imposés ne soient contournés de leur objectif.
Plus concrètement, nous demandons que :
-

la mise en œuvre de l’accès régulé précise suffisamment qu’elle intègre les améliorations
pour les aspects réseaux ;

-

le remède par rapport au prix de gros soit complété pour éviter les manipulations sur les prix
de gros applicables ;

-

la durée des engagements soit définie comme coïncidant avec la durée des obligations
réglementaires applicables mais au minimum jusqu’au 1 janvier 2021.

1° les remèdes liés à la mise en œuvre de l’accès régulé :
-

En ce qui concerne les aspects IT de l’accès régulé de gros au réseau de SFR, le projet de
décision est clair et nous soutenons les propositions mises en avant177 par l’auditeur.
Depuis les derniers commentaires d’Orange Belgium du 2 mai 2017, Orange a obtenu plus de
clarté sur les systèmes informatiques que SFR va développer et a d’ailleurs procédé à des
tests en présence de l’IBPT le 18 mai 2017. Ces tests ont démontré une réelle évolution dans
la mise en œuvre des systèmes informatiques par Coditel mais ces derniers doivent faire
l’objet d’améliorations et ne couvriront pas l’ensemble des interactions avec le client

177

Plus en détail, nous soutenons les propositions (i) sur le délai de mise en œuvre (le plus tôt possible
et au plus tard dans les 4 mois de la décisions de l’Autorité), (ii) sur la date d’entrée en
vigueur des obligations (à partir de l’adoption de la décision et non à la clôture de la
transaction), (iii) sur l’alignement des systèmes IT de Coditel sur les systèmes IT de Telenet
tout en veillant à ne pas imposer à Orange des systèmes divergents, (iv) sur l’intégration de
l’infrastructure IT tout en tenant des éléments réseau et IT dont Orange est satisfaite.
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contrairement aux systèmes informatiques de Telenet qui visent toutes les interactions avec
le client.
-

En ce qui concerne les éléments réseau de l’accès régulé, nous suggérons de ne laisser
subsister aucun doute par rapport aux éléments visés par la remède.178 A cette fin, nous
suggérons :
o

de modifier la définition de la mise en œuvre du « Projet »/ « Project » de la façon
suivante en néerlandais (voir texte en gras):

o

“de implementatie door Coditel van haar Gereguleerde Toegangsverplichtingen door
de oplevering van een operationele IT provisioning en netwerk elementen in
overeenstemming met de vereisten van de documenten aangehecht in Bijlage A en
B.”

o

de préciser le point 305 iii) comme suit en néerlandais (voir texte en gras):

o

« Bij de overname van de netwerk- en IT- infrastructuur dient rekening te worden
gehouden met de netwerk- en IT- elementen waarover Orange tevreden is.”

o

de rajouter un point supplémentaire iv) au point 305, tel que formulé au §289 (voir
texte en gras),

o

« de goede en tijdige communicatie aan Orange Belgium over de overname van de
netwerk- en IT-infrastructuur ».

Sur les éléments réseaux visés, nous renvoyons à notre réponse du 14 avril 2017.
2° Le remède lié aux prix de gros applicables à l’accès au réseau de SFR
Orange Belgium considère que l’application de la méthodologie définie par la décision de prix de
février 2016 est un strict minimum et rencontre certaines inquiétudes d’Orange Belgium.
Toutefois, ce remède doit être précisé afin d’éviter des manœuvres commerciales de SFR visant à
éviter l’application de certains principes de cette décision de prix de 2016. En effet, SFR a déjà
déclaré, lors des tests IT du 18 mai 2017 en présence des membres de l’IBPT, qu’elle veillerait à
changer la structure de ses offres commerciales pour échapper à l’application du principe selon
lequel les éléments offerts gratuitement à ses clients retail (tels que les frais d’activation et les frais
d’installation) doivent être offerts gratuitement aux clients de gros (Orange Belgium).
Tenant compte de cette déclaration claire et explicite de la part de SFR afin de manipuler les prix de
gros, nous suggérons que le remède tel que décrit au point 306 i) soit complété comme suit en
néerlandais:
"Om elke poging van SFR om de principes en doelstellingen van de groothandelsprijsbeslissingen
van 2016 te ontwijken, en gezien het historisch permanent gratis karakter van de installatie en
178

De la même manière que dans les engagements relatifs à l’intégration des réseaux SFR et
Telenet (voir §§289 du projet de décision et 305 (iii)).
§289 Ten slotte deelt de auditeur de opmerkingen van het BIPT en Orange aangaande het belang van goede en tijdige
communicatie en het feit dat bij de overname van de IT-infrastructuur rekening moet worden gehouden met de netwerk en
IT-elementen waarover Orange tevreden is.
§305 iii) “Bij de overname van de IT-infrastructuur dient rekening te worden gehouden met de netwerk & IT-elementen
waarover Orange tevreden is.
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activatietarieven voor nieuwe multiple play klanten, dient SFR de installatie en activatie gratis te
verlenen als groothandelsdienst voor de klanten van een alternatieve operator, onafhankelijk van
eventuele wijzigingen die het zou aanbrengen aan haar eindgebruikerstarieven voor deze
diensten."
3° Le remède lié au lancement de nouvelle offre 4P sur la zone de couverture de SFR
Nous comprenons que selon la période mise en avant (mais non communiquée car confidentiel),
l’auditeur pense que les craintes d’Orange et de l’IBPT seront levées. Tel sera le cas uniquement si la
période de « gel » du lancement de nouvelles offres 4P sur la zone de couverture de SFR est
suffisamment longue.
4° Durée des remèdes
Orange Belgium ne soutient pas la position de l’IBPT et de l’auditeur par rapport à la suppression de
la durée des engagements, comme ces positions ne semblent pas intégrer le risque d’une annulation
ou suspension de décisions d’analyses de marché futures. Comme l’auditeur l’indique (§245), il est
essentiel qu’un accès de gros au réseau de Coditel existe pour Orange à des conditions commerciales
raisonnables.
Dans la mesure où il est incontestable que la transaction a été analysée dans une hypothèse de
régulation continue des réseaux câbles, les engagements doivent impliquer qu’au minimum les
obligations réglementaires actuelles continuent à s’appliquer pour la période d’analyse de marché
réglementaire suivante (3 ans au minimum, donc au minimum jusqu’au 1er janvier 2021). »

VI. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij
26. De aanmeldende partij legde de volgende Schriftelijke opmerkingen neer:

I. “Voorafgaande opmerking
1. Deze schriftelijke opmerkingen spitsen zich toe op de enige schadetheorie (met name de
schadetheorie m.b.t. bronafscherming (‘input foreclosure’) t.a.v. Orange Belgium (“Orange”)) die
wordt ontwikkeld in het ontwerp van beslissing van 4 mei 2017 (hierna “de Ontwerpbeslissing”).
Telenet Group BVBA (“Telenet”) gaat niet in op de marktdefinities noch op de schadetheorieën die
werden geanalyseerd maar verworpen door het Auditoraat, met uitzondering van de analyse van het
bestaan van een markt voor multiple play-bundels.
2. Het feit dat bepaalde punten van de Ontwerpbeslissing niet worden besproken in deze schriftelijke
opmerkingen betekent niet dat Telenet akkoord gaat met het standpunt van het Auditoraat
hieromtrent.

II. Addendum bij de SPA
3. Op 31 mei 2017 hebben partijen een Addendum bij de Share Sale and Purchase Agreement van 22
december 2016 ondertekend (Bijlage 5). Dit Addendum betreft een eerder technische ingreep die er
in essentie toe strekt om Coditel Holding II SARL in de plaats te stellen van Coditel Holding SA als
verkoper.
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III. Samenvatting van de schadetheorie van het Auditoraat
4. De Ontwerpbeslissing stelt dat Telenet na de voorgenomen overname van Coditel Brabant SPRL
(“Coditel”) (“de Voorgenomen Transactie”), de mogelijkheid en prikkel zal hebben om de
groothandelstoegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel te weigeren, minstens te
vertragen179.
5. Telenet heeft volgens het Auditoraat de mogelijkheid om de toegang van Orange tot het
kabelnetwerk van Coditel niet te verlenen, minstens gevoelig te vertragen, aangezien de taak om
hiervoor te zorgen na de concentratie aan Telenet zal toekomen180.
6. Volgens het Auditoraat is het mogelijk dat Telenet de prikkel zal hebben om niet of niet prioritair
de nodige investeringen te doen voor de tenuitvoerlegging van de toegangsverplichting181.
In vergelijking met Coditel zou er sprake zijn van een verhoogde prikkel omwille van het groter
marktaandeel van Telenet op de multiple play markt, het feit dat Telenet succesvol is als aanbieder
van mobiele diensten en het recente succes van haar quadruple play aanbod WIGO182.
7. De huidige regelgevende verplichtingen en sancties die door het BIPT kunnen worden opgelegd zijn
volgens het Auditoraat onvoldoende om te verzekeren dat Telenet de toegangsverplichtingen
naleeft183. Telenet zal ‘zonder gehinderd te zijn door netwerkconcurrentie’ in het dekkingsgebied van
Coditel, abonnees kunnen winnen of haar reeds bestaande abonnees kunnen behouden184.
8. Volgens het Auditoraat zal het effect van het ontbreken van toegang de afwezigheid van
concurrentiedruk vanwege Orange zijn. Dit zal leiden tot een belemmering van de mededinging op de
kleinhandelsmarkten voor het leveren van tv-diensten, vaste internetdiensten, mobiele
telecommunicatiediensten en multiple play-diensten185.

IV. Weerlegging van de schadetheorie van het Auditoraat
IV.1 Vooraf: het feitelijk uitgangspunt van de schadetheorie van het Auditoraat is
niet (langer) correct
9. Het uitgangspunt van de schadetheorie van het Auditoraat is de veronderstelling dat Orange geen
toegang heeft tot het kabelnetwerk van Coditel186. Dit uitgangspunt is evenwel niet (langer) correct.
Volgens de meest recente gegevens heeft Orange momenteel groothandelstoegang tot het netwerk
van Coditel op basis van functionele API’s en webtools. De tools op basis waarvan Orange toegang
heeft verschillen niet wezenlijk van de wijze waarop Coditel zelf werkt. De effectiviteit van de
toegang van Orange wordt bevestigd door een aantal recente feitelijke ontwikkelingen:

179

Randnummer 231 van de Ontwerpbeslissing.
Randnummer 243 van de Ontwerpbeslissing.
181
Randnummer 236 van de Ontwerpbeslissing.
182
Randnummer 233 van de Ontwerpbeslissing.
183
Randnummers 237-241 van de Ontwerpbeslissing.
184
Randnummer 242 van de Ontwerpbeslissing.
185
Randnummer 244 van de Ontwerpbeslissing.
186
Randnummer 236 van de Ontwerpbeslissing.
180
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i.

Op 16 januari 2017 heeft Orange Coditel gedagvaard voor de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel zetelend in kort geding. Het voorwerp van dit
kort geding bestond erin om de naleving door Coditel van haar gereguleerde
toegangsverplichtingen af te dwingen.
10. Op 17 mei 2017 hebben Orange en Coditel een dading bereikt. Orange heeft
daarin uitdrukkelijk bevestigd dat het kort geding niet langer verantwoord was gelet
op het feit dat de toegang tot het kabelnetwerk van Coditel technisch werkt en dat
alle vereiste API’s en webtools werden geleverd (Bijlage 1).
11. Op de zitting van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel d.d.
18 mei 2017 heeft Orange vervolgens afstand van geding en van rechtsvordering
gedaan. De Voorzitter heeft daarvan akte verleend in een beschikking van dezelfde
dag (Bijlage 2).

ii.

Op een vergadering van 18 mei 2017 tussen Coditel, Orange en het BIPT hebben alle
aanwezige partijen bevestigd dat alle API’s en webtools die Coditel moest leveren
ook effectief werden geleverd en functioneel zijn (Bijlage 3). De belangrijkste
volgende stap naar de lancering door Orange van vaste diensten in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel is dat Orange de API’s en webtools moet
analyseren en integreren in haar eigen systemen. De bal ligt dus hoofdzakelijk – zo
niet uitsluitend – in het kamp van Orange.

In het licht van deze recente feitelijke ontwikkelingen is de bezorgdheid van het Auditoraat
betreffende de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel niet langer gerechtvaardigd.
Alle noodzakelijke investeringen om deze toegang mogelijk te maken werden inmiddels verricht. De
toegang werkt technisch187 en de vereiste API’s werden geleverd en zijn functioneel. Het
uitgangspunt van de schadetheorie van het Auditoraat is dus niet (langer) correct.

IV.2 Samenvatting van de kritiek van Telenet: de voorwaarden voor de
schadetheorie van het Auditoraat zijn niet vervuld.
12. Telenet zal hierna aantonen dat de voorwaarden voor de schadetheorie van het Auditoraat (m.b.t.
bronafscherming ten aanzien van Orange) niet vervuld zijn. Dit blijkt o.a. uit de volgende elementen:

187

i.

Er is geen causaal verband tussen het ingeroepen mededingingsbezwaar (het feit dat
er nog geen toegang zou zijn van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel) en de
Voorgenomen Transactie;

ii.

De Ontwerpbeslissing miskent het bindend karakter van de gereguleerde
toegangsverplichtingen en het afschrikwekkend effect van de sancties die kunnen
worden opgelegd bij de niet-naleving ervan;

iii.

De Ontwerpbeslissing miskent het feit dat Telenet de toegangsverplichting in haar
eigen dekkingsgebied tijdig en correct heeft ten uitvoer gelegd;

iv.

De Ontwerpbeslissing steunt op de ongerechtvaardigde veronderstelling dat er een
multiple play-markt bestaat;

Er zouden reeds een 70-tal gebruikers geïnstalleerd zijn.
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v.

De Ontwerpbeslissing miskent het feit dat de marktpositie van de gefuseerde
onderneming op de kleinhandelsmarkten voor het leveren van tv-diensten en vaste
internetdiensten niet wezenlijk wijzigt;

vi.

De Ontwerpbeslissing miskent het gebrek aan een verticale relatie tussen de markt
voor gereguleerde toegang tot het kabelnetwerk en de kleinhandelsmarkt voor
mobiele telefonie;

vii.

De Ontwerpbeslissing miskent het bestaan van significante concurrentiedruk die
uitgaat van Proximus in het dekkingsgebied van Coditel;

viii.

De Ontwerpbeslissing steunt op de ongerechtvaardigde veronderstelling dat Orange
bij gebreke aan groothandelstoegang tot het Coditel netwerk zou worden uitgesloten
uit de hypothetische multiple play-markt.

IV.3 Afwezigheid van een causaal verband tussen
mededingingsbezwaar en de Voorgenomen Transactie

het

ingeroepen

IV.3.1 Principes
13. Opdat een vermeend mededingingsbezwaar als basis kan dienen voor het formuleren van ernstige
twijfels bij de toelaatbaarheid van een concentratie, is vereist dat er sprake is van een causaal
verband tussen dit mededingingsbezwaar en de Voorgenomen Transactie.
“A “significant impediment of competition” will only raise competitive concerns under the
Merger Regulation if it is causally connected to the concentration.”188
“[…] since the competitive situation would be the same regardless of the concentration, there
is no causal connection between the concentration and the adverse effects on competition
and, therefore, no basis for challenging the transaction.”189

IV.3.2 Met betrekking tot de problemen en vertraging in de tenuitvoerlegging
14. In de Ontwerpbeslissing stelt het Auditoraat dat er een probleem van bronafscherming bestaat
doordat Orange nog geen toegang heeft tot het kabelnetwerk van Coditel. Er zou sprake zijn van een
mogelijkheid en prikkel voor de gefuseerde onderneming om niet of niet prioritair de nodige
investeringen te doen voor de implementatie van de gereguleerde toegangsverplichtingen.190
15. Telenet wijst er evenwel op dat de vertragingen die zijn opgelopen bij de implementatie van het
toegangsverzoek van Orange – al dan niet als gevolg van het niet of niet-prioritair doen van de
nodige investeringen – een vooraf bestaande feitelijke situatie zijn die volledig los staat van de
Voorgenomen Transactie.

188

M. ROSENTHAL, S. THOMAS, European Merger Control, München, C.H. Beck, 2010, 195. Vrije vertaling : Een
“aanzienlijke belemmering van de mededinging” zal enkel leiden tot mededingingsrechtelijke bezwaren onder
de Concentratieverordening indien er een oorzakelijk verband is met de concentratie.
189
N. LEVY, European Merger Control Law - vol. 1, LexisNexis, § 15.03. Vrije vertaling : […] aangezien de
concurrentiële situatie hetzelfde zou zijn ongeacht de concentratie, is er geen oorzakelijk verband tussen de
concentratie en de nadelige effecten op de concurrentie, en bijgevolg, is er geen basis om de transactie te
betwisten.
190
Randnummer 236 van de Ontwerpbeslissing.

102

Het toegangsverzoek van Orange werd geformuleerd op 11 februari 2016. Orange betaalde het
forfaitair voorschot van €600.000 dat de implementatietermijn van 6 maanden deed lopen op 19
februari 2016. In principe verstreek deze implementatietermijn dus op 19 augustus 2016.
Tussen Orange en Coditel is uitvoerige correspondentie gevoerd over de problemen en vertragingen
bij de tenuitvoerlegging. Zoals eerder aangegeven heeft Orange bovendien op 16 januari 2017 een
procedure in kort geding opgestart tegen Coditel met betrekking tot deze problemen en
vertragingen. Orange heeft parallel daarmee ook een schadevergoedingsvordering ingeleid.
16. De Share Purchase Agreement met betrekking tot de Voorgenomen Transactie werd daarentegen
afgesloten op 22 december 2016 en de Transactie zal slechts kunnen worden tot stand gebracht na
goedkeuring door het Mededingingscollege.
17. De moeilijkheden en de vertraging opgelopen bij de tenuitvoerlegging van het toegangsverzoek
van Orange betreffen dus een vooraf bestaande situatie zonder enig causaal verband met de
Voorgenomen Transactie.

IV.3.3 Met betrekking tot de (hypothetische) mogelijkheid en prikkels van Coditel om
de toegang van Orange te verhinderen
18. Coditel is nu reeds actief als aanbieder op de kleinhandelsmarkten voor de levering van tvdiensten, de kleinhandelsmarkt voor vast breedbandinternet, de kleinhandelsmarkt voor mobiele
telefonie en de hypothetische multiple play markt (inclusief als aanbieder van zgn. quadruple play
bundels bestaande uit TV, vast internet, vaste telefonie en mobiele telefonie).
19. Telenet betwist dat er ten aanzien van gereguleerde toegangsdiensten sprake kan zijn van een
mogelijkheid of prikkel om aan bronafscherming te doen.
20. Voor zover desalniettemin zou worden aangenomen dat een prikkel om de toegang tot het
kabelnetwerk te ontzeggen kan worden afgeleid uit de hypothetische intentie van een kabeloperator
om de eigen marktpositie op de hierboven opgesomde kleinhandelsmarkten af te schermen, quod
non, dan nog moet worden vastgesteld dat deze hypothetische prikkel in casu dan reeds bestaat los
van de Voorgenomen Transactie.

IV.3.4 Conclusie
21. De moeilijkheden en de vertraging opgelopen bij de tenuitvoerlegging van het toegangsverzoek
van Orange en de hypothetische mogelijkheid en prikkels om Orange de gereguleerde toegang tot
het kabelnetwerk te ontzeggen zijn vooraf bestaande situaties zonder causaal verband met de
Voorgenomen Transactie. Deze feiten kunnen dan ook niet als basis dienen voor ernstige twijfels bij
de toelaatbaarheid van de concentratie.

IV.4 Geen mogelijkheid of prikkel om de toegang van Orange tot het
kabelnetwerk van Coditel te weigeren of vertragen gelet op het bestaan van
gereguleerde toegangsverplichtingen en het onmiddellijk afschrikwekkend
effect van de gevolgen van de niet-naleving van deze verplichtingen
22. De Ontwerpbeslissing stelt dat gefuseerde onderneming na de Voorgenomen Transactie een
hogere mogelijkheid en prikkel zal hebben om de toegang tot het kabelnetwerk van Coditel te
weigeren of vertragen. Telenet betwist evenwel het bestaan zelf van de mogelijkheid en prikkel om
toegang tot het kabelnetwerk van Coditel te weigeren of vertragen. De toegang tot het kabelnetwerk
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van Coditel wordt immers opgelegd door bindende regelgevende beslissingen waarvan de schending
kan leiden tot zeer zware sancties en schadeclaims. De Voorgenomen Transactie wijzigt hier niets
aan.

IV.4.1 De Europese Commissie heeft de mogelijkheid van bronafscherming uitdrukkelijk
afgewezen omwille van het bestaan van gereguleerde toegangsverplichtingen
23. De verplichting om toegang te verlenen tot het kabelnetwerk van Coditel wordt opgelegd door
juridisch afdwingbare beslissingen van de CRC191. Deze beslissingen leggen de voorwaarden en
termijnen voor de tenuitvoerlegging van toegangsverzoeken op dwingende wijze vast.
24. De Europese Commissie heeft in haar beslissing in Liberty Global/Base192 uitdrukkelijk bevestigd
dat deze regelgevende beslissingen volstaan om Telenet elke mogelijkheid te ontnemen om de
toegang tot haar kabelnetwerk aan alternatieve operatoren te ontzeggen:
“(330) Given that the Belgian regulators have imposed wholesale access obligations on the
cable network operators, including regulation of prices, the Commission considers that there
is very little scope for Telenet to engage in input foreclosure of access to its cable network as
regards TV services (with or without fixed internet services). On the basis of the information
obtained by the Commission during its investigation, the proposed transaction would not
have any effect on Telenet’s obligation to grant access to its cable network. […]”193
“(334) The Commission considers that in view of the regulatory regime in place in Belgium
Telenet does not have the ability to foreclose access to its cable network for the purpose of
providing TV services or fixed internet services in combination with TV services and that
situation would not change with the proposed transaction. […]”194 (eigen benadrukking)
25. De Commissie heeft bijgevolg vergelijkbare mededingingsbezwaren betreffende de toegang tot
het kabelnetwerk van Telenet verworpen onder uitdrukkelijke verwijzing naar dezelfde beslissingen
van de CRC als diegene die ook in de onderhavige zaak aan de orde zijn. Er is geen enkele objectieve
reden om in de onderhavige zaak een afwijkend standpunt in te nemen195.
26. De beslissing van de Europese Commissie in de zaak Liberty Global/Base is op dit vlak bovendien
geen geïsoleerde beslissing. De Commissie heeft in tegendeel herhaaldelijk de mogelijkheid van
191

Kaderbeslissingen van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep en
uitvoeringsbeslissingen van de CRC van 3 september 2013, 11 december 2013 en 19 februari 2016 betreffende
de kwalitatieve en kwantitatieve elementen van het groothandelsaanbod van de gereguleerde
kabeloperatoren.
192
Zaak M.7637 Liberty Global/BASE Belgium.
193
Vrije vertaling: Gelet op het feit dat de Belgische regulatoren groothandelstoegangsverplichtingen hebben
opgelegd aan de kabelnetwerkoperatoren, waaronder de regulering van prijzen, beschouwt de Commissie dat
er zeer weinig ruimte is voor Telenet om zich schuldig te maken aan bronafscherming betreffende de toegang
tot haar kabelnetwerk voor televisiediensten (met of zonder vaste internetdiensten). Op basis van de
informatie die de Commissie heeft bekomen tijdens haar onderzoek, zou de voorgenomen transactie geen
enkel effect hebben op de verplichting van Telenet om toegang te verlenen tot haar kabelnetwerk.
194
Vrije vertaling: De Commissie beschouwt dat in het licht van het regelgevend regime dat bestaat in België,
Telenet niet de mogelijkheid heeft om de toegang tot haar kabelnetwerk te verhinderen met het oog op het
verlenen van televisiediensten of vaste internetdiensten in combinatie met televisiediensten en dat de situatie
niet zou veranderen met de voorgestelde transactie.
195
Telenet noteert dat het Auditoraat in de Ontwerpbeslissing (pagina 49, voetnoot 162) uitdrukkelijk erkent
dat het ingenomen standpunt afwijkt van het standpunt van de Europese Commissie.
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bronafscherming uitgesloten betreffende elektronische communicatiemarkten die het voorwerp
uitmaakten van regulering:
i.

Zaak COMP/M.6584, Vodafone/Cable & Wireless (§ 69):
27. “The Commission considers that the transaction will not give rise to input
foreclosure, because regulatory remedies are already in place in the fixed and
mobile termination markets (price caps and non-discrimination obligations)”.196
(eigen benadrukking)

ii.

Zaak COMP/M.8131, Tele2 Sverige/TDC Sverige (§151) :
28. “However, the provision of wholesale call termination services on mobile and
fixed networks in Sweden is subject to ex-ante regulation by the Swedish
telecommunications regulator (“PTS”). The key obligations according to PTS’
regulation concern access and interconnection obligations, non-discrimination as to
quality, transparency including the publication of a reference offer, and price control
and cost accounting. Following the Transaction, call termination on the combined
entity’s networks will continue to be subject to the ex - ante regulation by the PTS.
Therefore, the merged entity would not have any ability to restrict or limit access
to call termination on its fixed and mobile network.”197 (eigen benadrukking)

iii.

Zaak COMP/M.7499, Altice/PT Portugal (§185-188):
29. “As regards mobile and fixed call termination, each network constitutes a market,
on which the respective operator has 100% market share. The significant market
power that each operator exercises is therefore subject to regulation by ANACOM in
Portugal and ARCEP in France through both non-tariff and price control obligations.
30. As regards call origination, ANACOM has imposed on PT Portugal obligations
(such as network access provision, non-discrimination, transparency, separate
accounting) which will continue to apply to the merged entity post-Transaction.
31. As regards international roaming services, mobile network operators active in
Portugal need to procure wholesale international roaming services in Member States
where they are not active themselves, including France. The “Roaming Regulation”
imposes a price cap on the wholesale prices that mobile network operators may
charge their roaming customers within the EEA. At the wholesale level, Roaming
Regulation caps prices for operators from Member States for voice roaming charges,

196

Vrije vertaling: De Commissie oordeelt dat de transactie niet zal leiden tot bronafscherming omdat er
reeds regelgevende verplichtingen bestaan in de vaste en mobiele terminatiemarkten (maximumprijzen en
niet-discriminatie verplichtingen).
197
Vrije vertaling: Echter, de levering op groothandelsniveau van terminatiediensten op mobiele en vaste
netwerken in Zweden is onderworpen aan ex ante regulering door de Zweedse telecommunicatieregulator
(“PTS”). De belangrijkste verplichtingen volgens de regulering door PTS betreffen toegangs- en
interconnectieverplichtingen, niet-discriminatie aangaande kwaliteit, transparantie met inbegrip van de
verplichting om een referentieaanbod te publiceren, prijscontrole en boekhouding op basis van kosten. Na de
transactie zal de terminatie van oproepen op de netwerken van de gecombineerde entiteit onderworpen
blijven aan de ex ante regulering door TPS. Daarom zal de gefuseerde entiteit geen mogelijkheid hebben op
de toegang tot terminatie van oproepen op haar vast en mobiel netwerk te weigeren of beperken.
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text messages and connection to mobile internet. In addition, mobile network
operators must meet all reasonable requests for wholesale roaming access. Mobile
network operators are, therefore, prevented from refusing access to their network
and from charging excessive termination fees.
32. The Commission therefore considers that competition concerns are unlikely to
arise from the Transaction in relation to these regulated markets”198 (eigen
benadrukking)
33. In navolging van de duidelijke beschikkingspraktijk van de Europese Commissie inzake
gereguleerde elektronische communicatiemarkten moet het risico op bronafscherming dan ook
worden uitgesloten in het licht van de bestaande kabelregulering199.

IV.4.2 Geen prikkel om de toegang te weigeren gelet op het afschrikwekkend karakter
van de sancties en schadeclaims bij niet-naleving van de toegangsverplichting
34. Los van haar specifieke praktijk inzake gereguleerde elektronische communicatiemarkten
bevestigt de Europese Commissie meer algemeen in haar Richtsnoeren voor Niet-Horizontale
Fusies200 dat bij de beoordeling van de mogelijkheid en de prikkel om bepaald uitsluitingsgedrag aan
te nemen moet worden rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit gedrag onwettig is. De
volgende factoren zijn daarbij van belang:
(i) Hoe waarschijnlijk is het dat het bedoelde gedrag onwettig is?
(ii) Wat is de kans dat dit onwettig gedrag zal worden ontdekt?
(iii) Wat zijn de sancties die kunnen worden opgelegd?201

198

Vrije vertaling: Met betrekking tot de terminatie van vaste en mobiele oproepen vormt elk netwerk een
eigen markt waarop de respectieve operator een marktaandeel van 100% heeft. De aanmerkelijke marktmacht
waarover elke operator beschikt is daarom onderworpen aan regulering door ANACOM in Portugal en ARCEP
in Frankrijk in de vorm van zowel niet-tarief- als prijscontroleverplichtingen. Met betrekking tot de originatie
van oproepen heeft ANACOM aan PT Portugal verplichtingen opgelegd (zoals toegangsverplichtingen tot haar
netwerk, niet-discriminatie, transparantie, gescheiden boekhouding) die toepasselijk zullen blijven op de
gefuseerde entiteit na de transactie. Met betrekking tot internationale roaming moeten mobiele operatoren
die actief zijn in Portugal op groothandelsniveau internationale roamingdiensten verwerven in Lidstaten waar
zij zelf niet actief zijn, met inbegrip van Frankrijk. The Roaming Verordening legt maximumprijzen op aan
operatoren uit de Lidstaten voor roaming oproepen, SMS en mobiele internetverbindingen. Bovendien
moeten mobiele netwerkoperatoren tegemoetkomen aan alle redelijke verzoeken om groothandels-roaming
toegang. Het is mobiele netwerkoperatoren daarom niet mogelijk om de toegang tot hun netwerk te
weigeren en om excessieve terminatietarieven aan te rekenen. De Commissie oordeelt daarom dat het
onwaarschijnlijk is dat er zich mededingingsbezwaren zullen voordoen als gevolg van de transactie op deze
gereguleerde markten.
199
Deze beschikkingspraktijk van de Commissie is consistent met het vereiste dat bezwaren inzake
bronafscherming slechts mogelijk zijn inzoverre er sprake is van aanzienlijke marktmacht op de
stroomopwaartse markt (Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de
Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, Pb. C. 2008, afl. 265, §35 “Richtsnoeren Niet-Horizontale Fusies”). De regulering van de elektronische communicatiemarkten strekt er
echter net toe om de aanmerkelijke marktmacht van de gereguleerde operator op de stroomopwaartse markt
aan banden te leggen.
200
Richtsnoeren voor de beoordeling van Niet-Horizontale Fusies, p. 6.
201
Richtsnoeren voor de beoordeling van Niet-Horizontale Fusies, §46: “Bovendien onderzoekt de Commissie,
wanneer een bepaalde gedraging van de fusieonderneming een cruciale stap vormt in de richting van
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Wanneer de feiten van de onderhavige zaak aan deze 3 factoren worden getoetst dringt zich
opnieuw het besluit op dat er van een mogelijkheid of prikkel om uitsluitingsgedrag aan te nemen
geen sprake kan zijn.


Zoals hierboven aangegeven, worden de toegangsverplichtingen opgelegd door
juridisch afdwingbare beslissingen met dwingende uitvoeringstermijnen. Behoudens
in uitzonderlijke omstandigheden zal de weigering van Telenet om een
toegangsverzoek uit te voeren (binnen de voorgeschreven termijnen) onwettig zijn.



Dat deze onwettigheid aan het licht zal komen is een zekerheid. De benadeelde van
deze onwettigheid is immers in eerste instantie Orange, een operator die kennelijk
beschikt over de nodige kennis en middelen om nauwlettend toe te zien op de
correcte naleving van de toegangsverplichting door Telenet en om zo nodig actie te
ondernemen om de naleving ervan af te dwingen. Orange heeft in casu zowel het
BIPT als de burgerlijke rechtbank ingeschakeld om de naleving door Coditel van haar
regelgevende verplichtingen af te dwingen. Daarnaast volgt ook de belangrijkste
bevoegde sectorregulator, het BIPT, de naleving van deze regelgevende
verplichtingen van dichtbij op.



De sancties die het BIPT kan opleggen bij overtredingen op de gereguleerde
toegangsverplichtingen hebben tenslotte een onmiddellijk en ernstig
afschrikwekkend effect202. Zo kan het BIPT krachtens artikel 21 van de wet van 17
januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische posten telecommunicatiesector:
-

Het bevel opleggen om een einde te maken aan de overtreding, inclusief
voorschriften bepalen over de wijze waarop dit moet gebeuren;

-

Een administratieve boete opleggen van maximum 5% van de elektronische
communicatieomzet van het jongste volledige boekjaar;

-

Een administratieve boete opleggen van 10% van de elektronische
communicatieomzet van het jongste volledige boekjaar bij de niet-stopzetting
van de overtreding ondanks een eerder bevel/boete;

-

Bij een ernstige of herhaalde overtreding, de opschorting van de exploitatie van
het netwerk en van de levering van de betrokken diensten bevelen.

marktafscherming, zowel de prikkels om tot dergelijke gedragingen over te gaan als van de factoren die deze
prikkels kunnen verzwakken of zelfs wegnemen, zoals de eventuele onrechtmatigheid van die gedraging.
Gedragingen kunnen onder andere onrechtmatig zijn omdat zij in strijd zijn met de mededingingsregels of
sectorspecifieke regels op EU- of nationaal niveau. Om deze gedragingen te beoordelen is het echter niet nodig
een volledig en gedetailleerd onderzoek te verrichten naar de in de verschillende rechtsorden eventueel
toepasselijke regels en het daarin gevoerde handhavingsbeleid. Bovendien is het mogelijk dat de
onrechtmatigheid van een gedraging slechts onder bepaalde omstandigheden een sterk negatieve prikkel
voor de gefuseerde entiteit vormt om tot een dergelijke gedraging over te gaan. De Commissie zal, op basis
van een summiere analyse, met name de volgende punten onderzoeken: i) de kans dat deze gedraging volgens
het Gemeenschapsrecht duidelijk of zeer waarschijnlijk onrechtmatig is, ii) de kans dat deze onrechtmatige
gedraging wordt ontdekt, en iii) de sancties die kunnen worden opgelegd.”
202
Dit staat nog los van de eventuele burgerrechtelijke gevolgen van een schending van de
toegangsverplichting (o.a. onder de vorm van schadevergoeding).
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Na de overname zou Telenet bij de niet-naleving van de toegangsverplichting in het
dekkingsgebied van Coditel een aanzienlijke boete riskeren. Gelet op de omzet van
Telenet van €2.4 miljard in 2016, zou de maximale boete een bedrag
vertegenwoordigen van 5% van dit omzetbedrag, zijnde ruwweg EUR 120 miljoen. Dit
bedrag staat niet in verhouding tot de winstverbetering die Telenet zou realiseren
wanneer ze erin zou slagen om in het Coditelgebied een quadruple play penetratie te
bereiken die vergelijkbaar is aan die in het Telenet-gebied, zijnde 25%. Voor 25.000
abonnees (25% van ruwweg 100.000) zou zij dan EUR 4.800 per abonnee (zijnde €120
miljoen/25.000) moeten compenseren203.
Zelfs indien inbreukprocedures voor het BIPT enige tijd in beslag kunnen nemen, zoals
het Auditoraat opwerpt in randnummer 240 van de Ontwerpbeslissing, en zelfs
indien de rechtspraak van het Marktenhof het BIPT ertoe zou nopen voorzichtiger te
zijn bij de uitoefening van haar handhavingsbevoegdheid (zie Ontwerpbeslissing,
randnummer 241), dan nog doet dit geen afbreuk aan het feit dat het risico dat aan
het einde van een inbreukprocedure dergelijke aanzienlijke sancties worden opgelegd
een onmiddellijk en ernstig afschrikwekkend karakter heeft204 dat Telenet elke
mogelijkheid of prikkel om uitsluitingsgedrag aan te nemen ontneemt.


Inbreuken op regelgevende verplichtingen kunnen bovendien aanleiding geven tot
ernstige burgerrechtelijke gevolgen. Orange heeft in casu twee gerechtelijke
procedures opgestart om de naleving door Coditel van haar regelgevende
verplichtingen af te dwingen.
-

In de procedure in kort geding voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel vroeg zij een dwangsom van €25.000 per dag vertraging bij de
implementatie van de toegangsverplichting. Zoals hierboven reeds aangehaald,
hebben de partijen op 17 mei 2017 een dading afgesloten in deze procedure.

-

In de procedure ten gronde, die nog steeds loopt, vordert Orange een
schadevergoeding per dag vertraging, te rekenen vanaf 19 september 2016. Op
basis van de initiële schadebegroting (€8.973) zou de gevorderde
schadevergoeding op datum van de onderhavige schriftelijke opmerkingen
reeds meer dan €2,1 miljoen bedragen.

27. Dat Telenet geen mogelijkheid of prikkel heeft om de toegang van Orange tot het kabelnetwerk
van Coditel te vertragen of te verhinderen wordt verder bevestigd door het feit dat zij haar
toegangsverplichtingen in haar eigen dekkingsgebied stipt heeft nageleefd. Meer nog, Telenet heeft
203

In de Ontwerpbeslissing (pagina 51 voetnoot 165) maakte het Auditoraat de vergelijking met de
overnameprijs die Telenet voor Coditel betaalt en die zij ruwweg schat op EUR 4.000 per abonnee. Deze
vergelijking gaat evenwel niet op om verschillende redenen. Vooreerst miskent zij dat de overnameprijs ook
betrekking heeft op activa zoals de kabelnetwerken van Coditel in België en Luxemburg. Daarnaast gaat deze
vergelijking uit van de onterechte veronderstelling dat alle Coditel-klanten quadruple play klanten zouden worden,
hetgeen een onrealistische assumptie is. De berekening hierboven toont aan dat wanneer men rekening houdt
met een meer realistische penetratie van WIGO, het boeterisico boven de ondernemingswaarde per klant
uitkomt.
204

Vglk zaak COMP/M.5467 RWE/Essent waarin de Commissie het risico dat het Bundesnetzagentur
("BNetzA") inbreukprocedures kon opstarten en daarin boetes kon opleggen als voldoende afschrikwekkend
beschouwde om uitsluitingsgedrag uit te sluiten.
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haar toegangsdiensten opgeleverd binnen een kortere termijn dan regelgevend was voorgeschreven,
met name op vijf maanden, terwijl de voorgeschreven regelgevende termijn zes maanden
bedraagt205. De regelgevende toegangsverplichting wordt in het dekkingsgebied van Telenet
inmiddels al bijna 3 jaar concreet tenuitvoergelegd zonder noemenswaardige incidenten.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de mogelijkheid of prikkel van Telenet in het Coditelgebied zullen verschillen van de mogelijkheid en prikkel van Telenet in haar huidige dekkingsgebied.
28. In Liberty Global/Base bevestigde de Europese Commissie dat het feit dat Telenet de controle
verwierf over een mobiele netwerkoperator (Base) geen impact had op haar mogelijkheid of prikkel
om de toegang tot haar kabelnetwerk te ontzeggen:
“(334) The Commission considers that in view of the regulatory regime in place in Belgium
Telenet does not have the ability to foreclose access to its cable network for the purpose of
providing TV services or fixed internet services in combination with TV services and that
situation would not change with the proposed transaction. […]”.
Vrije vertaling:
(334) De Commissie overweegt dat in het licht van het regelgevend regime dat van kracht is
in België, Telenet niet de mogelijkheid heeft om de toegang tot het kabelnetwerk voor het
verstrekken van televisiediensten of vaste internetdiensten in combinatie met tv-diensten te
verhinderen en dat de situatie niet zou veranderen met de voorgestelde transactie. […]
(eigen benadrukking)
De Voorgenomen Transactie is op het vlak van zijn effecten op de mogelijkheid en prikkels van
Telenet om de toegang tot haar kabelnetwerk te ontzeggen of te vertragen in wezen vergelijkbaar
met Liberty Global/Base. Gelet op het gebrek aan geografische overlap tussen de respectieve vaste
netwerken betreft het in wezen eveneens de fusie van een kabeloperator met een mobiele operator.
Er is dan ook geen enkele objectieve reden om af te wijken van het standpunt van de Commissie in
Liberty Global/Base.

IV.4.3 Conclusie
29. Het bestaan van gereguleerde toegangsverplichtingen en de sancties en gevolgen van de nietnaleving ervan sluiten de mogelijkheid en prikkel om aan bronafscherming te doen op de
wholesalemarkt voor kabeltoegang, uit. De schadetheorie die wordt ontwikkeld in de
Ontwerpbeslissing is dan ook ongegrond.

205

Orange nam vervolgens nog bijna 2,5 jaar om haar aanbod op basis van de toegang tot het kabelnetwerk
van Telenet commercieel te lanceren.
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IV.5 Geen verhoging van de mogelijkheid of prikkel voor de gefuseerde
onderneming om de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel te
vertragen of te verhinderen
30. De Ontwerpbeslissing verwijst naar drie elementen om te beweren dat de prikkels van de
gefuseerde onderneming zullen wijzigen post-Transactie206:
(i) De sterkere positie van Telenet op de markt voor multiple play-bundels;
(ii) De sterkere positie van Telenet op de mobiele telefoniemarkt;
(iii) Het succes van het WIGO-aanbod van Telenet.
Het Auditoraat kan zich evenwel op geen van deze elementen steunen.
31. Alvorens hierop dieper in te gaan is het aangewezen om de verhoudingen tussen de diverse
markten waarvan sprake in de schadetheorie van het Auditoraat kort toe te lichten. Deze verhouding
kan als volgt grafisch worden weergegeven:

32. De schadetheorie die in de Ontwerpbeslissing wordt ontwikkeld veronderstelt dat er een verticale
relatie bestaat tussen de wholesalemarkt voor kabeltoegang waarop de beweerde bronafscherming
plaatsvindt en de stroomafwaartse kleinhandelsmarkten waarop de uitsluitingseffecten zouden
ontstaan207.
33. Zoals uit de grafische voorstelling hierboven blijkt, bevindt de wholesalemarkt voor kabeltoegang
zich stroomopwaarts van de kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten en de
kleinhandelsmarkt voor vast breedbandinternet. Tussen deze markten bestaat er een verticale
relatie. Hetzelfde kan worden gezegd van de verhouding tussen de wholesalemarkt voor
kabeltoegang en de hypothetische markt voor multiple play bundels met TV en internet. Er bestaat
daarentegen geen enkele verticale relatie tussen de wholesalemarkt voor kabeltoegang en de
kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie.

206

Ontwerpbeslissing, randnummer 233.
”Volgens de Richtsnoeren voor Niet-Horizontale Fusies kan bronafscherming enkel voorkomen “in een
verticaal gerelateerde markt” en “alleen concurrentieproblemen oproepen indien zij betrekking heeft op een
belangrijke voorzieningsbron voor het benedenwaartse product” (§§33 en 34).
207
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34. In concreto betekent dit dat de schadetheorie van het Auditoraat, die uitgaat van gewijzigde
prikkels voor de gefuseerde onderneming om aan bronafscherming te doen op de wholesalemarkt
voor kabeltoegang, slechts mogelijk is voor zover er (i) hetzij een markt voor vast-mobiel mutiple play
diensten bestaat waarop de positie van de gefuseerde onderneming als gevolg van de concentratie
wezenlijk wijzigt; (ii) hetzij de positie van de gefuseerde onderneming op de kleinhandelsmarkt voor
de levering van tv-diensten of de kleinhandelsmarkt voor vast internet wezenlijk wijzigt.
35. Er is in België evenwel geen sprake van een markt voor vast-mobiel multiple play-bundels208. De
Europese Commissie heeft in Liberty Global/Base bevestigd dat dergelijke markt niet bestaat:
“The Commission considers that the results of the market investigation are not sufficiently
clear-cut to enable it to establish with the required degree of certainty that there is an
separate retail market for fixed-mobile multiple play services”209
De CRC heeft in haar beslissingen van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor
televisieomroep eveneens geoordeeld dat er in België geen sprake was van een afzonderlijke multiple
play-markt210 en ook de BMa heeft het bestaan van dergelijk markt uitgesloten211.
De Europese Commissie heeft ook in alle andere gebieden die zij tot nu toe heeft onderzocht
geoordeeld dat het bestaan van multiple play markten onvoldoende vaststond.212
36. Er moet dan ook worden besloten dat er in België geen sprake is van een vast-mobiel multipleplay markt213. De verwijzing in de Ontwerpbeslissing naar de stijging van het marktaandeel van de
gefuseerde onderneming op de multiple play markt en/of naar het succes van WIGO is dan ook
zonder voorwerp. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de huidige groep van WIGO gebruikers ook
een aanzienlijke groep gebruikers omvat die voor de introductie van WIGO al vaste en mobiele
diensten van Telenet gebruikte. Telenet is in het tweede kwartaal van 2016, een paar dagen na de
introductie van WIGO, gaan rapporteren over de quadruple play penetratie. Tijdens de eerste
presentatie van deze cijfers werd reeds gesproken van een percentage van 22% van gebruikers dat
208

In de Ontwerpbeslissing, in het bijzonder randnummer 147, lijkt het Auditoraat ervan uit te gaan dat
Telenet het bestaan van een multiple play markt in de aanmelding zou hebben erkend. Dit is evenwel
onterecht. Telenet spreekt in hoofdstuk 6.2.5. van het aanmeldingsformulier enkel over een “hypothetische
markt”. Zij wees uitdrukkelijk op de eerdere bevindingen van de Europese Commissie en de BMa dat dergelijke
markt niet bestaat.
209
Paragraaf 96. Vrije vertaling: De Commissie oordeelt dat de resultaten van het marktonderzoek
onvoldoende duidelijk zijn om haar toe te laten met een voldoende graad van zekerheid te bepalen dat er een
afzonderlijke kleinhandelsmarkt bestaat voor vast-mobiel multiple play diensten.
210
Zie bijlage 2 bij de beslissingen van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor
Televisieomroep.
211
Beslissing van de BMA van 26 maart 2014 in Zaak 2014-C/C-03 Tecteo/EDA-Avenir Advertising, §138.
212
Commissie, 25 januari 2010, Zaak M.5734, Liberty Global Europe/Unitymedia, §§43-48; Commissie, 16 juni
2011, Zaak M.5900, LGI/KBW, §§183-186; Commissie, 3 juli 2012, Zaak M.6584, Vodafone/Cable & Wireless,
§§102-104; Commissie, 20 september 2013, Zaak M.6990, Vodafone/Kabel Deutschland, §260; Commissie, 10
oktober 2014, Zaak M.7000 Liberty Global/Ziggo, §148; Commissie, 19 mei 2015, Zaak M.7421, Orange/Jazztel,
§86 en 91; Commissie, 3 augustus 2016, Zaak M.7978 Vodafone/Liberty Global Dutch JV, §100.
213

Dit is ook het standpunt dat Proximus heeft ingenomen tijdens het marktonderzoek, zoals blijkt uit
randnummer 144 van de Ontwerpbeslissing: “Het kan slechts met de definitie van een multiple play-markt
instemmen indien en voor zover zij bestaat uit internet/vaste telefonie (2P), internet/televisie (2P), vaste
telefonie/televisie (2P) en internet/vaste telefonie/televisie (3P). De “multiple play-diensten” die op deze markt
worden aangeboden, kunnen dan al dan niet worden uitgebreid met een mobiele component – dus tot
respectievelijk een 3P of 4P – zonder dat deze mobiele component evenwel tot deze markt behoort.” (eigen
benadrukking)
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een quadruple bundel afneemt. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 bedroeg dit
percentage 24%. De cijfers rondom de groei van WIGO moeten in dit licht worden bekeken
37. Gelet op het ontbreken van een multiple play-markt, dienen de gevolgen van de Voorgenomen
Transactie te worden beoordeeld op de afzonderlijke retailmarkten voor tv-diensten, breedband
internet en mobiele telefonie.
38. Wat de retailmarkt voor tv-diensten en voor breedbandinternet betreft staat het vast dat de
Voorgenomen Transactie niet (of nauwelijks) tot enige wijziging leidt, gelet op het feit dat er geen
overlap is tussen de kabelnetwerken van Coditel en Telenet. Zoals de Ontwerpbeslissing zelf aangeeft
is de incrementele stijging van het marktaandeel van de gefuseerde onderneming op deze markten
verwaarloosbaar214. Er kan dan ook geen sprake zijn van enige gewijzigde prikkel omwille van de
gewijzigde positie van de gefuseerde onderneming op de retailmarkt voor tv-diensten of
breedbandinternet. In de Ontwerpbeslissing beroept het Auditoraat zich overigens terecht niet op
enige wijziging op deze markten.
39. De enige elementen waarnaar de Ontwerpbeslissing verwijst (naast de stijging van het
marktaandeel op de multiple play bundelmarkt) zijn het succes van Telenet als mobiele operator en
het succes van WIGO (zijnde de bundels met mobiele telefonie van Telenet). Het betreft dus telkens
het feit dat Telenet sterker staat inzake mobiele telefonie dan Coditel.
40. Zoals hierboven evenwel reeds werd aangegeven is elke verwijzing naar het feit dat Telenet
succesvol is als aanbieder van mobiele diensten irrelevant als factor voor de beoordeling van de
schadetheorie van het Auditoraat, nu er geen verticale relatie bestaat tussen de wholesalemarkt voor
kabeltoegang en de retailmarkt voor mobiele telefonie (het kabelnetwerk is geen ‘voorzieningsbron’
van de mobiele telefoniemarkt).
De gewijzigde positie van de gefuseerde onderneming inzake mobiele telefonie kan dan ook niet
leiden tot een gewijzigde prikkel op de wholesale markt voor kabeltoegang, tenzij indien er naast een
kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie ook een kleinhandelsmarkt voor multiple-play bundels
inclusief mobiele diensten bestaat (quod non – zie supra randnummers 35 en 36).
41. Kortom, gelet op (i) het gebrek aan een vast-mobiel multiple play-markt, (ii) het gebrek aan (of de
verwaarloosbare) wijziging van de positie op de kleinhandelsmarkt voor tv-diensten en voor
breedbandinternet en (iii) het feit dat de groothandelstoegang tot het kabelnetwerk niet verticaal
gerelateerd is met de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie, is kennelijk niet aan de voorwaarden
voldaan om te kunnen gewagen van een concentratie-specifieke zorg inzake bronafscherming op de
wholesalemarkt voor kabeltoegang. Geen enkele van de factoren waarnaar de Ontwerpbeslissing
verwijst om te gewagen van hogere prikkels voor de gefuseerde onderneming om aan
bronafscherming te doen op de wholesalemarkt voor kabeltoegang laat bijgevolg toe om de stelling
van het Auditoraat te onderbouwen.

IV.6 Een hypothetische toegangsweigering aan Orange zou niet leiden tot
verhoogde consumentenprijzen
42. Een hypothetische weigering om groothandelstoegang te verlenen tot het kabelnetwerk van
Coditel aan Orange zou tenslotte niet leiden tot verhoogde consumentenprijzen.
214

Zie randnummers 176 e.v. en 181 e.v. van de Ontwerpbeslissing.
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43. Volgens de Europese Commissie zal een fusie aanleiding geven tot mededingingsbezwaren in
verband met bronafscherming wanneer zij tot hogere prijzen op de benedenwaartse markt leidt dan
diegene die zonder de fusie zouden gelden215. Hiervan kan in casu evenwel geen sprake zijn, om de
hierna besproken redenen.

IV.6.1 Geen verhoging van de prijzen van Orange
44. Zoals hierboven besproken in randnummer 9 heeft Orange momenteel reeds toegang tot het
netwerk van Coditel. Alle noodzakelijke investeringen om deze toegang mogelijk te maken werden
verricht. De toegang werkt technisch en de vereiste API’s werden geleverd en zijn functioneel. Indien
er nog werkpunten zijn, dan betreft het in wezen punten – zoals bijvoorbeeld de alignering van de API
interface – die op zich geen afbreuk doen aan de effectiviteit van de toegang en waarvan niet
aannemelijk is dat zij een dermate verhoging van de kosten voor Orange zouden veroorzaken dat
daardoor een opwaartse druk op haar verkooprijzen aan eindgebruikers zou ontstaan216.
45. In deze context moet worden benadrukt dat Orange een uniform nationaal aanbod met een
uniforme nationale prijszetting hanteert voor haar multiple play bundels. Het is niet aannemelijk dat
een hypothetische – en noodzakelijkerwijze beperkte – kostenverhoging in het beperkte
verzorgingsgebied van Coditel zou leiden tot een opwaartse druk op deze nationale verkoopprijzen.

IV.6.2 Behoud van hevige concurrentiedruk van Proximus op de gefuseerde
onderneming
46. De Commissie benadrukt daarnaast dat “indien er voldoende geloofwaardige benedenwaartse
concurrenten overblijven waarvan de kosten waarschijnlijk niet zullen stijgen, bij voorbeeld omdat zij
zelf verticaal geïntegreerd zijn of in staat zijn om over te schakelen op voldoende alternatieve
voorzieningsbronnen, dan kan de concurrentie van deze ondernemingen voldoende druk op de
gefuseerde entiteit uitoefenen om te voorkomen dat de prijzen op benedenwaarts niveau de niveaus
overschrijden die voor de fusie van toepassing waren”217.
47. In casu zal de gefuseerde onderneming onderworpen blijven aan zeer hevige concurrentie van het
verticaal geïntegreerde Proximus, dat in het Coditel-gebied multiple play-bundels aanbiedt op basis
van haar eigen netwerk.
48. Coditel verloor bijvoorbeeld sinds juni 2016 ongeveer [vertrouwelijk] TV-klanten (van ongeveer
[vertrouwelijk] TV-klanten in juni 2016 tot ongeveer [vertrouwelijk] TV-klanten in april 2017).
Dit grote klantenverlies is een duidelijke bevestiging van het bestaan van zeer hevige
concurrentiedruk op Coditel, uitgaande van hoofdzakelijk Proximus. De verwijzing in randnummer
242 van de Ontwerpbeslissing naar het beweerd ontbreken van netwerkconcurrentie bij afwezigheid
van toetreding van Orange, is dan ook feitelijk onjuist.

215

Richtsnoeren voor de beoordeling van Niet-Horizontale Fusies, §47.
Zie Richtsnoeren voor Niet-Horizontale Fusies, §48.
217
Zie Richtsnoeren voor Niet-Horizontale Fusies, §50.
216
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IV.6.3 Geen uitsluiting van Orange van de hypothetische markt voor multiple play
diensten
49. Het dekkingsgebied van Coditel is beperkt tot (delen van) 7 Brusselse gemeenten, twee Vlaamse
gemeenten en 7 landelijke gemeenten in de provincie Henegouwen die samen minder dan 5% van de
huisgezinnen in België vertegenwoordigen. Het is niet aannemelijk dat de (hypothetische)
onmogelijkheid voor Orange om multiple-play-aanbiedingen te verrichten in dit beperkt gebied, haar
uit de hypothetische markt voor multiple-play-aanbiedingen – die nationaal wordt afgebakend218 –
zou uitsluiten. Orange zou dan nog steeds actief zijn in de dekkingsgebieden van VOO en Telenet.
50. Het is in dit opzicht bovendien tekenend dat terwijl Orange reeds in 2014 toegangsverzoeken
heeft gericht tot Telenet en VOO, zij zich slechts 2 jaar later heeft gewend tot Coditel met een
toegangsverzoek. De houding van Orange zelf ontkracht de bewering dat groothandelstoegang tot
het kabelnetwerk van Coditel noodzakelijk is om te kunnen concurreren inzake multiple-play.

V. Opmerkingen betreffende de aangeboden verbintenissen en de
wijzigingen die door het case team werden verzocht
V.1 Voorbehoud bij het aanbod van verbintenissen
51. De verbintenissen die Telenet heeft aangeboden op 2 mei 2017 en de nieuwe verbintenissen die
op 24 mei 2017 werden aangeboden naar aanleiding van de Ontwerpbeslissing (“Verbintenissen”),
komen tegemoet aan de mededingingsbezwaren die het Auditoraat heeft uitgedrukt in de brief van
19 april 2017, de Ontwerpbeslissing en de daarop volgende vergaderingen met het Auditoraat.219
Zoals hierboven uiteengezet, is Telenet er evenwel van overtuigd dat de Voorgenomen Transactie
niet leidt tot een significante belemmering van een daadwerkelijke mededinging op de Belgische
markt of een wezenlijk deel ervan (die in causaal verband staat met de concentratie).
Telenet heeft de Verbintenissen dan ook aan onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige
nadelige erkenning aangeboden en uitsluitend voor zover het Mededingingscollege van oordeel zou
zijn dat deze Verbintenissen noodzakelijk zijn voor een goedkeuring van de Voorgenomen Transactie
in een 1e fase.

V.2 Met betrekking tot de individuele elementen waarvoor het Auditoraat
verbintenissen wenst te bekomen
V.2.1 Voltooiing van het IT Project van Coditel
52. Zoals reeds besproken in randnummers 15-17 hierboven, betreffen de moeilijkheden en de
vertraging opgelopen bij de tenuitvoerlegging van het toegangsverzoek van Orange een vooraf
bestaande situatie zonder enig causaal verband met de Voorgenomen Transactie.
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Zie randnummer 152 van de Ontwerpbeslissing.
Voor de definitie van de termen met hoofdletter die niet in deze schriftelijke opmerkingen zijn
gedefinieerd, dient te worden verwezen naar de definities in de Verbintenissen.
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53. Zoals verder uitvoeriger aangegeven in randnummer 9 hierboven, is de bezorgdheid van het
Auditoraat betreffende de toegang van Orange tot het kabelnetwerk van Coditel bovendien niet
langer gerechtvaardigd. Alle noodzakelijke investeringen om deze toegang mogelijk te maken
werden inmiddels verricht. De toegang werkt technisch en de vereiste API’s werden geleverd en zijn
functioneel.
54. Telenet meent dan ook dat er geen rechtvaardiging (meer) is voor deze verbintenis.

V.2.2 Alignering API-interfaces
55. Telenet betwist het causaal verband tussen dit punt en de concentratie (geen merger-specificity).
Zonder de transactie zou Orange eveneens moeten omgaan met twee verschillende API interfaces
terwijl haar belangrijkste concurrenten, Proximus en Telenet/Coditel, deze niet hebben. Het is
bovendien niet aannemelijk dat het vermogen van Orange om in het dekkingsgebied van Coditel te
concurreren op wezenlijke wijze wordt beïnvloed door de vraag of zij met één dan wel twee API
interfaces moet rekening houden. Evenmin is aannemelijk dat de impact van het louter feit dat
Orange met twee API interfaces moet rekening houden van die aard zou zijn dat daardoor een
noemenswaardige opwaartse druk op haar prijzen aan eindgebruikers zou ontstaan.
56. Voor alle duidelijkheid bevestigt Telenet dat zij de intentie heeft om op termijn over te schakelen
op de wholesale API interface van Telenet in het dekkingsgebied van Coditel. Er is evenwel geen
noodzaak noch rechtvaardiging voor een verbintenis dienaangaande.

V.2.3 Wholesale tarieven
57. Wat betreft het bezwaar aangaande het niveau van de wholesale tarieven, ziet Telenet vooreerst
een formeel probleem. Van een eventueel bezwaar inzake het niveau van de wholesaletarieven werd
geen enkele melding gemaakt in de brief van het Auditoraat van 19 april 2017 (de zgn. dag 20-brief).
Dit probleem werd slechts voor het eerst formeel opgeworpen tijdens latere gesprekken (in het
bijzonder op 26 april 2017).
58. De termijn van 20 werkdagen voorzien in de eerste alinea van artikel IV.59 WER is evenwel een
vervaltermijn. Het Auditoraat kan na deze termijn geen nieuwe bezwaren formuleren die niet reeds
op de twintigste werkdag aan de partijen werden meegedeeld. Aangezien het bezwaar betreffende
het niveau van de wholesaletarieven met miskenning van de vervaltermijn werd meegedeeld, dient
het Mededingingscollege dit bezwaar niet in overweging te nemen. Dit wordt in de rechtsleer
bevestigd in STUYCK, DEVROE en WYTTINCK:
“Gelet op de termen van de wet die zeer affirmatief zijn, lijkt te kunnen worden aangenomen
dat de 20 werkdagentermijn om de partijen in te lichten een vervaltermijn is. M.a.w. indien
de Auditeur uiterlijk de 20ste werkdag geen opmerkingen maakt, kan hij dat achteraf niet
meer doen in zijn Verslag.”220
59. Bovendien is het probleem van het niveau van de wholesaletarieven in het verzorgingsgebied van
Coditel niet concentratie-specifiek. Deze tarieven werden bepaald door de CRC in beslissingen van 3
december 2013. Bij de herziening van de wholesaletarieven van de kabeloperatoren bij beslissingen
van 19 februari 2016, heeft de CRC evenwel besloten om de tarieven van Coditel niet te herzien. Het
huidige gereguleerde niveau van de wholesale tarieven in het verzorgingsgebied van Coditel is dus op
220

J. STUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK, De nieuwe Mededingingswet 2006, Leuven, Kluwer, 2007, 82.
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geen enkele wijze verbonden aan de Voorgenomen Transactie, maar het gevolg van het beleid van de
bevoegde sectorregulatoren.
60. Telenet heeft tenslotte nota genomen van de positie van het BIPT dat de berekeningsmethode
voor de wholesaletarieven van Telenet als gevolg van de overname van Coditel automatisch zullen
toepasselijk zijn in het dekkingsgebied van Coditel221. In het licht van dit uitgangspunt is er dus in elk
geval geen enkele noodzaak voor een verbintenis dienaangaande.

V.2.4 Lancering van nieuwe quadruple play bundels
61. Zoals reeds eerder aangegeven is ook de bezorgdheid betreffende de lancering van nieuwe
quadruple play aanbiedingen niet merger-specifiek. Coditel beschikt immers nu reeds over de
mogelijkheid om (nieuwe) quadruple play aanbiedingen te verrichten in haar verzorgingsgebied.

V.3 Met betrekking tot het gewijzigde aanbod van verbintenissen van 24 mei
2017
62. In randnummers 305-308 van de Ontwerpbeslissing nam het Auditoraat het standpunt in dat de
verbintenissen die Telenet op 2 mei 2017 heeft aangeboden nog op een aantal punten moesten
worden gewijzigd om de geïdentificeerde mededingingsbezwaren weg te nemen.
63. De gevraagde wijzigingen werden verder schriftelijk en mondeling besproken tussen Telenet en
het Auditoraat op 17 mei, 18 mei, 22 mei en 23 mei 2017. Naar aanleiding van deze contacten heeft
het Auditoraat zijn standpunt bijgesteld zoals hierna besproken. Op 24 mei 2017 heeft Telenet
vervolgens een voorstel van verbintenissen ingediend dat tegemoetkomt aan alle bezwaren van het
Auditoraat, zoals bijgesteld.
64. Hierna worden de wijzigingen – of het gebrek daarvan – in het licht van de punten opgesomd in
randnummers 305-308 van de Ontwerpbeslissing, kort besproken.


Met betrekking tot de aanvang van de termijn voor de voltooiing van het project van
Coditel

65. Het uitgangspunt van het BIPT en de Auditeur was dat de Datum van Closing onzeker was. De
impliciete assumptie in de Ontwerpbeslissing is dat Telenet de mogelijkheid heeft om de Datum van
Closing uit te stellen.
De SPA bepaalt evenwel op sluitende wijze wanneer de Closing moet plaatsvinden. De Datum van
Closing is volledig afhankelijk van voorwaarden die los staan van de wil van de partijen.
66. Telenet kan bovendien geen controle uitoefenen over Coditel vóór de Datum van Closing. Elke
poging daartoe zou overigens strijdig zijn met het mededingingsrecht. Het is daarom onredelijk om
de uitvoeringstermijn van het Project te laten lopen vóór de Closing.
67. Indien de uitvoeringstermijn zou beginnen te lopen vanaf de datum van de beslissing bestaat
bovendien het risico dat deze termijn de facto aanzienlijk wordt ingekort.
68. Het Auditoraat heeft op 18 en 23 mei 2017 bevestigd dat het akkoord is dat de uitvoeringstermijn
kan beginnen lopen vanaf de Datum van Closing van de Voorgenomen Transactie.
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Met betrekking tot de alignering van de wholesale API interface op die van Telenet

69. Het Auditoraat heeft op 23 mei 2017 bevestigd dat het voor deze alignering volstaat dat Telenet
zich ertoe verbindt om binnen de 4 maanden na closing een implementatieplan met Orange af te
spreken.
70. Telenet geeft er evenwel de voorkeur aan om te werken met een verbintenis die haar meer
rechtszekerheid biedt eerder dan afhankelijk te zijn van de verplichting om op een latere datum een
akkoord met Orange te bereiken. Telenet heeft daarom een verbintenis toegevoegd om haar
bestaande wholesale API interface binnen een termijn van 9 maanden na closing te implementeren in
het kabeldekkingsgebied van Coditel. Uiterlijk 9 maanden na closing zal Orange dus nog slechts één
wholesale API interface moeten gebruiken om klanten te provisioneren in het volledige Telenetdekkingsgebied (inclusief het kabeldekkingsgebied van Coditel).


Rekening houden met de netwerk en IT-elementen waarvan Orange tevreden is.

71. Telenet betwist de concentratie-specificiteit van dit punt. Zonder de transactie zou Orange
evenmin kunnen beschikken over de combinatie van haar favoriete kenmerken van de systemen van
Coditel en Telenet.
72. Uit de opmerkingen van Orange tijdens de markttest blijkt bovendien dat zij – onder het mom van
enerzijds een alignering van de wholesale systemen, maar anderzijds het behoud van de elementen
waarover zij tevreden is – er in wezen op uit is om fundamentele wijzigingen aan te brengen aan de
voorwaarden van de groothandelstoegang in het Telenet dekkingsgebied. Het is duidelijk dat er hier
sprake is van een oneigenlijke afwending van de concentratiecontrole voor andere doeleinden.
73. De bestaande Telenet systemen laten Orange duidelijk toe om daadwerkelijk te concurreren in het
dekkingsgebied van Telenet. Het BIPT voert geen onderzoek naar schendingen door Telenet van haar
regelgevende verplichtingen. Het wholesale systeem van Telenet voldoet bijgevolg aan de
toepasselijke wet- en regelgeving. Er is geen noodzaak noch rechtvaardiging voor een verbintenis die
bijkomende wijzigingen oplegt op dit vlak.
74. Elke vereiste dat de elementen waarvan Orange tevreden is behouden blijven houdt in dat de
vervulling van de Verbintenissen afhankelijk wordt gemaakt van de arbitraire keuzes van Orange. Dit
is voor Telenet volstrekt onaanvaardbaar.
75. Het Auditoraat heeft op 18 en 23 mei 2017 bevestigd dat het akkoord is dat er geen noodzaak is
voor deze verbintenis.


Wholesale tarieven

76. Telenet heeft deze verbintenis aangepast om te preciseren dat de wholesaletarieven in het
dekkingsgebied van Coditel zullen worden bepaald op basis van de methodologie die werd
vastgelegd voor Telenet in de beslissing van de CRC van 19 februari 2016. Het Auditoraat gaat
akkoord met het voorstel van Telenet.


Duur

77. Telenet meent dat het disproportioneel is om verbintenissen te vragen zonder enige beperking in
de tijd.
78. De voltooiing van het Coditel Project en de alignering van de wholesale API interfaces zal
maximaal 9 maanden in beslag nemen.
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79. Wat de wholesaletarieven betreft voert het BIPT momenteel een nieuwe marktanalyse uit. Er mag
worden aangenomen dat deze marktanalyse zal rekening houden met de uitbreiding van het
dekkingsgebied van Telenet als gevolg van de concentratie. De nieuwe wholesaletarieven die het
BIPT/de CRC zullen bepalen zullen zowel het Telenet als het Coditel dekkingsgebied betreffen
(gezamenlijk of afzonderlijk). Van zodra deze nieuwe wholesaletarieven zijn bepaald zal de
verbintenis dienaangaande geen bestaansreden meer hebben.
80. Telenet heeft daarom een duur voorgesteld die verschilt per verbintenis. Verbintenissen B, C en E
verstrijken 12 maanden na de Datum van Inwerkingtreding. Verbintenis D blijft gelden tot één maand
na de datum van een nieuwe CRC beslissing die de wholesale tarieven voor het Kabeldekkingsgebied
van Coditel bepaalt.
81. Het Auditoraat heeft dit voorstel aanvaard.


Besluit

82. Telenet is van oordeel – en het Auditoraat heeft mondeling bevestigd – dat het gewijzigd aanbod
van verbintenissen van 24 mei 2017 tegemoetkomt aan alle mogelijke mededingingsbezwaren,
zodat, moest het College van oordeel zijn dat de Voorgenomen Transactie slechts voorwaardelijk kan
worden goedgekeurd, dergelijke voorwaardelijke goedkeuring op basis van de verbintenissen van 24
mei 2017 kan worden verleend.

VI. Algemeen Besluit
83. In hoofdorde verzoekt Telenet het College om de Voorgenomen Transactie toelaatbaar te
verklaren zonder voorwaarden of verbintenissen.
84. In subsidiaire orde verzoekt Telenet het College om de Voorgenomen Transactie toelaatbaar te
verklaren onder voorwaarde van de verbintenissen die Telenet op 24 mei 2017 aan het Auditoraat
heeft aangeboden (Bijlage 4). “

VII. Beoordeling door het Mededingingscollege
VII.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing
27. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 23 van het Ontwerp van beslissing stelt het
College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de transactie binnen het
toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER.

VII.2 Marktdefinities en betrokken markten
28. Het College neemt akte van het Ontwerp van beslissing van de auditeur, en geeft in zijn beslissing
aan in welke mate het Ontwerp de beslissing van het College motiveert. Het kan daarbij aangeven op
welke voor de motivering van zijn beslissing relevante punten het College tot een ander oordeel
komt dan de auditeur. Het College kan echter het Ontwerp niet wijzigen of aanvullen indien dit een
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bijkomend onderzoek zou vergen, tenzij voldaan is aan de voorwaarden voor het openen van een
tweede fase onderzoek222.
29. Het College beschikt betreffende de relevante en betrokken markten niet over concrete
aanwijzingen dat een nadere analyse van de opengelaten definities en een actualiseren van
marktgegevens223, zo deze al voor alle in aanmerking te nemen spelers beschikbaar zouden zijn, de
concurrentiële analyse van de aangemelde transactie wezenlijk zou beïnvloeden. De auditeur kon
dan ook volstaan met:
a. een verwijzen naar een recente beslissing van de Europese Commissie betreffende Liberty
Global/Base224 inzake het open laten van een verdere opsplitsing van de productmarkt en
dus inzake de marktaandelen (of het ontbreken er van), betreffende de kleinhandelsmarkt
voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken
operatoren,
b. een verwijzen naar een recente beslissing van de Europese Commissie betreffende Liberty
Global/Corelio e.a.225 inzake het open laten van een verdere opsplitsing van de productmarkt
en dus inzake de (inzake SFR uiterst beperkte) marktaandelen, betreffende de
groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van tv-content,
c. een verwijzen naar een recente beslissing van de Europese Commissie betreffende Liberty
Global/Base226 inzake de definitie van de groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten
van kabelnetwerken in het dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren,
waarbij het vernietigen van de beslissingen van de CRC beslissing van 1 juli 2011 door de
arresten van het Hof van beroep van 3 december 2014 de mate betreffen waarin toegang
moet worden verleend, en niet de definitie van de productmarkt, en de geografische markt
ook door de Europese Commissie gedefinieerd werd als het dekkingsgebied van de bij de
concentratie betrokken operatoren227,
d. een verwijzen naar een recente beslissing van de Europese Commissie betreffende Liberty
Global/Base228 inzake het open laten van een verdere opsplitsing van de productmarkt en
dus inzake de (inzake SFR uiterst beperkte) marktaandelen betreffende de Belgische
kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten,
e. een verwijzen naar het standpunt van de aanmeldende partij in het licht van de specifieke
gevolgen van de aangemelde transactie, en daarbij verder gaan dan de beslissing van de
Europese Commissie betreffende Liberty Global/Base229 om vast te stellen dat er sprake is
van een Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten. Het
222

Artikel IV.61, §2, eerste lid, 3° WER. Zie over het beoordelen van de ernstige twijfel de beslissing BMA2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 betreffende de oprichting van Mediahuis. De Wetgever heeft er trouwens
ook inzake inbreukprocedures bewust voor gekozen de in artikel 48, §4 WBEM 2006 voorziene mogelijkheid
om een bijkomend onderzoek te vragen niet te weerhouden in Boek IV WER.
223
Anders dan gevraagd in de Schriftelijke opmerkingen van Proximus, oa. in par. III.
224
Beslissing van 4 februari 2016 in zaak COMP/M.7637.
225
Beslissing van 24 februari 2015 in zaak COMP/M.7194.
226
Beslissing van 4 februari 2016 in zaak COMP/M.7637.
227
Idem, overweging 108.
228
Beslissing van 4 februari 2016 in zaak COMP/M.7637.
229
Beslissing van 4 februari 2016 in zaak COMP/M.7637.
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College meent evenwel dat de Liberty Global/Ziggo230 beslissing van de Europese Commissie
geen voldoende grond biedt om de geografische markt nationaal te achten omdat die
beslissing betrekking had op de Nederlandse markt waar de eenheid van taalgebied het
nationaal karakter van de markt kan verklaren. Gelet op de marktaandelen op de nationale
markt, en het feit dat partijen voor de concentratie geen televisiediensten aanbieden aan
consumenten buiten hun dekkingsgebied, oordeelt het College dat een beperken van de
geografisch relevante markt tot het dekkingsgebied van operatoren evenwel zonder
gevolgen blijft voor het resultaat van de concurrentiële analyse231.
30. In het kader van een efficiënt en constructief samenspel tussen de BMA en sectorregulatoren
oordeelt het College dat de BMA zonder nadere toetsing van hun beslissingen en gegevens kan
steunen op standpunten die regulatoren binnen hun bevoegdheidssfeer ingenomen hebben zolang
deze niet in hun respectieve eigen procedures of door de bevoegde rechter zijn bijgesteld of
vernietigd.
31. Het College deelt dan ook, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie, het BIPT,
de CRC en van de Raad voor de Mededinging waarnaar hij verwijst, het oordeel van de auditeur232
betreffende de te weerhouden relevante markten, met uitzondering van de definitie van de
geografische markt voor de levering van multiple play-diensten.
32. Het College deelt om de redenen die hij nader toelicht, het oordeel van de auditeur233 dat de
volgende markten moeten worden weerhouden als betrokken markten234:
a. De kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van de bij de
concentratie betrokken operatoren;
b. De groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van tv-content;
c. De groothandelsmarkt voor het verwerven van tv-kanalen235;
d. De groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van kabelnetwerken in het
dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren;
e. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten;
f.

De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten;

g. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten;

230

Beslissing van 10 oktober 2014 in zaak COMP/M.7000.
Het College meent overigens dat de door Proximus in par. 157 van hun schriftelijke opmerkingen
aangevoerde gegevens over de overlap inzake verkooppunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
kunnen worden weerhouden betreffende de multiple play markt, vermits zoals Proximus aangeeft Telenet in
hoofdzaak zoniet uitsluitend mobiele diensten aanbiedt.
232
Randnummers 42, 48, 52, 58, 63, 68, 72, 78, 86, 93, 98, 102, 110, 117, 124, 130, 134, 139, 147, 152,
157 en 162 van het Ontwerp van beslissing.
233
Randnummers 170-173 van het Ontwerp van beslissing.
234
Het College merkt betreffende de kritiek in par. 173 van de schriftelijke opmerkingen van Proximus op
dat de vermelde moeilijkheden om zekerheid te bepalen of een marktaandeel 25% bedraagt, is
235
Betreffende de commentaar in par. 52 van de schriftelijke opmerkingen van Proximus moet het
College opmerken dat de Europese Commissie in de vermelde Liberty Global/Corelio e.a. beslissing
231
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h. De kleinhandelsmarkt in het dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken
operatoren voor de levering van multiple play-diensten;
i.

De Belgische groothandelsmarkt voor de toegang en gespreksopbouw op mobiele
netwerken (voor MVNO’s).

VII.3 Concurrentiële analyse
33. Het College stelt op de eerste plaats dat de auditeur in zijn algemeen oordeel over het
concentratie effect en de impact van de transactie op de marktpositie van Telenet236 terecht kon
uitgaan van de globale marktposities van de bij de transactie betrokken ondernemingen, en dus met
de globaal bescheiden marktpositie van SFR. Een meer gedetailleerde inschatting van de gevolgen
van de transactie dient immers betrekking te hebben op elk van de weerhouden betrokken markten,
waarbij dan soms vast gesteld moet worden dat SFR slechts een erg bescheiden marktaandeel heeft,
en soms dat slechts één van de betrokken ondernemingen op een markt aanwezig is237.
34. Het College merkt op dat het bij het beoordelen van een concentratie dient na te gaan of de
transactie al dan niet toelaatbaar moet worden geacht overeenkomstig artikel 9, §§ 2-4 WER. Het
College dient daarbij niet na te gaan of het door de aanmeldende partij nagestreefde doel ook op
een andere minder mededingingsbeperkende wijze bereikt zou kunnen worden238.

VII.3.1 Niet-gecoördineerde gevolgen – horizontaal
35. Het College oordeelt dat, gelet op de HHI gegevens en het ontbreken van een marktaandeel of
een marktaandeel van [0-10%]239 van één van beide betrokken ondernemingen, alsmede van het
standpunt van het BIPT betreffende de toegang tot dark fiber in het dekkingsgebied van Coditel240,
er geen ernstige twijfel is dat de directe niet-gecoördineerde gevolgen van de concentratie de
daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt op significante wijze
zullen belemmeren in de zin van artikel 9, §4 WER op de volgende betrokken markten:
a. De kleinhandelsmarkt voor de levering van tv-diensten in het dekkingsgebied van de bij de
concentratie betrokken operatoren;
b. De groothandelsmarkt voor het verwerven/in licentie geven van tv-content;
c. De groothandelsmarkt voor het verwerven van tv-kanalen;
d. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten;
e. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten;
f.

De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten;
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Randnummers 214 en 261-262 van het Ontwerp van beslissing. Dit betreft inkoopmacht zowel als
verkoopmacht.
237
Het College merkt daarbij op dat Proximus niet aantoont waarom de transactie vermeende banden
tussen Telenet en Brutélé (Voo) zou versterken, en niet omgekeerd, in de mate dat zij in dezelfde gemeenten
aanwezig zijn, de concurrentie tussen Voo en Coditel zal versterken (par. 262 van de schriftelijke opmerkingen
van Proximus).
238
Zie randnummers 199 ev. van het Ontwerp van beslissing en opmerkingen van Proximus..
239
Randnummers 176-189 van het Ontwerp van beslissing.
240
Randnummer 223 van het Ontwerp van beslissing.
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g. De kleinhandelsmarkt in het dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken
operatoren voor de levering van multiple play-diensten;
h. De Belgische groothandelsmarkt voor de toegang en gespreksopbouw op mobiele
netwerken (voor MVNO’s).
36. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel van de auditeur dat de
concentratie door zijn gevolgen op de groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van
kabelnetwerken in het dekkingsgebied van de bij de concentratie betrokken operatoren, de
daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt op significante wijze
dreigt te belemmeren in de zin van artikel 9, §4 WER241.
37. Het College stelt met name vast dat het BIPT tijdens de zitting gesteld heeft dat de prijsvorming
voor de wholesale tarieven een beslissende invloed kan hebben op de mate waarin de inmiddels
technisch voor Orange gerealiseerde toegang tot het Coditel kabelnetwerk Orange toelaat zich als
een daadwerkelijke concurrente te ontwikkelen in het dekkingsgebied van Coditel. Het wijst er op
dat, ondanks de door Telenet vermelde beslissingen van de Europese Commissie242 het BIPT tijdens
de zitting betreffende de berekeningswijze van de wholesale tarieven de vraag naar verbintenissen
ter zake onderschreef en zo de dreiging van een mededingingsbeperking bevestigde, en zo, anders
dan Telenet aanvoerde243, ontkende dat thans bestaande regelgevende beslissingen een voldoende
antwoord geven op deze dreiging. Het College leidt daar uit af dat ook volgens het BIPT, Telenet wel
degelijk in de verleiding zou kunnen komen om de ontwikkeling van concurrenten op het Coditel
netwerk te bemoeilijken, en het deelt die analyse.
38. Het College oordeelt in dit verband dat door in de ’20-werkdagen brief’ van 19 april 2017 te
wijzen op problemen betreffende de toegang tot het kabelnetwerk, de auditeur verwezen heeft naar
alle daartoe relevante aspecten, waaronder ook de economische en technische voorwaarden
waaronder daadwerkelijke toegang mogelijk is, en verwerpt de stelling van Telenet dat de
problematiek van de wholesale tarieven niet tijdig werd vermeld.
39. Het College is van oordeel dat een beperken van de redelijke toegang van Orange tot de
groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van kabelnetwerken in het dekkingsgebied van de
bij de concentratie betrokken operatoren de mededinging zo indirect doch merkbaar dreigt te
belemmeren op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten, de
Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten en de
kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten.
40. Het College oordeelt dat het zich in deze zaak niet dient uit te spreken over de mate waarin
Proximus toegang dient te hebben tot het kabelnetwerk van Coditel. Op de eerste plaats wijst het
College er op dat Proximus duidelijk de sterkste speler is in het dekkingsgebied van Coditel. De
eerder vermelde mededingingsproblemen worden dan ook niet opgelost door de
concurrentiepositie van Proximus te versterken, maar vergen bescherming van de
concurrentiekansen van Orange. Op dit punt - de relatieve sterkte op de markt - verschilt de positie
van Orange wezenlijk van die van Proximus. Er is een tweede reden waarom het College meent dat
241
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Randnummers 245-248 van het Ontwerp van beslissing.
Par. 22-25 van de Schriftelijke opmerkingen van Telenet.
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Proximus niet zomaar via een beroep op het gelijkheidsbeginsel een zelfde toegang tot het
kabelnetwerk van Coditel kan eisen als Orange: zoals tijdens de zitting is bevestigd, heeft Proximus
niet op een zelfde formele en daadkrachtige wijze als Orange om toegang verzocht tot het
kabelnetwerk van Coditel. Uit de daden van Proximus blijkt dat Proximus toegang tot het
kabelnetwerk van Telenet wel prioritair achtte maar toegang tot het kabelnetwerk van Coditel niet dit geheel in tegenstelling tot Orange.

VII.3.2 Gecoördineerde effecten
41. Het College deelt betreffende gecoördineerde gevolgen, om de door hem onder de
randnummers 261-262 gegeven redenen, de conclusie die de auditeur formuleert onder
randnummer 263 van het Ontwerp van beslissing.

VII.3.3 Besluit over de gevolgen van de concentratie
42. Gelet op het voorafgaande, oordeelt het College dat de concentratie tot gevolg dreigt te hebben
dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op
significante wijze zou worden belemmerd zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER. Een beperken van de
daadwerkelijke toegang van Orange tot de groothandelsmarkt voor toegang tot tv-diensten van
kabelnetwerken in het dekkingsgebied van Coditel dreigt de mededinging immers indirect doch
merkbaar te belemmeren op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste
internetdiensten, de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele
telecommunicatiediensten en de kleinhandelsmarkt voor de levering van multiple play-diensten,
43. Het College stelt vast dat, anders dan Proximus vreest244, de aanmeldende partij verdere
investeringen in het SFR netwerk voorziet. En het beschikt niet over gegevens die toelaten om in
deze procedure in te gaan op beweerde al dan niet met het mededingingsrecht verenigbare
afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen met Brutélé en Nethys.

VII.4 Verbintenissen
VII.4.1 Voorafgaandelijke opmerkingen
44. Het College dient zich in eerste instantie uit te spreken over de verbintenissen zoals zij door de
aanmeldende partij zijn aangeboden en door de auditeur werden beoordeeld. Het kan desgevallend
andere verbintenissen opleggen mits daarbij de in artikel IV.61, 62, 1° WER voorziene procedure is
gevolgd. Inzake een door de aanmeldende partij aangeboden verbintenissen is er naar het oordeel
van het College, anders dan gesteld door Proximus245, geen onderscheid te maken tussen regels
betreffende structurele en andere verbintenissen.
45. Tussenkomende partijen die bij toepassing van artikel IV.60, §3 WER worden gehoord kunnen in
hun schriftelijke en mondelinge tussenkomsten hun standpunt toelichten. Het auditoraat kan
evenwel in zijn onderzoek bepalen hoe het aangeboden verbintenissen wenst te testen in het licht
van de door het auditoraat weerhouden bezwaren, en deze keuze in het debat met de aanmeldende
partijen en de opmerkingen van gehoorde derden voor het College toelichten. Het College herinnert
er aan dat een procedure van concentratietoezicht een administratieve procedure is waarbij de
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Conclusie van de schriftelijke opmerkingen van Proximus onder (ii).
Par. II.3 van de schriftelijke opmerkingen van Proximus.
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autoriteit dient te oordelen over een aangemelde transactie, en geen tegensprekelijke procedure
met derden.

VII.4.2 Over de verbintenissen
46. Het College stelt vast dat de op 2 mei door de aanmeldende partij aangeboden verbintenissen na
in een markttest te zijn voorgelegd aan Orange en in het licht van de eerder op 2 mei ontvangen
bemerkingen van het BIPT en Orange door de auditeur onvoldoende werden geacht om het door
hem geïdentificeerde mededingingsbezwaar weg te nemen.
47. Het College wijst er daarbij op dat vermits Proximus de duidelijke sterkste speler is op de
betrokken markten in het dekkingsgebied van Coditel, en het BIPT voor vrijwel het gehele
dekkingsgebied van Coditel ook de bevoegde media-autoriteit is, de markttest aan het beoogde
beantwoorden kon wanneer de auditeur zich alleen tot Coditel en het BIPT richtte.
48. Het College deelt, met name gelet op de bemerkingen van het BIPT, het oordeel van de auditeur
over de noodzakelijk geachte aanpassingen246.
49. Het College stelt vast dat de aanmeldende partij op 24 mei 2017 nieuwe verbintenissen heeft
aangeboden en dat de auditeur tijdens de zitting bevestigde dat deze verbintenissen tegemoet
komen aan zijn bezwaren.
VII.4.2.a Verbintenis tot voltooien van het Coditel project
50. Uit de definitie van ‘Coditel project’ volgt dat deze verbintenis het voltooien betreft van een
operationele IT provisioning.
51. Het College heeft tijdens de zitting vastgesteld dat technisch de toegang thans grotendeels
mogelijk is.
VII.4.2.b Verbintenis tot voltooien van het Telenet project
52. Uit de definitie van ‘Telenet project’ volgt dat deze verbintenis het ter beschikking stellen betreft
van de Telenet Wholesale API Interface. Telenet voert, behalve in haar algemeen standpunt dat er
geen voldoende redenen zijn om verbintenissen op te leggen, niet aan dat deze specifieke
verbintenis niet langer gepast zou zijn247.
VII.4.2.c Verbintenis betreffende de toepassing van de Telenet Wholesale Tarieven
53. Uit de definitie van ‘Telenet Wholesale Tarieven’ volgt dat deze verbintenis geen betrekking heeft
op het tarief van Telenet maar op de methodologie die aan Telenet is opgelegd in de beslissing van
de CRC van 19 februari 2016.
54. Telenet heeft in haar schriftelijke opmerkingen gesteld dat deze berekeningsmethode alleszins
ook van toepassing zal zijn voor het dekkingsgebied van Coditel248 en er dus geen verbintenis vereist
is.
55. Het College heeft tijdens de zitting evenwel vast gesteld dat het BIPT, de auditeur en Orange er
op aandrongen om een verbintenis op dit punt te weerhouden teneinde te garanderen dat de
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Randnummers 304-309 van het Ontwerp van beslissing.
Par. 69-70 van de Schriftelijke opmerkingen van Telenet.
Par. 60 van de Schriftelijke opmerkingen van Telenet.
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'Telenet Wholesale Tarieven' volgens een uniforme berekeningsmethode ook daadwerkelijk van
toepassing zullen zijn voor het dekkingsgebied van Coditel.
56. Het College oordeelt vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en afdwingbaarheid dat er
voldoende redenen zijn om deze verbintenis, zoals op 24 mei door Telenet aangeboden, te
weerhouden.
VII.4.2.d Verbintenis betreffende het lanceren van Nieuw Quadruple Play Bundels van
Telenet in het Kabeldekkingsgebied van Coditel
57. Het College stelt vast dat met name het BIPT deze verbintenis wenselijk acht om te verhinderen
dat de overnemer over een niet te overkomen concurrentieel voordeel zou beschikken gedurende
de periode waarin het wholesale aanbod nog niet actief is, en weerhoudt daarom deze verbintenis.
VII.4.2.e Aanstelling van de trustee en overige verbintenissen
58. Het College weerhoudt eveneens de aangeboden verbintenissen inzake de trustee (sectie F) en
de inwerkingtreding en duur (sectie H).
59. De verbintenis inzake de wijzigingsclausule (sectie G) wordt evenwel vervangen door de hierna in
het dispositief opgenomen bepaling.

OM DEZE REDENEN
Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, en artikel 61, §2, eerste lid, 1°
WER:
1. Dat de overname van Coditel Brabant SPRL door Telenet Group BVBA, aangemeld bij de BMA
onder nr. MEDE-C/C-17/0011, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van
concentratietoezicht in het WER.
2. Dat deze concentratie toelaatbaar is onder de voorwaarde dat de aanmeldende partijen de
verbintenissen nakomen die zij op 24 mei 2017 hebben aangeboden, met uitzondering van
Sectie G, en die in bijlage zijn opgenomen bij deze beslissing (de Verbintenissen). De bijlage
maakt integraal deel uit van de beslissing.
3. De aanmeldende partijen en de auditeur-generaal kunnen bij onenigheid over de
interpretatie van de beslissing een verzoek tot interpretatie richten tot het
Mededingingscollege. Wie een dergelijk verzoek wenst neer te leggen maakt dit zonder verwijl
over aan de andere partijen (de auditeur-generaal dan wel de aanmeldende partijen). Wanneer
het secretariaat een verzoek ontvangt maakt het dit over aan de leden van het
Mededingingscollege. De andere partijen kunnen binnen een termijn van één week schriftelijk
reageren op het verzoek. De voorzitter beslist of het College zal beslissen op stukken dan wel of
de partijen eerst worden gehoord.
4. De aanmeldende partijen en de auditeur-generaal kunnen te allen tijde een verzoek richten
tot het Mededingingscollege tot wijziging of opheffing van deze verbintenissen. Het indienen,
onderzoeken en beoordelen van deze verzoeken zal gebeuren conform de procedure en de
termijnen zoals bepaald in het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de controle
van concentraties.
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Preambule
Telenet Group BVBA (“Telenet”) is ervan overtuigd dat de voorgenomen overname van Coditel
Brabant BVBA (“Coditel”) door Telenet (de “Voorgenomen Transactie”) niet leidt tot een significante
belemmering van een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel
ervan. De bezorgdheden van het auditoraat (“Auditoraat”) met betrekking tot de implementatie van
het verzoek van Orange Belgium (“Orange”) om gereguleerde toegang tot het kabelnetwerk van
Coditel te bekomen betreffen een vooraf bestaande situatie zonder enig causaal verband met de
Voorgenomen Transactie. Eventuele bezorgdheden hieromtrent zijn niet fusie-specifiek en de
voorwaarden voor de schadetheorie van het Auditoraat zijn niet vervuld.
Telenet is niettemin bereid om verbintenissen aan te bieden op voorwaarde dat dit toelaat om een
snelle goedkeuring van de Voorgenomen Transactie te bekomen.
Telenet is om deze reden, overeenkomstig artikel IV.59 van het Wetboek Economisch Recht (het
“WER”), bereid om de hiernavolgende verbintenissen aan te bieden (de “Verbintenissen”) teneinde
het Mededingingscollege toe te laten om de Voorgenomen Transactie goed te keuren mits een
beslissing op grond van artikel IV.62, §2, 1° WER (de “Beslissing”). De Verbintenissen zullen Telenet
enkel verbinden indien het College beslist dat Verbintenissen nodig zijn om de Voorgenomen
Transactie goed te keuren in fase I.
De Verbintenissen worden aangeboden onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige
nadelige erkenning, meer bepaald met betrekking tot de geldigheid en fusie-specificiteit van de
bezwaren uitgedrukt door het Auditoraat.
Deze tekst moet worden geïnterpreteerd in het licht van de Beslissing, in de mate dat de
Verbintenissen als voorwaarden en verplichtingen aan de Beslissing worden verbonden.

Sectie A.

Definities

1. In het kader van de Verbintenissen, worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:
AIESH: Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut SCRL, met maatschappelijke
zetel Grand Place, 6460 Chimay, en met KBO-nummer 201.712.587.
Belangenconflict: elk belangenconflict dat afbreuk doet aan de objectiviteit en
onafhankelijkheid van de Toezichthoudende Trustee bij de uitvoering van zijn taken krachtens
de Verbintenissen.
BIPT: het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Coditel Project: De implementatie door Coditel van haar Gereguleerde Toegangsverplichting
door de oplevering van een operationele IT provisioning in overeenstemming met de vereisten
van de documenten aangehecht in Bijlage A en B.
Commerciële Lancering/Commercieel Lanceren: het beschikbaar maken van diensten aan
eindgebruikers op een commerciële basis (met uitsluiting van friendly user tests en kleinschalige
commerciële tests die beperkt zijn in omvang en toepassingsgebied).
CRC: Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische Communicatiesector
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Datum van Inwerkingtreding: de datum waarop de Beslissing werd genomen.
Datum van Closing: de datum waarop de Voorgenomen Transactie wordt tot stand gebracht.
Gereguleerde Toegangsverplichting: de toegangsverplichtingen opgelegd aan Coditel en AIESH
door de Regelgevende Beslissingen.
Gereguleerde Toegangsdiensten: de groothandelsdiensten die moeten worden verleend aan
alternatieve operatoren op basis van de Gereguleerde Toegangsverplichting.
Kabeldekkingsgebied van Coditel: het dekkingsgebied van het Kabelnetwerk.
Kabelnetwerk: Het kabelnetwerk dat in eigendom is van of wordt beheerd door Coditel in delen
van Brussel (Sint-Joost-ten-Node, Brussel (inclusief de Louisa-wijk, Haren, Laken, en Neder-overHeembeek), Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Anderlecht en Sint-JansMolenbeek), Vlaanderen (Wemmel en Drogenbos) en Henegouwen (Erquelinnes, Beaumont,
Froidchapelle, Sivry-Rance, Momignies, Chimay en Couvin).
Nieuwe CRC Beslissingen: de eerstvolgende beslissingen van de VRM, de CSA, het BIPT en/of de
CRC na de Datum van Inwerkingtreding die nieuwe wholesaletarieven voor Gereguleerde
Toegangsdiensten in het Kabeldekkingsgebied van Coditel bepalen.
Nieuwe Quadruple Play Bundel: een Quadruple Play Bundel die nog niet Commercieel
Gelanceerd was in het Kabeldekkingsgebied van Coditel op de Datum van Closing.
Orange: Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, en met
KBO- nummer 0456.810.810.
Partijen: Telenet en Coditel.
Quadruple Play Bundel: een bundel van diensten bestaande uit vaste telefonie, mobiele
telefonie, breedbandinternet en TV die gezamenlijk worden aangeboden aan eindgebruikers
met een korting in vergelijking met de som van de prijzen van de alleenstaande individuele
componenten van de bundel.
Regelgevende Beslissingen: De beslissingen van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse
van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse Taalgebied, het Frans Taalgebied en het
Tweetalig Gebied Brussel- Hoofdstad, de uitvoeringsbeslissingen van de CRC van 3 september
2013 en 11 december 2013 betreffende respectievelijk de kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van het referentieaanbod van Coditel en alle andere beslissingen van de CRC, de
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, het BIPT en/of de Vlaamse Regulator voor de Media die deze
beslissingen zouden vervangen of aanvullen.
Telenet Project: het ter beschikking stellen van de Telenet Wholesale API Interface zoals
omschreven in Bijlage C in het Kabeldekkingsgebied van Coditel.
Telenet Wholesale Tarieven: de wholesale tarieven voor de levering van Gereguleerde
Toegangsdiensten in het Kabeldekkinsgebied van Coditel berekend conform de methodologie
die wordt bepaald voor Telenet in de beslissing van de CRC van 19 februari 2016 betreffende de
herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de Kabelnetten in het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad of in elke Regelgevende Beslissing die daarvoor in de plaats
zou komen.
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Toezichthoudende Trustee: één of meerdere natuurlijke of rechtspersoon/rechtspersonen die
door het Auditoraat zijn goedgekeurd en benoemd door Telenet, en die de functie
heeft/hebben om toezicht te houden op naleving door Telenet van de voorwaarden en
verplichtingen verbonden aan de Beslissing.
Verbonden Ondernemingen: ondernemingen die door de Partijen en/of door de
moedermaatschappijen met uiteindelijke zeggenschap over de Partijen worden gecontroleerd,
waarbij het begrip controle zal worden geïnterpreteerd in het licht van de Geconsolideerde
Mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG)
nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.
Vertrouwelijke informatie: alle bedrijfsgeheimen, know how, commerciële informatie, of alle
andere informatie van vertrouwelijke aard die niet openbaar is.

Sectie B.

Verbintenis tot voltooiing van het Coditel Project

2. Telenet verbindt zich ertoe dat de Partijen het Coditel Project zo snel mogelijk en uiterlijk 4
maanden na de Datum van Closing zullen voltooien.
3. Deze verbintenis is voltooid wanneer de Toezichthoudende Trustee de afwerking van het Coditel
Project heeft vastgesteld met als gevolg dat de Gereguleerde Toegangsdiensten van Coditel volledig
beschikbaar zijn in het Kabeldekkingsgebied van Coditel.

Sectie C.

Verbintenis tot voltooiing van het Telenet Project

4. Telenet verbindt zich ertoe het Telenet Project uiterlijk 9 maanden na de Datum van Closing te
zullen voltooien.
5. Deze verbintenis is voltooid wanneer de Toezichthoudende Trustee de afwerking van het Telenet
Project heeft vastgesteld met als gevolg dat Orange de mogelijkheid heeft om klanten in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel te provisioneren via de Telenet Wholesale API Interface zoals
omschreven in Bijlage C.

Sectie D.

Toepassing van de Telenet Wholesale Tarieven

6. Telenet verbindt zich ertoe dat vanaf de Datum van Closing, de tarieven die worden aangerekend
aan Orange voor de levering door Coditel van Gereguleerde Toegangsdiensten in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel de Telenet Wholesale Tarieven zullen zijn.

Sectie E. Commerciële Lancering van Nieuwe Quadruple Play Bundels
van Telenet in het Kabeldekkingsgebied van Coditel
7. Telenet verbindt zich ertoe dat zij geen Nieuwe Quadruple Play Bundels in het
Kabeldekkingsgebied van Coditel zal Commercieel Lanceren voor het verstrijken van een periode
van [vertrouwelijk] na de voltooiing van het Coditel Project.
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Sectie F.
I.

Toezichthoudende Trustee

Benoemingsprocedure

8. Telenet zal een Toezichthoudende Trustee aanstellen voor de uitvoering van de opdracht van
Toezichthoudende Trustee die in deze Verbintenissen wordt bepaald.
9. De Toezichthoudende Trustee moet:
(i) op het ogenblik van zijn benoeming, onafhankelijk zijn van de Partijen of van hun Verbonden
Ondernemingen;
(ii) beschikken over de noodzakelijke kwalificaties voor het uitvoeren van zijn opdracht,
waaronder bijvoorbeeld voldoende relevante ervaring hebben als consultant of auditor; en
(iii) geen Belangenconflict hebben of krijgen.
10. De Toezichthoudende Trustee zal worden vergoed door Telenet op een wijze die zijn
onafhankelijkheid en de effectieve uitvoering van zijn opdracht niet belemmert.

Voorstel door Telenet
11. Uiterlijk twee weken na de Datum van Inwerkingtreding, zal Telenet de naam of namen van één
of meerdere natuurlijke of rechtspersonen die Telenet voorstelt voor de benoeming als
Toezichthoudende Trustee ter goedkeuring bij het Auditoraat indienen.
12. Het voorstel zal voldoende informatie bevatten voor het Auditoraat om na te gaan of de persoon
of personen die als Toezichthoudende Trustee worden voorgesteld ook effectief aan de eisen van
paragraaf 9 voldoen en bovendien ook het volgende vermelden:
(a) alle bepalingen die noodzakelijk zijn om de Toezichthoudende Trustee toe te laten zijn
opdracht krachtens deze Verbintenissen uit te voeren;
(b) een overzicht van het werkplan waarin wordt beschreven hoe de Toezichthoudende Trustee
van plan is zijn opdracht uit te voeren.

Goedkeuring of afwijzing door het Auditoraat
13. Het Auditoraat heeft de bevoegdheid om de voorgestelde Toezichthoudende Trustee goed te
keuren of af te wijzen en de voorgestelde opdracht goed te keuren met inachtneming van alle
wijzigingen die het Auditoraat noodzakelijk acht voor de nakoming door de Toezichthoudende
Trustee van zijn verplichtingen. Als slechts één naam is goedgekeurd, moet Telenet de betreffende
persoon of personen benoemen of ervoor zorgen dat hij of zij wordt/worden benoemd als
Toezichthoudende Trustee, in overeenstemming met de door het Auditoraat goedgekeurde
opdracht. Indien meer dan één naam is goedgekeurd, kan Telenet de te benoemen
Toezichthoudende Trustee kiezen uit de goedgekeurde namen. De Toezichthoudende Trustee zal
worden benoemd binnen één week na goedkeuring door het Auditoraat, in overeenstemming met
de door het Auditoraat goedgekeurde opdracht.

Nieuw voorstel door Telenet
14. Indien alle voorgestelde Toezichthoudende Trustees worden afgewezen, moet Telenet binnen
één week na ontvangst van de afwijzing, de namen van ten minste twee natuurlijke of
rechtspersonen indienen, in overeenstemming met paragrafen 8-13.
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Benoeming van de Toezichthoudende Trustee door het Auditoraat
15. Indien alle later voorgestelde Toezichthoudende Trustees door het Auditoraat worden
afgewezen, zal het Auditoraat een Toezichthoudende Trustee nomineren die Telenet zal benoemen,
of waarvoor Telenet zorg zal dragen dat deze zal worden benoemd, in overeenstemming met een
door het Auditoraat goedgekeurde opdracht voor de trustee.

II.

Opdracht van de Toezichthoudende Trustee

16. De Toezichthoudende Trustee moet de naleving van de Verbintenissen uiteengezet in Sectie B, C,
D en E monitoren en verzekeren, alsook toezien op de afzonderlijke stappen die door Orange
worden genomen ter ondersteuning van haar Commerciële Lancering in het Kabeldekkingsgebied
van Coditel. Het Auditoraat mag, op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Trustee
of de Partijen, alle bevelen of instructies geven aan de Monitoring Trustee om te garanderen dat de
voorwaarden en verplichtingen van de Beslissing worden nageleefd.

Taken en verplichtingen van de Toezichthoudende Trustee
17. De Toezichthoudende Trustee moet:
(i) in zijn eerste rapport aan het Auditoraat een gedetailleerd werkschema voorstellen, dat
beschrijft hoe hij van plan is toezicht te houden op de naleving van de Verbintenissen
uiteengezet in Sectie B, C, D en E;
(ii) als contactpersoon optreden voor alle verzoeken van Orange en het BIPT met betrekking tot
de Verbintenissen;
(iii) aan de Partijen alle maatregelen voorstellen die de Toezichthoudende Trustee nodig acht
om de naleving van de voorwaarden en verplichtingen van de Beslissing door de Partijen te
garanderen;
(iv) binnen vijftien (15) dagen na het einde van elke maand, een schriftelijk rapport bij het
Auditoraat indienen met betrekking tot de naleving door Telenet van de Verbintenissen;
(v) onmiddellijk rechtstreeks rapporteren aan het Auditoraat, en tegelijkertijd een nietvertrouwelijke kopie aan Telenet sturen, indien de Toezichthoudende Trustee op basis van
redelijke gronden concludeert dat Telenet niet voldoet aan deze Verbintenissen.

III.

Taken en verplichtingen van de Partijen

18. De Partijen bieden de Toezichthoudende Trustee alle samenwerking, ondersteuning en
informatie die de Toezichthoudende Trustee redelijkerwijze nodig acht om zijn taken uit te voeren,
en dragen er zorg voor dat hun adviseurs dit eveneens aanbieden. De Toezichthoudende Trustee zal
volledige en complete toegang hebben tot alle boeken, archieven, documenten, management of
ander personeel, faciliteiten, sites en technische informatie van Partijen die noodzakelijk is om zijn
taken te vervullen in het licht van de Verbintenissen en de Partijen zullen op verzoek van de
Toezichthoudende Trustee kopieën van alle documenten verstrekken. Coditel zal aan de
Toezichthoudende Trustee één of meer kantoren in haar gebouwen ter beschikking stellen en de
Partijen zullen beschikbaar zijn voor vergaderingen om de Toezichthoudende Trustee alle
noodzakelijke informatie te kunnen bezorgen om zijn taken uit te voeren.
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19. Telenet vrijwaart de Toezichthoudende Trustee, alsook diens medewerkers en tussenpersonen
(elk een “Gevrijwaarde Partij” genoemd) en stelt elke Gevrijwaarde Partij schadeloos, en verklaart
zich hierbij akkoord dat een Gevrijwaarde Partijen geen aansprakelijkheid zal hebben die voortvloeit
uit de uitvoering van de opdracht van de Toezichthoudende Trustee overeenkomstig de
Verbintenissen, behalve voor zover dergelijke aansprakelijkheid veroorzaakt is door opzettelijke nietnakoming, roekeloosheid, grove nalatigheid of kwade trouw van de Toezichthoudende Trustee,
diens medewerkers, tussenpersonen of adviseurs.
20. Op kosten van Telenet, kan de Monitoring Trustee adviseurs benoemen (in het bijzonder voor
juridisch advies), met goedkeuring van Telenet (deze goedkeuring kan niet onredelijk worden
ingehouden of vertraagd), indien de Toezichthoudende Trustee de benoeming van deze adviseurs
noodzakelijk of geschikt acht voor de uitvoering van zijn taken en verplichtingen overeenkomstig zijn
opdracht, op voorwaarde dat eventuele vergoedingen en andere onkosten die hieromtrent door de
Toezichthoudende Trustee worden gemaakt redelijk zijn. Indien Telenet de benoeming van de door
de Trustee voorgestelde adviseurs weigert, dan kan het Auditoraat de benoeming van dergelijke
adviseurs goedkeuren na Telenet te hebben gehoord. Enkel de Toezichthoudende Trustee heeft het
recht instructies aan de adviseurs te geven. Paragraaf 19 van deze Verbintenissen is mutatis
mutandis van toepassing.
21. Telenet aanvaardt dat de Auditeur Vertrouwelijke Informatie van de Partijen mag delen met de
Toezichthoudende Trustee. De Toezichthoudende Trustee zal deze informatie niet openbaar maken.
22. Telenet zal de identiteit en de taken van de Toezichthoudende Trustee meedelen aan Orange en
het BIPT.

IV.

Vervanging, ontheffing, herbenoeming en beëindiging van de opdracht van
de Toezichthoudende Trustee

23. In het geval dat de Toezichthoudende Trustee het vervullen van zijn opdracht overeenkomstig de
Verbintenissen beëindigt of in het geval van elke andere goede reden, inclusief de blootstelling van
de Trustee aan een Belangenconflict:
(a) kan het Auditoraat, na de Trustee en Telenet te hebben gehoord, eisen dat Telenet de
Trustee vervangt; of
(b) kan Telenet, met de voorafgaande goedkeuring van het Auditoraat, de Toezichthoudende
Trustee vervangen.
24. Als de ontheffing van Toezichthoudende Trustee wordt verklaard overeenkomstig punt 19 van
deze Verbintenissen, kan de Toezichthoudende Trustee worden verplicht zijn opdracht voort te
zetten totdat een nieuwe Toezichthoudende Trustee is benoemd aan wie de Toezichthoudende
Trustee alle relevante informatie heeft overhandigd. De nieuwe Toezichthoudende Trustee moet
worden benoemd in overeenstemming met de procedure die in paragrafen 8-13 van deze
Verbintenissen wordt uiteengezet.
25. De opdracht van de Toezichthoudende Trustee zal ten einde komen op de laatste van volgende
data: (i) de laatste dag van de twaalfde maand volgend op de Datum van Inwerkingtreding en (ii) één
maand na de inwerkingtreding van de Nieuwe CRC Beslissingen.
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Sectie H.

Inwerkingtreding en duur

27. De Verbintenissen treden in werking op de Datum van Inwerkingtreding en zullen verstrijken op
de volgende data:


Verbintenis B, C en E: de laatste dag van de twaalfde maand volgend op de Datum van
Inwerkingtreding;



Verbintenis D: één maand na de inwerkingtreding van de Nieuwe CRC Beslissingen.

Bijlage A: SFR-Orange IT Provisioning Technical Specification
Bijlage B: SFR Wholesale Tools
Bijlage C: Telenet Wholesale API Interface Specification
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