
  

 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2018-C/C-14 van 22 mei 2018 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 

(Vertrouwelijke versie) 

 

Zaak nr. MEDE–C/C–18/0011 

TELENET GROUP BVBA/TELELINQ NV 

I. Procedure 

1. Op 22 januari 2018 werd een eerste ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

2. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen 

inschatten, werden tijdens de prenotificatiefase verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de 

belangrijkste concurrenten, leveranciers en klanten van partijen. 

3. Op 9 maart 2018 werd een nieuw ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

4. In overleg met het Auditoraat werd de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 22 maart 2018. 

5. 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 Hannes Eechaute, attachés bij de BMA, werden door de auditeur-

generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. Mevrouw Griet Jans, adjunct van de directeur 

economische studies, heeft bijstand verleend aan het onderzoek.  

6. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is 

Antoon Kyndt aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor 

elke aangemelde concentratie. 

7. Op 26 april 2017 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld. 

8. Op 26 april 2018 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege alsook 

aan Telenet Group BVBA en Telelinq NV (hierna “partijen”) overgemaakt.  

9. Op 17 mei 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur en de directeur 

economische studies gehoord. 
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II. Betrokken partijen

II.1 De aanmeldende partij1

10. Telenet Group BVBA (verder “Telenet”), gevestigd te Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-

Woluwe in België met als ondernemingsnummer BE 0462.925.669. 

11. Telenet is een Belgische kabelnetwerkoperator die zich toelegt op het leveren van vast internet,

vaste telefoondiensten en kabeltelevisie aan klanten in heel Vlaanderen en in delen van Brussel en 

Wallonië, en op het leveren van mobiele diensten in heel België.  

12. Telenet verstrekt eveneens elektronische communicatiediensten aan bedrijven in België (en

Luxemburg). Zij richt zich hiervoor hoofdzakelijk op SOHO2- en KMO-klanten. 

13. Op het groothandelsniveau verkoopt Telenet toegang tot haar mobiele netwerk aan MVNO’s, zoals

Telelinq NV (verder “Telelinq”), actief als MVNO op het netwerk van Telenet. Daarnaast verstrekt 

Telenet gereguleerde groothandelstoegang tot haar kabelnetwerk aan Orange. 

14. Telenet Holding is genoteerd op de NYSE Euronext Brussels Stock Exchange. De belangrijkste

aandeelhouder is Liberty Global, die 57% van de aandelen in handen heeft. 

15. Liberty Global opereert in meer dan 30 landen in Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben. Liberty

Global exploiteert kabelnetwerken in Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Hongarije, 

Ierland, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Op 30 juni 

2017 had Liberty Global wereldwijd circa 25 miljoen klantenrelaties die gebruik maken van in totaal 

circa 50,6 miljoen abonnementsdiensten. 

II.2 De doelonderneming3

16. Telelinq, gevestigd te Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem in België met als ondernemingsnummer

BE 0463.524.495. 

17. Telelinq, dat handel drijft onder de benaming Nextel, levert totaaloplossingen aan hoofdzakelijk

KMO’s, grote ondernemingen, zorginstellingen, non-profitorganisaties en overheden in België voor hun 

netwerk- en telecommunicatiebehoeften (“integrator”-diensten”). Zij biedt haar diensten aan zo’n 

[vertrouwelijk] professionele klanten aan. 

II.3 Vertegenwoordiger4

18. De vertegenwoordiger voor de aanmeldende partij is:

Meester Thomas De Meese 

Crowell & Moring  

Josepth Stevensstraat 7 

1000 Brussel 

1 Aanmelding, p. 8.  
2 Single Office/Home Office - Bedrijf van 1 tot 10 personen of thuiskantoor. 
3 Aanmelding, p. 8. 
4 Aanmelding, p. 12. 
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III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing

19. De auditeur legde voor wat volgt:

III. Aangemelde operatie

III.1 Beschrijving van de operatie5

17. De transactie betreft de verwerving door Telenet van alle uitstaande aandelen in Telelinq en haar

dochterondernemingen NEXTEL NV, NEXTEL Telecom Solutions NV en Telelinq Distribution & Finance

NV.

III.2 Doel van de concentratie6

18. Telenet ziet in de zakelijke markt een duidelijke behoefte aan totaaloplossingen en één

aanspreekpunt voor zowel telefonie- als netwerkdiensten. Met de overname van Telelinq wordt Telenet

in staat gesteld om tegemoet te komen aan deze verwachtingen voor “one stop shop” oplossingen met

bijvoorbeeld diensten zoals Cloud PBX, geïntegreerde LAN/Wifi, Unified Communication & Collaboration

(UCC) en toegangscontrole. Daarnaast is Telelinq ook een ideale opstap voor Telenet voor het

ontwikkelen en commercialiseren van “Internet of Things” toepassingen.

III.3 Type overeenkomst7

19. De transactie betreft de verwerving door Telenet van alle uitstaande aandelen in Telelinq op grond

van een overeenkomst tot overdracht van Aandelen ondertekend op 31 oktober 2017.8

III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding

Aanmelding concentratie 22 maart 2018 

Aanvang termijn 23 maart 2018 

20 werkdagen 20 april 2018 

25 werkdagen 27 april 2018 

40e werkdag 24 mei 2018 

5  Aanmelding, p. 7. 
6 Aanmelding, p. 7. 
7 Aanmelding, p. 14. 
8 Vertrouwelijke bijlage 5.1 bij de aanmelding. 



4 

III.5 Drempels9

20. De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:

2016 Liberty Global Telelinq 

Wereldwijde omzet 18,076 miljoen [50-60] miljoen 

EU-wijde omzet 14,662 miljoen [50-60] miljoen 

Omzet in België 2,431 miljoen [50-60] miljoen 

21. De voorlopige geconsolideerde omzet van Telelinq voor 2017 bedraagt [vertrouwelijk]. Deze omzet

werd volledig gerealiseerd in België. 

22. Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA.

IV. Marktafbakening

IV.1 Activiteiten partijen

IV.1.1 Telenet

23. Telenet is actief als kabeloperator in delen van België en als aanbieder van mobiele telefoniediensten

in heel België. Deze diensten worden zowel aan consumenten en SOHO-klanten als aan KMO’s en grote 

ondernemingen, overheden en zorginstellingen aangeboden.10  

24. Telenet biedt ten aanzien van B2B-klanten onder meer volgende diensten aan: cloud en IT security

diensten aan grote ondernemingen, VPN-diensten en huurlijnen aan bedrijven, breedbandtoegang aan 

grote ondernemingen en Freephone Business (cloud oplossing) geschikt voor SOHO klanten.11 

25. De elektronische communicatiediensten worden in hoofdzaak via de eigen verkoopkanalen van

Telenet aan zakelijke klanten verkocht. Daarnaast doet zij eveneens beroep op een aantal externe 

partners.12  

26. Telenet biedt groothandelstoegang en gespreksopbouwdiensten aan op basis van het (BASE)

netwerk aan verschillende MVNO’s en branded resellers.13 

IV.1.2 Telelinq14

27. Telelinq zorgt als “integrator” voor het uittekenen en implementeren van totaaloplossingen op het

gebied van telecommunicatie (on premise PABX, cloudoplossing, draadloze telefonie, unified 

communications, contact center oplossingen, virtual reception, vaste en mobiele telefonie, breedband, 

ICT en beveiligingsoplossingen (CCTV, toegangscontrole, branddetectie, inbraakbeveiliging)). Voor al 

deze oplossingen biedt Telelinq een uitgebreid gamma van managed services aan.  

9 Aanmelding, p. 16. 
10 Aanmelding, p. 23-24. 
11 Aanmelding, p. 30, 32, 34. 
12 Aanmelding, p. 49. 
13 Aanmelding, p. 51. 
14 Aanmelding, p. 28. 
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IV.2 Algemene omschrijving van de markten door partijen15 

28. Volgens partijen worden volgende kleinhandelsmarkten door de transactie beïnvloed:  

 de kleinhandelsmarkt voor IT-diensten;  

 de kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten; 

 de kleinhandelsmarkt voor particuliere centrales (PBX) en gerelateerde diensten;  

 de kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen; 

 de kleinhandelsmarkt voor vaste internetdiensten; 

 de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten; 

 de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten. 

29. Volgens partijen wordt eveneens de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op 

mobiele netwerken door de transactie beïnvloed. 

30. Tenslotte wordt volgens partijen de markt voor de distributie van elektronische 

communicatiediensten aan zakelijke klanten door de transactie beïnvloed. 

IV.3 Algemene opmerking aangaande de transactie 

31. Deze transactie betreft de levering van geïntegreerde oplossingen aan zakelijke klanten. Bij de 

beschrijving van de activiteiten van partijen, de marktafbakening en de berekening van de 

marktaandelen dient er dan ook van uit te worden gegaan dat het hier telkens de levering van diensten 

aan zakelijke klanten betreft.  

IV.4 Leveren van IT-diensten  

IV.4.1 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.4.1.a

32. De Europese Commissie heeft in Tele2 Sverige/TDC Sverige gesteld dat IT-diensten bestaan uit het 

dagelijkse beheer en exploitatie van computers en processen, inclusief de infrastructuur en 

bedrijfsapplicaties.16 Hoewel de Europese Commissie in haar beslissingspraktijk heeft overwogen dat de 

markt van IT-diensten verder zou kunnen onderverdeeld worden volgens de functionaliteit van de 

diensten of volgens de verschillende betrokken sectoren, heeft zij de exacte marktdefinitie 

opengelaten.17  

 Standpunt partijen IV.4.1.b

i) Kleinhandelsmarkt voor IT-diensten 

33. Partijen stellen dat een onderverdeling van de markt(en) volgens sectoren niet gerechtvaardigd zou 

zijn, aangezien het blijkt dat de meeste aanbieders van IT-diensten alle categorieën van klanten 

bedienen (of dat gemakkelijk zouden kunnen doen). Ze zijn van mening dat de precieze marktdefinitie 

                                                           
15  Aanmelding, p. 9. 
16  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Severige/TDC Severige, rn. 64. 
17  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rns. 66-67; Zaak COMP/M.7499 – Altice/PT Portugal, rn. 57; Zaak COMP/M.7458 – 
IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, rn. 33; Zaak COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS, rn. 25; Zaak COMP/M.6237 - Computer Sciences 
Corporation/iSoft Group, rn. 15. 
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kan worden opengelaten aangezien de concentratie onder geen enkele marktdefinitie aanleiding geeft 

tot mededingingsbezwaren op deze markt. 18  

ii) Kleinhandelsmarkt voor “integratoren” 

34. De partijen weerhouden geen relevante markt voor “integratoren”, al wijzen ze wel op de 

convergerende trend die de sector doormaakt.19  

35. Hierbij wijzen ze er op dat tal van B2B-klanten op zoek zijn naar end-to-end oplossingen en managed 

services, waarvoor ze een beroep willen doen op een “one-stop-shop”-provider voor een breed scala aan 

IT- en telecommunicatiediensten (op het gebied van connectiviteit, infrastructuur en applicaties). 

36. Een “integrator” is volgens partijen een onderneming die zich toespitst op het aanbieden van end-to-

end oplossingen en managed services aan bedrijven door middel van de bundeling van IT-diensten, 

business connectivitydiensten, PBX en/of veiligheidsdiensten.20  

37. Als “integrator” zorgt Telelinq voor het uittekenen en implementeren van totaaloplossingen op het 

gebied van telecommunicatie (on premise PABX, cloudoplossing, draadloze telefonie, unified 

communications, contact center oplossingen, virtual reception, vaste en mobiele telefonie, breedband, 

ICT en beveiligingsoplossingen (CCTV, toegangscontrole, branddetectie, inbraakbeveiliging)). Voor al 

deze oplossingen biedt Telelinq een uitgebreid gamma van managed services aan.  

38. Telenet is vrijwel niet actief als “integrator”. Haar aanbod bestaat hoofdzakelijk uit 

connectiviteitsdiensten en value added diensten (zoals DNS, webhosting en Office 365) voor SOHO-

klanten. De enige noemenswaardige uitzondering hierop zijn de netwerk beveiligingsdiensten van 

Telenet die als “integrator”-diensten zouden kunnen worden beschouwd.  

 Marktonderzoek IV.4.1.c

39. Partijen geven aan dat een ‘“integrator” - zijnde een onderneming die zoals Telelinq geïntegreerde 

totaaloplossingen biedt - kan worden omschreven als een onderneming die (al dan niet op 

gecombineerde wijze) de volgende diensten levert: IT-diensten, business connectivitydiensten, PBX en 

gerelateerde diensten en/of veiligheidsoplossingen.  

40. Gezien het mogelijke belang ervan voor de beoordeling van de transactie wordt enerzijds het 

mogelijke bestaan van een afzonderlijke markt voor “integratoren” onderzocht en anderzijds het 

bestaan van afzonderlijke markten voor het leveren van IT-diensten, business connectivitydiensten, PBX 

en gerelateerde diensten en veiligheidsoplossingen.  

i) Afzonderlijke markt voor “integratoren” 

41. Bij de concurrenten geeft Unify21 aan dat de markt voor IT-diensten deel uitmaakt van een markt 

voor “integratoren”.22  

42. De meerderheid van de concurrenten geeft echter aan dat er geen markt voor “integratoren” 

bestaat.23 Bovendien benadrukken zij dat de klanten steeds een vrije keuze hebben uit verschillende 

diensten/producten. Er ligt immers geen verplichting bij de klanten om de diensten gebundeld aan te 

                                                           
18  Aanmelding, p. 29. 
19  Aanmelding, p. 27. 
20  Aanmelding, p. 27-28. 

21  Unify werd als concurrent en als leverancier aangeschreven. 

22  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 4. 
23  Antwoord Avaya van 9 april 2018, p. 2; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, 
p. 2; Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2. 
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schaffen.24 Unify benadrukt in dit verband zelfs expliciet dat zij haar PBX producten niet bundelt met 

telefonie, mobiele telefonie, internet en ook niet met business connectivitydiensten om die bundels dan 

als een basispakket te verkopen.25 

43. Uit het marktonderzoek blijkt ten slotte dat alle ondervraagde klanten hun IT-diensten, business 

connectivitydiensten, PBX en gerelateerde diensten en veiligheidsoplossingen niet in pakketten of 

bundels aanschaffen.26 De meerderheid van de klanten bevestigt dan ook dat het niet noodzakelijk of 

verkieslijk is om bovenvermelde diensten gebundeld af te nemen.27 Zo geeft AZ Sint Lucas & Volkskliniek 

specifiek aan dat zij voor elk afzonderlijk domein, afhankelijk van de situatie, de beste oplossing kiest.28  

ii) Opsplitsing naar sector 

44. De meerderheid van de klanten geeft aan dat zowel algemene spelers als nichespelers zich kunnen 

aanbieden.29 Drie klanten geven wel aan dat zij bij de uiteindelijke toekenning rekening houden met de 

ervaring van de dienstverlener binnen de bepaalde sector.30  

45. Bij de leveranciers is Orange van mening dat er in het kader van deze transactie geen verder 

onderscheid naar segmentering dient gemaakt te worden.31 De meerderheid van de leveranciers heeft 

zich niet uitgesproken over de specifieke marktafbakening.32 

46. Alle ondervraagde concurrenten geven aan dat zij diensten verlenen aan elke klant ongeacht de 

sector waarbinnen de klant actief is33 en de meerderheid geeft daarbij aan dat elke sector voor 

bepaalde diensten nood heeft aan eenzelfde basisoplossing.34 De meerderheid van de concurrenten 

geeft dan ook aan dat er geen onderscheid dient gemaakt te worden volgens de sector van de klant.35  

47. Unify stelt dat er “integratoren” kunnen geïdentificeerd worden die gespecialiseerd zijn volgens de 

industriesector van de klant, maar nuanceert echter zelf dit standpunt door er op te wijzen dat 

“integratoren” opportunistisch op de markt kunnen inspelen en uit hun segment kunnen stappen.36 Dit 

betekent dat indien dienstverleners momenteel geen diensten zouden verlenen aan ondernemingen uit 

een bepaalde sector, zij deze diensten gemakkelijk en op korte termijn zouden kunnen verlenen aan 

zulke ondernemingen zonder dat dit aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt. 

                                                           
24  Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 6; Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 7; Antwoord Trust Team 
(Hexios) van 4 april 2018, p. 2; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 2; Antwoord Damovo van 6 april 2018, p.2. 
25  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 7. 
26  Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 3; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 2; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 2; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 1; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 7; Antwoord UZ Leuven van 5 april 2018, 
p. 3; Antwoord Vlaamse Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 6; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 1. 
27  Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 6; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 3; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 12; Antwoord UZ Leuven van 5 april 
2018, p. 5; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2. 
28  Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 2018, p. 3.  
29  Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 2018, p. 4; Antwoord Helics van 26 maart 
2018, p. 4; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 13; Antwoord UZ Leuven van 5 april 2018, p. 6; Antwoord Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 13; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 3. 
30  Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 2; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 
2018, p. 13. 
31  Antwoord van Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
32  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1. 
33  Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 6; Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 7; Antwoord Trust Team 
(Hexios) van 4 april 2018, p. 2; Antwoord Damovo van 6 april 2018, p. 3; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 2. 
34  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 4; Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 6; Antwoord Unify (als concurrent) 
van 27 maart 2018, p. 7; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 2. 
35  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 3;  
Antwoord Trust Team (Hexios) van 4 april 2018, p. 1; Antwoord Damovo van 6 april 2018, p. 1; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 1. 
36  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5. 
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iii) Opsplitsing naar grootte van onderneming  

48. De meerderheid van de concurrenten stelt dat er geen onderscheid volgens de grootte van klanten 

dient gemaakt te worden.37 Zij bedienen dan ook elke klant, ongeacht de grootte van de onderneming. 

Enkele geven wel aan dat dienstverlening kan verschillen naargelang de grootte van de onderneming.38  

49. Bij de leveranciers is Orange van mening dat er in het kader van deze transactie geen verder 

onderscheid naar segmentering dient gemaakt te worden.39 Andere leveranciers hebben zich niet 

uitgesproken over de specifieke marktafbakening.40 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.4.1.d

50. De auditeur meent dat er onvoldoende argumenten zijn om een afzonderlijke markt voor 

“integratoren” af te bakenen. Uit het marktonderzoek blijkt immers duidelijk dat klanten deze 

zogenaamde “integrator”-diensten (IT-diensten, business connectivitydiensten, PBX en gerelateerde 

diensten en diensten voor veiligheidsoplossingen) niet gebundeld afnemen, noch dat de aanbieders van 

geïntegreerde totaaloplossingen deze diensten op gebundelde wijze aanbieden. 

51. Uit de antwoorden van de klanten blijkt verder dat de aankoop van deze diensten bij verschillende 

aanbieders gebeurt. Bovendien hebben niet alle ondernemingen die nood hebben aan IT-diensten 

eveneens nood aan de andere “integrator”-diensten’ en vice versa.  

52. Op basis van de bestaande beslissingspraktijk, de gegevens uit de aanmelding en het gevoerde 

marktonderzoek gaat de auditeur voor de beoordeling van deze concentratie uit van de 

kleinhandelsmarkt voor IT-diensten. Hieronder begrijpt de auditeur ook de IT-beveiliging (zoals firewalls 

en antivirussoftware).  

53. De auditeur meent verder dat, in het kader van voorliggende transactie, een verdere opsplitsing van 

bovenstaande markt naar functionaliteit van de diensten, grootte van de ondernemingen of betrokken 

sector opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de 

concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

IV.4.2 Geografische markt 

 Beslissingspraktijk IV.4.2.a

54. Hoewel de Europese Commissie in haar beslissingspraktijk heeft overwogen of de geografische 

markt voor IT-diensten nationaal dan wel ruimer is, heeft zij zich niet uitgesproken over de exacte 

geografische marktafbakening.41 

 Standpunt partijen IV.4.2.b

55. Partijen zijn van mening dat de exacte geografische marktafbakening in onderhavige zaak kan 

worden opengelaten. 42  

  

                                                           
37  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 3;  
Antwoord Trust Team (Hexios) van 4 april 2018, p. 1; Antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 1. 
38  Antwoord Vanroey.be van 28 maart 2018, p. 6; Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5; Antwoord BKM/DataUnit 
van 5 april 2018, p. 3. 
39  Antwoord van Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
40  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1. 
41  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 69-70; Zaak COMP/M.7499 – Altice/PT Portugal, rns. 59 en 62; Zaak 
COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, rns. 30-33; Zaak COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS, rns. 26-30; Zaak COMP/M.6237 - 
Computer Sciences Corporation/iSoft Group, rns. 16-19. 
42  Aanmelding, p. 30. 
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 Marktonderzoek IV.4.2.c

56. De meerderheid van de concurrenten geeft aan dat de markt voor IT-diensten nationaal is.43 

57. De meerderheid van de leveranciers heeft zich niet uitgesproken over de geografische 

marktafbakening.44 Proximus stelt dat de markt voor IT-diensten eerder een wereldmarkt is.45 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.4.2.d

58. De auditeur meent dat de precieze geografische marktafbakening in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

59. De auditeur zal de gevolgen van deze concentratie beoordelen op een nationale markt. 

IV.5 Leveren van business connectivitydiensten 

IV.5.1 Regulering 

60. Voor wat betreft het segment huurlijnen, is op groothandelsniveau het BIPT-besluit van 8 augustus 

201346 met betrekking tot de analyse van de huurlijnmarkten in werking.47 Deze regulering is aangevuld 

met verschillende uitvoeringsbesluiten waaronder:  

- Het Besluit van 11 augustus 2014 betreffende het addendum bij het referentieaanbod 

BROTSOLL betreffende huurlijnen van de nieuwe generatie (NGLL); 

- Het Besluit van 19 maart 2015 betreffende het addendum bij referentieaanbod BROTSOLL 

betreffende het tarief voor huurlijnen van de nieuwe generatie (NGLL) en diverse kwalitatieve 

bepalingen.48  

61. Voor wat betreft het segment breedband internet, heeft de Conferentie van Regulatoren voor de 

Elektronische Communicatiediensten (verder “CRC”) in haar beslissing van 1 juli 201149 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.  

62. Deze CRC-marktanalyse (en ook het herstelbesluit) betreffende de breedbandmarkten werd door het 

Hof van Beroep vernietigd. Hierdoor is het Vernieuwingsbesluit van 2 september 2009 ter correctie van 

het analysebesluit van 10 januari 2008 met betrekking tot breedbandtoegangsmarkten van toepassing.  

                                                           
43  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 3; Antwoord Trust Team (Hexios) van 4 april 2018, p. 1; Antwoord BKM/Data Unit van 
5 april 2018, p. 1.; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, p. 2; Antwoord Avaya van 9 april 2018, p. 3.  
44  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord 
Lycamobile van 20 februari 2018, p. 1; Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
45  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3.  
46  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) in werking: minimumverzameling van huurlijnen en afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau. 
47  Antwoord BIPT van 26 maart 2018, p. 3. 
48  Antwoord BIPT van 26 maart 2018, p. 3. 
49  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”). 
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63. De CRC heeft in haar beslissingen van 1 juli 201150 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.  

IV.5.2 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.5.2.a

64. De Europese Commissie heeft een afzonderlijke kleinhandelsmarkt voor business 

connectivitydiensten afgebakend en gedefinieerd als vaste telecommunicatiediensten die aan 

professionele klanten, overheden en zorginstellingen worden verstrekt om gegevensverbindingen tussen 

meerdere sites aan te bieden.51  

65. Hoewel de Europese Commissie in haar beslissingspraktijk overwogen heeft dat deze markt nog 

verder zou onderverdeeld kunnen worden in (i) breedband toegang voor grotere B2B klanten, (ii) 

huurlijnen en (iii) VPN-diensten, heeft zij de exacte marktdefinitie in de recente beslissingen Tele2 

Sverige/TDC Sverige en Altice/PT Portugal opengelaten.52 

 Standpunt partijen IV.5.2.b

66. Partijen zijn van mening dat er een algemene kleinhandelsmarkt bestaat voor 

connectiviteitsdiensten, zonder verdere segmenteringen.53 

 Marktonderzoek IV.5.2.c

67. De meerderheid van de ondervraagde concurrenten is van mening dat er een algemene 

kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten bestaat.54 Unify is van mening dat business 

connectivitydiensten deel uit kunnen maken van één markt van “integratoren”.55 

68. Bij de leveranciers zijn Orange en Lycamobile van mening dat er een algemene kleinhandelsmarkt 

voor business connectivitydiensten bestaat.56 Proximus meent dat er geen afzonderlijke markt voor 

business connectivity bestaat, omdat deze hooguit een noodzakelijke aanvulling is bij, dan wel een 

onderdeel is van de markt van de vaste internetdiensten.57 De andere leveranciers hebben zich niet 

uitgesproken over de exacte marktafbakening.58 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.5.2.d

69. Op basis van de bestaande beslissingspraktijk, de gegevens uit de aanmelding en het gevoerde 

marktonderzoek gaat de auditeur voor de beoordeling van deze concentratie uit van de 

kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten die bestaat uit i) breedbandtoegang voor grote 

B2B klanten, (ii) huurlijnen en (iii) VPN-diensten. 

                                                           
50  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”). 
51  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 39. 
52  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 40-41; Zaak COMP/M.7499 – Altice/PT Portugal, rns. 54 en 57. 
53  Aanmelding, p. 32. 
54  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, 
p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 2-3. 
55  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5. 
56  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Lycamobile van 20 februari 2018, p. 1. 
57  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 2 en 4. 
58  Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Cisco 
van 4 april 2018, p. 2. 
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70. Om dezelfde redenen als omschreven in sectie IV.4.1.c i) en IV.4.1.d meent de auditeur dat er 

onvoldoende argumenten zijn om een afzonderlijke markt voor “integratoren” af te bakenen die onder 

meer business connectivitydiensten omvat.  

71. De auditeur meent verder dat, in het kader van voorliggende zaak, een verdere opsplitsing van 

bovenstaande markt naar functionaliteit van de diensten, grootte van de ondernemingen of betrokken 

sector opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de 

concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

IV.5.3 Geografische markt 

 Beslissingspraktijk IV.5.3.a

72. De Europese Commissie heeft in de recente beslissingen Tele2 Sverige/TDC Sverige en Altice/PT 

Portugal de vraag opengelaten of de geografische markt nationaal dan wel ruimer is.59  

 Standpunt partijen IV.5.3.b

73. Partijen zijn van mening dat de exacte geografische marktafbakening in onderhavige zaak kan 

worden opengelaten.60 

 Marktonderzoek IV.5.3.c

74. De meerderheid van de ondervraagde concurrenten is van mening dat de geografische 

marktafbakening nationaal is.61  

75. Bij de leveranciers stelt Proximus, dat van oordeel is dat de markt voor de business 

connectivitydiensten deel uitmaakt van de markt voor vaste internetdiensten, dat gelet op de 

toenemende mate van bundeling, het aannemelijk is dat de markt voor vaste internetdiensten eerder 

samenvalt met het dekkingsgebied van de kabeloperatoren.62 De meerderheid van de leveranciers heeft 

zich echter niet uitgesproken over de exacte geografische reikwijdte.63  

  Beoordeling auditeur en conclusie IV.5.3.d

76. De auditeur meent dat de precieze geografische marktafbakening in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

77. De auditeur zal de gevolgen van deze concentratie beoordelen op een nationale markt. 

IV.6 Aanbieden van particuliere centrales (PBX) en gerelateerde diensten 

IV.6.1 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.6.1.a

78. De Europese Commissie omschrijft PBX’s als telefooncentrales gebaseerd op een combinatie van 

hardware en geïntegreerde software, die een bepaald bedrijf of kantoor bedienen. Op hun meest 

elementaire niveau bieden PBX’s verbindingen aan tussen de interne telefoontoestellen van een 

                                                           
59  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 45; Zaak COMP/M.7499 – Altice/PT Portugal, rn. 62. 
60  Aanmelding, p. 32.  
61  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, 
p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 3. 
62  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
63  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Medialaan/Unleashed 
van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Cisco van 4 april 2018, p. 3. 
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privéorganisatie en verbinden ze deze met het openbare telefoonnetwerk.64 De Europese Commissie 

stelt verder dat een PBX kan gevestigd zijn (i) in de vestiging van de klant (klantgebaseerde-PBX) of (ii) 

in de vestiging van de aanbieder/exploitant (hosted PBX) of (iii) in de cloud (cloud-based PBX).65  

79. In eerdere zaken heeft de Europese Commissie overwogen, maar uiteindelijk de vraag opengelaten of 

de markt voor PBX en gerelateerde diensten verder dient onderverdeeld te worden op grond van 

technologie, de grootte van de PBX of de klant.66  

80. In de recente beslissing Tele2 Sverige/TDC Sverige is de Europese Commissie van mening dat er een 

algemene productmarkt bestaat voor PBX en gerelateerde diensten, zonder verdere segmenteringen.67  

 Standpunt partijen IV.6.1.b

81. Partijen zijn van oordeel dat een onderverdeling op basis van de technologie, de grootte van de PBX 

of de klant niet aan de orde is.68 

 Marktonderzoek IV.6.1.c

82. De meerderheid van de concurrenten is van mening dat er een afzonderlijke kleinhandelsmarkt voor 

PBX en gerelateerde diensten bestaat.69 Unify is van mening dat PBX en gerelateerde diensten deel uit 

kunnen maken van één grote geïntegreerde markt van systeem “integratoren”.70 

83. Bij de leveranciers is Orange van mening dat er voor de PBX markt onderscheid kan gemaakt worden 

tussen “on-premises” (fysieke) versus “cloud” (virtuele) PBX-en.71 Andere leveranciers hebben zich niet 

uitgesproken over de specifieke marktafbakening.72  

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.6.1.d

84. Op basis van de bestaande beslissingspraktijk, de gegevens uit de aanmelding en het gevoerde 

marktonderzoek gaat de auditeur voor de beoordeling van deze concentratie uit van de 

kleinhandelsmarkt voor PBX en gerelateerde diensten.  

85. Om dezelfde redenen als omschreven in sectie IV.4.1.c i) en IV.4.1.d meent de auditeur dat er 

onvoldoende argumenten zijn om een afzonderlijke markt voor “integratoren” af te bakenen die onder 

meer PBX en gerelateerde diensten omvat.  

86. De auditeur meent verder dat, in het kader van voorliggende zaak, een verdere opsplitsing van 

bovenstaande markt naar functionaliteit van de diensten, grootte van de ondernemingen of betrokken 

sector opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de 

concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

  

                                                           
64  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 47. 
65  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 47. 
66  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 50. 
67  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 52. 
68  Aanmelding, p. 34. 
69  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord van BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 
2018, p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 2-3.  
70  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5. 
71  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
72  Antwoord Brutélé/Nethys van 21 februari 2018, p. 1; Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Cisco 
van 4 april 2018, p. 2;  
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IV.6.2 Geografische markt 

 Beslissingspraktijk IV.6.2.a

87. In eerdere beslissingen overwoog de Europese Commissie dat de markt voor de PBX ‘equipment’ 

nationaal zou kunnen zijn, maar liet zij de vraag uiteindelijk open.73 In de recente beslissing Tele2 

Sverige/TDC Sverige heeft de Europese Commissie de vraag opengelaten of de markt voor PBX en 

gerelateerde diensten nationaal dan wel ruimer is, aangezien dit het resultaat van de 

mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou wijzigen.74 

 Standpunt partijen IV.6.2.b

88. Partijen zijn van mening dat er voor deze transactie minstens sprake is van een nationale 

kleinhandelsmarkt voor PBX en gerelateerde diensten (aan B2B klanten).75 

 Marktonderzoek IV.6.2.c

89. De meerderheid van de concurrenten is van mening dat de kleinhandelsmarkt voor PBX en 

gerelateerde diensten nationaal is.76  

90. De meerderheid van de leveranciers heeft zich niet uitgesproken over de exacte geografische 

marktafbakening.77 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.6.2.d

91. De auditeur meent dat de precieze geografische marktafbakening in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

92. De auditeur zal de gevolgen van deze concentratie beoordelen op een nationale markt. 

IV.7 Aanbieden van veiligheidsoplossingen 

IV.7.1 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.7.1.a

93. De Europese Commissie stelt in Securitas/Niscayah Group dat de markt voor elektronische bewaking 

een afzonderlijke productmarkt vormt.78 Elektronische bewaking bestaat volgens de Europese 

Commissie uit de installatie en het onderhoud van alarmsystemen, zoals bijvoorbeeld het beheer van 

toegangscontrole, brandalarmsystemen of systemen gebaseerd op videobewaking.79 

94. Hoewel de Europese Commissie een verdere segmentatie tussen B2B en B2C heeft overwogen, heeft 

zij de exacte marktdefinitie opengelaten.80 

  

                                                           
73  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 54. 
74  Zaak COMP/M.8131 – Tele2 Sverige/TDC Sverige, rn. 54. 
75  Aanmelding, p. 34. 
76  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord van BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 
2018, p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 3. 
77  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Lycamobile van 
20 februari 2018, p. 1; Antwoord Cisco van 4 april 2018, p. 3. 
78  Zaak COMP/M.6292 - Securitas/Niscayah Group, rns. 8 en 14. 
79  Zaak COMP/M.6292 - Securitas/Niscayah Group, rn. 13. 
80  Zaak COMP/M.6292 - Securitas/Niscayah Group, rn. 15. 
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 Standpunt partijen IV.7.1.b

95. Partijen zijn van mening dat de precieze marktdefinitie kan worden opengelaten aangezien de 

concentratie onder geen enkele marktdefinitie aanleiding geeft tot mededingingsbezwaren op deze 

markt.81 

 Marktonderzoek IV.7.1.c

96. Bij de leveranciers verwijst Orange naar een mogelijk onderscheid tussen netwerk en IT-beveiliging 

(antivirus, firewalls,…) en fysieke bewaking en beveiliging (camerabewaking, toegangscontrole, 

detectie).82  

97. De meerderheid van de concurrenten is van mening dat er een afzonderlijke kleinhandelsmarkt voor 

veiligheidsoplossingen bestaat.83 Unify is van mening dat veiligheidsoplossingen deel uit kunnen maken 

van één grote geïntegreerde markt van systeem “integratoren”.84 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.7.1.d

98. Op basis van de bestaande beslissingspraktijk, de gegevens uit de aanmelding en het gevoerde 

marktonderzoek gaat de auditeur voor de beoordeling van deze concentratie uit van de 

kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen.  

99. De auditeur wijst er op dat er een verschil bestaat tussen elektronische bewaking en IT-security. De 

kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen betreft elektronische bewaking terwijl IT-security onder 

de kleinhandelsmarkt voor IT-diensten valt.  

100. Om dezelfde redenen als omschreven in sectie IV.4.1.c i) en IV.4.1.d meent de auditeur dat er 

onvoldoende argumenten zijn om een afzonderlijke markt voor “integratoren” af te bakenen die onder 

meer elektronische bewaking omvat.  

101. De auditeur meent verder dat, in het kader van voorliggende zaak, een verdere opsplitsing van 

bovenstaande markt naar functionaliteit van de diensten, grootte van de ondernemingen of betrokken 

sector opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de 

concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

IV.7.2 Geografische markt 

 Beslissingspraktijk IV.7.2.a

102. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de markt voor elektronische bewaking nationaal is.85 

 Standpunt partijen IV.7.2.b

103. Partijen volgen de Europese Commissie en stellen dat de markt voor elektronische bewaking in 

België nationaal is.86 

 Marktonderzoek IV.7.2.c

104. De meerderheid van de concurrenten is van mening dat de markt voor elektronische bewaking 

nationaal is.87  

                                                           
81  Aanmelding, p. 37. 
82  Antwoord van Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
83  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord van BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 
2018, p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 2-3.  
84  Antwoord Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5. 
85  Zaak COMP/M.6292 - Securitas/Niscayah Group, rn. 18. 
86  Aanmelding, p. 40. 
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105. De meerderheid van de leveranciers heeft zich niet uitgesproken over de geografische 

marktafbakening.88 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.7.2.d

106. De auditeur gaat in navolging van partijen en op basis van het gevoerde onderzoek voor de 

beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale markt. 

IV.8 Leveren van vaste internettoegangsdiensten 

IV.8.1 Regulering 

107. De CRC heeft in haar beslissing van 1 juli 2011 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 en 

kostenoriëntatie.  

108. Deze CRC-marktanalyse (en ook het herstelbesluit) betreffende de breedbandmarkten werd door het 

Hof van Beroep vernietigd. Hierdoor is het BIPT-Vernieuwingsbesluit van 2 september 2009 ter correctie 

van het marktanalysebesluit van 10 januari 2008 met betrekking tot de breedbandtoegangsmarkten 

opnieuw in werking.89  

109. 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.  

IV.8.2 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.8.2.a

110. 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. 90  

111. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant een algemene kleinhandelsmarkt voor de levering van 

vaste internettoegangsdiensten weerhouden.91 

 Standpunt partijen IV.8.2.b

112. Partijen zijn van mening dat een nauwere afbakening op basis van downloadsnelheid en/of 

distributietechnologie niet aangewezen is.92 

 Marktonderzoek IV.8.2.c

113. Proximus gaat akkoord met een algemene kleinhandelsmarkt voor vaste internetdiensten.93  

114. Volgens Orange kan het onderscheid gemaakt worden tussen de residentiële en de B2B-markt.94 

                                                                                                                                                                                          
87  Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord van BKM van 5 april 2018, p. 1; Antwoord Dimension Data van 9 april 
2018, p. 2; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 3. 
88  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2; Antwoord Lycamobile van 
20 februari 2018, p. 1. 
89  Antwoord van BIPT van 26 maart 2018, p. 3. 
90  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 61. 
91  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 (juncto rn. 86 van Ontwerp van beslissing). 
92  Aanmelding, p. 39. 
93  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 1. 
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115. Medialaan/Unleashed merkt op dat er door de bundeling van vaste en mobiele diensten kan 

geargumenteerd worden dat er sprake is van een multiplay markt.95  

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.8.2.d

116. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de Belgische Mededingingsautoriteit, en weerhoudt als relevante productmarkt een algemene 

kleinhandelsmarkt voor vaste internettoegangsdiensten.  

117. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste 

internettoegangsdiensten verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, 

aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie. 

118. Voor de beoordeling van voorliggende transactie wordt echter uitgegaan van de engst mogelijke 

markt, namelijk de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste internettoegangsdiensten aan zakelijke 

klanten.  

IV.8.3 De geografische markt 

 Beslissingspraktijk IV.8.3.a

119. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium opengelaten of de kleinhandelsmarkt 

voor de levering van vaste internetdiensten nationaal, regionaal dan wel beperkt was tot het 

dekkingsgebied van het kabelnetwerk van de operator, gezien dit geen effect zou hebben op de 

mededingingsrechtelijke beoordeling.96 

120. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant een nationale kleinhandelsmarkt voor vaste 

internettoegangsdiensten weerhouden.97 

 Standpunt partijen IV.8.3.b

121. Partijen zijn van mening dat de geografische markt nationaal is. 98 

 Marktonderzoek IV.8.3.c

122. Proximus is van mening dat, onder meer gelet op de toenemende mate waarin vaste diensten 

gebundeld blijken te worden, het zelfs aannemelijk is dat de geografische markt eerder samenvalt met 

het dekkingsgebied van de kabeloperator.99  

123. Orange beschouwt de geografische omvang van de B2B “Telecom” markten nationaal dan wel 

samenvallend met de geografische dekking van het eigen (in dit geval Telenet) netwerk.100 

124. Medialaan/Unleashed wijst erop dat bepaalde vaste diensten meestal beperkt zijn tot het 

exploitatiegebied van de desbetreffende netwerkoperatoren, maar spreekt zich verder niet expliciet uit 

over de exacte geografische marktafbakening.101 

 Beoordeling auditeur en conclusie IV.8.3.d

125. De auditeur gaat conform de beslissingspraktijk van de BMA uit van een nationale markt. 

                                                                                                                                                                                          
94  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
95  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2. 
96  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 64. 
97  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 93 van Ontwerp van beslissing). 

98  Aanmelding, p. 39. 
99  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
100  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
101  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2. 
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IV.9 Leveren van vaste telefoniediensten 

IV.9.1 Regulering102 

126. De kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie wordt geregeld door het BIPT-besluit van 31 januari 

2013103 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. 

127.  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).104 

128. Het BIPT heeft verder in haar besluit van 31 januari 2013 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. 

IV.9.2 Productmarkt 

 Beslissingspraktijk IV.9.2.a

129. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie een algemene kleinhandelsmarkt voor 

vaste telefoniediensten in aanmerking genomen, die ook VoIP-diensten omvat.105 

130. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant de vraag opengelaten of de totale kleinhandelsmarkt voor 

vaste telefoniediensten verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, aangezien 

dit geen verschil uitmaakte voor de beoordeling van desbetreffende transactie.106 

 Standpunt partijen IV.9.2.b

131. Partijen stemmen in met de afbakening geschetst door de Europese Commissie.107 

 Marktonderzoek IV.9.2.c

132. Proximus gaat akkoord met een algemene kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten.108 

133. Volgens Orange kan het onderscheid gemaakt worden tussen de residentiële en de B2B-markt.109 

134. Medialaan/Unleashed merkt op dat er door de bundeling van vaste en mobiele diensten kan 

geargumenteerd worden dat er sprake is van een multiplay markt.110  

  

                                                           
102  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 21 (rns. 103-105 van Ontwerp van beslissing). 
103  BIPT besluit van 31 januari 2013 betreffende de definitie van de markten, de analyse van concurrentievoorwaarden, de identificatie 
van SMP-operatoren en de bepaling van gepaste verplichtingen voor markt 1. 
104  Antwoord BIPT van 26 maart 2018, p. 3. 
105  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rns. 68-69. 
106  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 110 van Ontwerp van beslissing). 
107  Aanmelding, p. 43. 
108  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 1; Antwoord Lycamobile van 20 februari 2018, p. 1; Antwoord Unify (als leverancier) 
van 28 februari 2018, p. 4. 
109  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
110  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2. 
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 Beoordeling auditeur en conclusie IV.9.2.d

135. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA, en weerhoudt als relevante productmarkt een algemene kleinhandelsmarkt voor vaste 

telefoniediensten.  

136. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten 

verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, aangezien dit geen verschil 

uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie. 

137. Voor de beoordeling van voorliggende transactie wordt echter uitgegaan van de engst mogelijke 

markt, namelijk de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten aan zakelijke klanten. 

IV.9.3 De geografische markt

 BeslissingspraktijkIV.9.3.a

138. 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 opengelaten, gezien dit geen effect zou hebben op de mededingingsrechtelijke beoordeling.111 

139. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant een nationale kleinhandelsmarkt voor vaste 

telefoniediensten weerhouden.112 

 Standpunt partijenIV.9.3.b

140. Partijen zijn van mening dat de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten nationaal van 

omvang is.113 

 MarktonderzoekIV.9.3.c

141. Proximus is van mening dat, onder meer gelet op de toenemende mate waarin vaste diensten 

gebundeld blijken te worden, het zelfs aannemelijk is dat de geografische markt eerder samenvalt met 

het dekkingsgebied van de kabeloperator.114  

142. Orange beschouwt de geografische omvang van de B2B “Telecom” markten nationaal dan wel 

samenvallend met de geografische dekking van het eigen (in dit geval Telenet) netwerk.115 

143. Medialaan/Unleashed wijst erop dat bepaalde vaste diensten meestal beperkt zijn tot het 

exploitatiegebied van de desbetreffende netwerkoperatoren, maar spreekt zich verder niet expliciet uit 

over de exacte geografische marktafbakening.116 

 Beoordeling auditeur en conclusieIV.9.3.d

144. De auditeur gaat conform de beslissingspraktijk van de BMA uit van een nationale markt. 

111 Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 73. 
112 Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 117 van Ontwerp van beslissing). 
113 Aanmelding, p. 43. 
114 Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
115 Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
116 Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2. 
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IV.10 Mobiele telecommunicatiediensten 

IV.10.1 Regulering 

145. Het BIPT heeft in haar beslissing van 6 mei 2015117 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 en 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.118  

146. In het kader van het besluit van 26 mei 2017119 heeft het BIPT de markt voor gespreksafgifte op 

afzonderlijke mobiele netwerken onderzocht. 120 Acht operatoren (Join Experience, Lycamobile, Orange 

Belgium, Proximus, Telenet, Telenet Group, Vectone Mobile en Voxbone) werden als onderneming met 

een sterke machtspositie aangemeld. De voornaamste verplichting bestond in het opleggen van een 

lager MTR-tarief (mobile termination rate).  

IV.10.2 Toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken 

 Productmarkt IV.10.2.a

i) Beslissingspraktijk 

147. De Europese Commissie heeft in haar beslissingspraktijk geoordeeld dat er een afzonderlijke 

groothandelsmarkt bestaat voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken.121 

148. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant een aparte groothandelsmarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op mobiele netwerken weerhouden.122 

ii) Standpunt partijen 

149. Partijen hebben dienaangaande geen opmerkingen geformuleerd.123 

iii) Marktonderzoek 

150. Proximus en Orange gaan akkoord met een afzonderlijke groothandelsmarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op mobiele netwerken.124 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie 

151. De auditeur weerhoudt een afzonderlijke groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op 

mobiele netwerken. 

 De geografische markt IV.10.2.b

i) Beslissingspraktijk 

152. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de groothandelsmarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op mobiele netwerken als een nationale markt beschouwd moet worden omwille van 

                                                           
117  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 voormarkt 7. 
118  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 23 (rn. 118 van Ontwerp van beslissing). 
119  Besluit van de Raad van het BIPT van 26 mei 2017 betreffende de analyse van markt 2: gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele 
netwerken. 
120  Antwoord BIPT van 26 maart 2018, p. 3. 
121  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 106-107.  
122  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 134 van Ontwerp van beslissing). 
123  Aanmelding, p. 50. 
124  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 1; Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 1 
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de wettelijke belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat aan MVNO’s verleende vergunningen over 

het algemeen een nationale reikwijdte hebben.125 

153. De BMA is in Telenet/Coditel Brabant uitgegaan van een nationale groothandelsmarkt voor toegang 

en gespreksopbouw op mobiele netwerken.126 

ii) Standpunt partijen

154. Partijen zijn van oordeel dat er een nationale (Belgische) groothandelsmarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op mobiele netwerken is.127 

iii) Marktonderzoek

155. Proximus stelt dat deze markt (minstens) nationaal is.128 

156. Orange beschouwt de geografische omvang van de B2B “Telecom” markten nationaal dan wel 

samenvallend met de geografische dekking van het eigen (in dit geval Telenet) netwerk.129 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie

157. De auditeur gaat uit van een nationale groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op 

mobiele netwerken. 

IV.10.3 Leveren van mobiele telecommunicatiediensten

 ProductmarktIV.10.3.a

i) Beslissingspraktijk

158. 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 zakelijk), 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).130 

159. In Telenet/Coditel Brabant is de BMA uitgegaan van één enkele kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten.131 

ii) Standpunt partijen

160. Partijen zijn van mening dat er één enkele kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telecommunicatiediensten is.132 

iii) Marktonderzoek

161. Proximus en Orange gaan akkoord met een algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten.133 

125 Zaak COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria, rn. 74-77; Zaak COMP/M.7018 – Telefonica Deutschland/E-Plus, rn. 83; 
zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 105. 
126 Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 139 van Ontwerp van beslissing). 
127 Aanmelding, p. 51. 
128 Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
129 Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
130 Zaak COMP/M.7018 - Telefonica Deutschland/E Plus, rns. 30-55; zaak COMP/M.6992 - Hutchison 3G UK/Telefonica, rns. 141-150.  
131 Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 124 van Ontwerp van beslissing). 
132 Aanmelding, p. 46. 
133 Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 1; Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 1. 
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162. Medialaan/Unleashed merkt op dat er door de bundeling van vaste en mobiele diensten kan 

geargumenteerd worden dat er sprake is van een multiplay markt.134 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie 

163. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en gaat dan ook uit van een algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telecommunicatiediensten.  

164. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telecommunicatiediensten verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, 

aangezien dit geen verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie. 

165. Voor de beoordeling van voorliggende transactie wordt echter uitgegaan van de engst mogelijke 

markt, namelijk de algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan zakelijke 

klanten.  

 De geografische markt IV.10.3.b

i) Beslissingspraktijk 

166. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten 

een nationale omvang heeft.135 

167. De BMA is in Telenet/Coditel Brabant uitgegaan van een nationale omvang voor deze markt, 

conform de beslissingspraktijk van de toenmalige Raad voor de Mededinging en die van de Europese 

Commissie.136  

ii) Standpunt partijen 

168. Partijen zijn van mening dat de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten nationaal is.137 

iii) Marktonderzoek 

169. Proximus stelt dat deze markt (minstens) nationaal is.138 

170. Orange beschouwt de geografische omvang van de B2B “Telecom” markten nationaal dan wel 

samenvallend met de geografische dekking van het eigen (in dit geval Telenet) netwerk.139 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie 

171. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en gaat uit van een nationale kleinhandelsmarkt voor het aanbieden van mobiele 

telecommunicatiediensten. 

  

                                                           
134  Antwoord Medialaan/Unleashed van 21 februari 2018, p. 2. 
135  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 46. 
136  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 130 van Ontwerp van beslissing). 
137  Aanmelding, p. 46. 
138  Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
139  Antwoord Orange van 21 februari 2018, p. 2. 
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IV.11 Distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten

 ProductmarktIV.11.1.a

i) Beslissingspraktijk

172. 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 aan 

residentiële klanten vanuit fysieke verkooppunten.140 

ii) Standpunt partijen

173. Partijen zijn van mening dat in het licht van de hoger vermelde zaak gewag kan gemaakt worden 

van een markt voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke gebruikers, die 

zowel de door de operatoren zelf gecontroleerde verkoopkanalen (fysieke verkooppunten, 

interne/externe verkoopteams) als indirecte verkoopkanalen (agenten en resellers) omvat.141 

iii) Marktonderzoek

174. Bij de concurrenten zijn Realdolmen en Dimension Data van mening dat er een afzonderlijke markt 

bestaat voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten.142 

175. De andere concurrenten die zich hierover hebben uitgesproken, zijn van mening dat er geen 

afzonderlijke productmarkt dient gedefinieerd te worden voor de distributie van elektronische 

communicatiediensten aan zakelijke klanten.143 

176. Bij de leveranciers is ook Proximus van mening dat er binnen de markt van distributie van 

elektronische communicatiediensten geen of toch niet noodzakelijk een onderscheid dient te worden 

gemaakt tussen de zakelijke en de niet-zakelijke klanten.144 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie

177. De auditeur meent dat de precieze productmarktafbakening in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

178. De auditeur zal in navolging van de partijen voor de beoordeling van deze concentratie uitgaan van 

een markt voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten. 

 De geografische marktIV.11.1.b

i) Beslissingspraktijk

179. 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.145 

140 Beslissing BMA van 23 december 2011, Zaak MEDE-C/C-11/0010: Belgacom NV/Wireless Technologies BVBA, rn. 33. 
141 Aanmelding, p. 49. 
142 Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 2; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, p. 2. 
143 Antwoord 1 Unify (als concurrent) van 27 maart 2018, p. 5; Antwoord van Trustteam (Hexios) van 4 april 2018, p. 1; Antwoord 
Damovo van 6 april 2018, p. 1; Antwoord AVAYA van 9 april 2018, p. 3. 
144 Antwoord Proximus van 26 februari 2018, p. 3. 
145 Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 46. 
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ii) Standpunt partijen

180. Hoewel partijen van mening zijn dat de geografische reikwijdte van de markt voor de distributie van 

elektronische communicatiediensten aan zakelijke gebruikers nationaal is, kan volgens hen in het kader 

van de onderhavige concentratie de definitie echter worden opengelaten, aangezien de activiteiten van 

Telelinq op deze markt te verwaarlozen zijn en derhalve geen significante invloed op de mededinging 

zullen hebben.146 

iii) Marktonderzoek

181. Bij de concurrenten menen Realdolmen en Dimension Data dat de markt voor de distributie van 

elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten voornamelijk nationaal is.147 

iv) Beoordeling auditeur en conclusie

182. De auditeur meent dat de precieze geografische marktafbakening in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de exacte marktafbakening, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markt op significante wijze wordt belemmerd.  

183. De auditeur zal de gevolgen van deze concentratie beoordelen op een nationale markt. 

IV.12 Conclusie aangaande marktafbakening

184. 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: 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor IT-diensten. 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten. 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor PBX en gerelateerde diensten. 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen. 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internettoegangsdiensten aan 

zakelijke klanten. 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten aan zakelijke 

klanten. 

- de Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken 

(voor MVNO’s). 

- de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan 

zakelijke klanten. 

- de Belgische markt voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke 

klanten. 

146 Aanmelding, p. 49. 
147 Antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 3; Antwoord Dimension Data van 9 april 2018, p. 2. 
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IV.13 Marktaandelen

IV.13.1 De Belgische kleinhandelsmarkt voor IT-diensten

 Marktaandelen aangeleverd door partijen148 IV.13.1.a

185. Partijen schatten de omvang van de Belgische kleinhandelsmarkt voor IT-diensten op € 

1.902.000.000 in 2016. Partijen hebben deze omvang ingeschat op basis van gegevens verstrekt door 

het International Data Corporation (“IDC”).149 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor IT-diensten in België (2016)

Marktaandeel 
Telenet op basis van 

omzet 

Marktaandeel Telelinq 
op basis van omzet 

Gezamenlijke 
marktaandeel op 
basis van omzet 

Totaal IT-
diensten 

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

SOHO [0-10%] [0-10%] [0-10%]
KMO [0-10%] [0-10%] [0-10%]

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

 MarktonderzoekIV.13.1.b

186. In kader van de marktbevraging werd aan elk van de concurrenten gevraagd om - indien ze IT-

diensten aanboden - hun omzet voor deze activiteit weer te geven. 

187. Indien de marktomvang enkel berekend wordt op basis van de ondernemingen die in het verzoek om 

inlichtingen hun omzet voor IT-diensten hebben weergegeven, bedraagt het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen [0-10%] in 2017, bijgevolg ruim beneden 25%. 

188. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de omzet van alle concurrenten die niet geantwoord 

hebben. Dit marktaandeel moet bijgevolg als een bovengrens worden beschouwd. 

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.1.c

189. De auditeur gaat op basis van het marktaandeel dat werd berekend aan de hand van de 

marktbevraging en de cijfers die werden aangeleverd door partijen, uit van een marktaandeel voor de 

gefuseerde onderneming op de Belgische kleinhandelsmarkt voor IT-diensten van minder dan 25%. Deze 

markt is bijgevolg geen horizontaal betrokken markt. Het is evenmin een verticaal betrokken markt. 

190. De auditeur concludeert dat er voor wat betreft deze markt wel mogelijke conglomerale verbanden 

bestaan. Bijgevolg zal deze markt verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

148 Aanmelding, p. 30, tabel 2. 
149 Aanmelding, p. 30. 
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IV.13.2 De Belgische kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten

 Marktaandelen aangeleverd door partijen 150 IV.13.2.a

191. Partijen schatten de omvang van de Belgische markt voor business connectivitydiensten in op € 

379.400.000 in 2016, waaronder € 67,9 miljoen voor KMO’s en € 311,5 miljoen voor grote 

ondernemingen.151 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten in België 
(2016) 

Marktaandeel 
Telenet op basis 

van omzet 

Marktaandeel 
Telelinq op basis 

van omzet 

Gezamenlijke 
marktaandeel op 
basis van omzet 

Totaal business 
connectivitydiensten 

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

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

LE [10-20%] [0-10%] [10-20%]

VPN/Huurlijnen [10-20%] [0-10%] [10-20%]

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

LE [10-20%] [0-10%] [10-20%]

Breedband 

LE [10-20%] [0-10%] [10-20%]

 MarktonderzoekIV.13.2.b

192. In het kader van de marktbevraging werd aan elk van de concurrenten gevraagd om - indien ze 

business connectivitydiensten aanboden - hun omzet voor deze activiteit weer te geven. 

193. Indien de marktomvang enkel berekend wordt op basis van de ondernemingen die in het verzoek om 

inlichtingen hun omzet voor internetdiensten hebben weergegeven, is het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen ongeveer [30-40%]. 

194. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de omzet van alle concurrenten die niet 

geantwoord hebben. Dit marktaandeel moet bijgevolg als een bovengrens worden beschouwd. 

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.2.c

195. Op basis van de verificatie van de cijfers zoals aangeleverd door partijen kan niet met zekerheid 

worden geconcludeerd dat de Belgische kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten geen 

horizontaal betrokken markt is.  

150 Aanmelding, p. 33, tabel 3. 
151 Aanmelding, p. 32-33. 
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196. De bovengrens zoals berekend op basis van de aangeleverde omzetten bedraagt [30-40%]. Hoewel dit 

een overschatting is, kan niet worden uitgesloten dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen post 

transactie alsnog 25% of meer bedraagt.  

197. Voorzichtigheidshalve concludeert de auditeur dan ook dat deze markt horizontaal betrokken is, met 

weliswaar een zeer beperkte overlap. 

IV.13.3 De Belgische kleinhandelsmarkt voor PBX en gerelateerde diensten

 Marktaandelen aangeleverd door partijen 152 IV.13.3.a

198. De partijen schatten het totaal aan extensies op de Belgische kleinhandelsmarkt voor PBX en 

gerelateerde diensten op 834.600 in 2016. De partijen hebben deze omvang ingeschat op basis van 

gegevens verstrekt door het IDC.153 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor klassieke en cloud PBX en 

gerelateerde diensten in België (2017)154

Marktaandeel Telenet 
op basis van aantal 

extensies155 

Marktaandeel Telelinq op 
basis van aantal extensies 

Gezamenlijke 
marktaandeel op basis 

van aantal extensies 

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

199. Partijen geven aan dat de totale omzet van Telelinq op de kleinhandelsmarkt voor PBX (inclusief 

cloud PBX) en gerelateerde diensten [vertrouwelijk] bedroeg in 2017. 

 MarktonderzoekIV.13.3.b

200. Ook wat betreft PBX en gerelateerde diensten werd in het kader van de marktbevraging aan elk van 

de concurrenten gevraagd om - indien ze deze activiteiten aanboden - hun omzet weer te geven. 

201. Indien de marktomvang enkel berekend wordt op basis van de ondernemingen die in het verzoek om 

inlichtingen hun omzet voor PBX en gerelateerde diensten hebben weergegeven, is het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen [20-25%] in 2017 en dus beneden 25%. 

202. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de omzet van alle concurrenten die niet geantwoord 

hebben. Dit marktaandeel moet bijgevolg als een bovengrens worden beschouwd. 

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.3.c

203. De auditeur gaat op basis van het marktaandeel dat werd berekend aan de hand van de 

marktbevraging en de cijfers die werden aangeleverd door partijen, uit van een marktaandeel voor de 

gefuseerde onderneming van minder dan 25%, met daarenboven een zeer klein increment.  

204. Deze markt is bijgevolg geen horizontaal betrokken markt. Het is evenmin een verticaal betrokken 

markt. 

152 Aanmelding, p. 36, tabel 5. 
153 Aanmelding, p. 36. 
154 Partijen hebben bij de inschatting van de marktaandelen geen rekening gehouden met bedrijven met 0-4 werknemers. Indien de 
extensies van deze bedrijven ook zouden worden toegevoegd, zou de totale markt groter zijn en het marktaandeel van de partijen nog 
beperkter.  
155 Extensies zijn (telefoon)lijnen.  
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205. De auditeur concludeert dat er voor wat betreft deze markt wel mogelijke conglomerale verbanden 

bestaan. Bijgevolg zal deze markt verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

IV.13.4 De Belgische kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen

 Marktaandelen aangeleverd door partijen156 IV.13.4.a

206. De partijen schatten de omvang van de Belgische markt voor veiligheidsoplossingen op € 

391.000.000. 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor veiligheidsoplossingen in België (2016) 

Omvang Belgische 
markt voor veiligheids-

oplossingen 

Omzet Telenet Omzet Telelinq Gezamenlijke 
marktaandeel op 
basis van omzet 

Ca. € 391 miljoen [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [0-10%]

 MarktonderzoekIV.13.4.b

207. Wat veiligheidsoplossingen betreft, hebben slechts drie respondenten een omzet weergegeven. Zelfs 

indien enkel rekening gehouden wordt met de omzetten van deze spelers (wat een manifeste 

onderschatting is van de totale marktomvang), is het gezamenlijke marktaandeel van partijen [20-25%] 
in 2017 en dus beneden 25%. Dit marktaandeel moet bijgevolg als een sterk overschatte bovengrens 

worden beschouwd.  

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.4.c

208. De auditeur gaat op basis van het marktaandeel dat werd berekend aan de hand van de 

marktbevraging en de cijfers die werden aangeleverd door partijen uit van een marktaandeel voor de 

gefuseerde onderneming van minder dan 25%. Er is bovendien geen horizontale overlap. Het is evenmin 

een verticaal betrokken markt. 

209. De auditeur concludeert dat er voor wat betreft deze markt wel mogelijke conglomerale verbanden 

bestaan. Bijgevolg zal deze markt verder worden besproken in de concurrentiële analyse. 

IV.13.5 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internettoegangs-

diensten aan zakelijke klanten 

Marktaandelen aangeleverd door partijen 157 IV.13.5.a

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vast internet in België (2016) 158 
Residentiële + zakelijke klanten 

Op basis van abonnee-aantallen Op basis van omzet 

Proximus [40-50%] [40-50%] 
Telenet [30-40%] [30-40%]

VOO [0-10%] [0-10%] 
Orange [0-10%] [0-10%] 
Scarlet [0-10%] [0-10%] 

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

156 Aanmelding, p. 38. 
157 Aanmelding, p. 40, tabel 6. 
158 De auditeur merkt op dat de berekeningen van de marktaandelen de cijfers wellicht werden afgerond, 
waardoor het totaal van 100% in een aantal kolommen met 1% overschreden wordt. 
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210. Partijen stellen dat Telelinq uitsluitend vaste internetdiensten levert aan zakelijke klanten 

(hoofdzakelijk KMO’s en grote ondernemingen) en dit op een geïntegreerde wijze. Omdat de focus van 

Telelinq niet op het aanbieden van deze diensten op zich ligt, hebben partijen Telelinq niet opgenomen 

in bovenstaande tabel. 159 

211. Partijen geven aan dat Telelinq in 2016 een omzet van [vertrouwelijk] heeft gerealiseerd als 

‘reseller’ van vaste internetdiensten aan minder dan [vertrouwelijk] klanten, wat volgens partijen 

[0-10%] vertegenwoordigt van de totale omzet op de kleinhandelshandelsmarkt voor vaste 

internetdiensten en aldus verwaarloosbaar is.160 

 Marktaandelen aangeleverd door het BIPT161 IV.13.5.b

212. De gegevens zoals aangeleverd door partijen, hebben betrekking op de totale kleinhandelsmarkt 

voor vaste internettoegangsdiensten, met zowel residentiële als zakelijke klanten. In sectie IV.3 

‘Algemene opmerking aangaande de markten’ werd reeds aangegeven dat er bij de marktafbakening 

telkens van uit dient te worden gegaan dat het hier de levering van diensten aan zakelijke klanten 

betreft.  

213. Om die reden heeft de auditeur aan het BIPT gevraagd om gegevens voor zakelijke klanten aan te 

leveren. Dit levert volgend resultaat op wat betreft de levering van vast internet in België. 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vast internet aan zakelijke klanten in België 
(2016) 

Op basis van omzet  

Proximus [50-60%] 
BT Limited [0-10%]

Colt Telecom NV [0-10%]
Orange [0-10%]

Telenet NV [30-40%]
Verizon Belgium Luxembourg 

NV 
[0-10%]

Brutélé [0-10%]
Totaal 100% 

Bron: Antwoord BIPT van 26 maart 2018 

214. In de cijfers van het BIPT werd Telelinq niet opgenomen en heeft Telenet een marktaandeel van 

[30-40%]. 

215. Indien in de totale marktomvang rekening gehouden wordt met de omzet van Telelinq zoals 

aangeleverd door partijen, in randnummer 211 hierboven, heeft Telenet een marktaandeel van 

[30-40%] en Telelinq een marktaandeel van [0-10%].  

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.5.c

216. Uitgaand van de cijfers die werden aangeleverd door BIPT, concludeert de auditeur dat de 

gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel heeft van meer dan 25%. Gezien de 

(beperkte) overlap, betreft het een horizontaal betrokken markt.  

217. De markt is bovendien verticaal betrokken vanwege de link met de Belgische kleinhandelsmarkt voor 

business connectivitydiensten. 

159 Aanmelding, p. 42. 
160 Aanmelding, p. 42. 
161 Antwoord BIPT van 26 maart 2018. 
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IV.13.6 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten aan

zakelijke klanten 

Marktaandelen aangeleverd door partijen 162 IV.13.6.a

218. De partijen schatten de omvang van de Belgische markt voor de levering van vaste telefoniediensten 

op € 1,108 miljard in 2016.163 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie in België (2016) 164 
Residentiële + zakelijke klanten 

Op basis van abonnee-aantallen Op basis van omzet 

Proximus [50-60%] [60-70%]
Telenet [20-30%] [20-30%]

VOO [0-10%] [0-10%]
Orange 

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

Scarlet [0-10%] [0-10%]
219. Partijen stellen dat Telelinq uitsluitend vaste telefoniediensten levert aan zakelijke klanten en dit op 

een geïntegreerde wijze. Omdat de focus van Telelinq niet op het aanbieden van deze diensten op zich 

ligt, hebben partijen Telelinq niet opgenomen in bovenstaande tabel.165 

220. Telelinq heeft in 2016 een omzet van circa [vertrouwelijk] gerealiseerd als ‘reseller’ van vaste 

telefoniediensten aan minder dan [vertrouwelijk] klanten, wat volgens partijen circa [0-10%] 
vertegenwoordigt van de totale omzet op de kleinhandelshandelsmarkt voor vaste telefoniediensten en 

aldus verwaarloosbaar is.166 

 Marktaandelen aangeleverd door het BIPT167 IV.13.6.b

221. Het BIPT heeft volgende cijfers aangeleverd voor de levering van vaste telefoniediensten aan 

zakelijke klanten in België. 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor vaste telefonie aan zakelijke klanten in 
België (2016) 

Op basis van omzet  

Proximus [80-90%] 
BT Limited [0-10%]

Colt Telecom NV [0-10%]
Orange [0-10%]

Telenet NV [10-20%]
Verizon Belgium Luxembourg NV [0-10%]

Totaal 100% 
Bron: Antwoord BIPT van 26 maart 2018 

222. In deze tabel werd Telelinq niet opgenomen, en heeft Telenet een marktaandeel van [10-20%]. 
Indien in de totale marktomvang rekening gehouden wordt met de omzet van Telelinq zoals aangeleverd 

162 Aanmelding, p. 44, tabel 10 en tabel 11. 
163 Aanmelding, p. 44, voetnoot 95. 
164 De auditeur merkt op dat de berekeningen van de marktaandelen de cijfers wellicht werden afgerond, waardoor het totaal van 
100% in een aantal kolommen met 1% overschreden wordt. 
165 Aanmelding, p. 44. 
166 Aanmelding, p. 44. 
167 Antwoord BIPT van 26 maart 2018. 
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door partijen in randnummer 220 hierboven, heeft Telenet een marktaandeel van [10-20%] en 

Telelinq een marktaandeel van [0-10%].  

 Beoordeling en conclusie auditeur IV.13.6.c

223. Uitgaand van de cijfers die werden aangeleverd door het BIPT, concludeert de auditeur dat de 

gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel heeft van minder dan 25%. Het betreft 

bijgevolg geen horizontaal betrokken markt. Het is evenmin een verticaal betrokken markt. 

IV.13.7 De Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele

netwerken (voor MVNO’s) 

Marktaandelen aangeleverd door partijen 168 IV.13.7.a

Marktaandelen voor de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op 
mobiele netwerken voor MVNO’s in België (2016)169 

Op basis van abonnee-aantallen Op basis van omzet 

Orange [70- 80%] [60-70%]
Telenet [20-30%] [20-30%]

Proximus [0-10%] [0-10%]
 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.7.b

224. De auditeur sluit zich, voor de beoordeling van voorliggende transactie, aan bij het marktaandeel 

zoals berekend door partijen. Op de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele 

netwerken voor MVNO’s in België heeft de gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel 

van meer dan 25%.  

225. Er is echter geen overlap waardoor deze markt geen horizontaal betrokken markt is. De markt is wel 

verticaal betrokken via de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten aan zakelijke klanten. 

168 Aanmelding, p. 52, tabellen 16 en 17. 
169 De auditeur merkt op dat de berekeningen van de marktaandelen de cijfers wellicht werden afgerond, 
waardoor het totaal van 100% in een aantal kolommen met 1% overschreden wordt. 
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IV.13.8 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele

telecommunicatiediensten aan zakelijke klanten 

 Marktaandelen aangeleverd door partijen 170 IV.13.8.a

226. De partijen schatten de omvang van de Belgische markt voor de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten op € 2,956 miljard in 2016.171 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatie in België 
(2016)172 

Residentiële + zakelijke klanten 

Op basis van abonnee-
aantallen 

Op basis van omzet 

Proximus [30-40%] [40-50%]
Proximus wholesale [0-10%] [0-10%]

Orange [20-30%] [20-30%]
Telenet [20-30%] [10-20%]
Telelinq [0-10%] [0-10%]

Other Telenet Wholesale [0-10%] [0-10%]
VOO [0-10%] [0-10%]

Other Orange Wholesale [0-10%] [0-10%]

 Marktaandelen aangeleverd door het BIPTIV.13.8.b

227. Het BIPT heeft volgende cijfers aangeleverd voor de levering van mobiele telefoniediensten aan 

zakelijke klanten in België. 

Marktaandelen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatie aan 
zakelijke klanten in België (2016) 

Op basis van omzet  

Proximus [60-70%]
Telenet Group ( ex-Base) [0-10%]

Orange [20-30%]
Telenet NV [0-10%]

Totaal 100% 
Bron: Antwoord BIPT van 26 maart 2018 

228. In deze tabel werd Telelinq niet opgenomen; Telenet heeft een marktaandeel van [10-20%]. 

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.8.c

229. De auditeur gaat, voor de beoordeling van voorliggende transactie, uit van een marktaandeel zoals 

berekend op basis van de gegevens aangeleverd door het BIPT. Uitgaand van deze cijfers heeft de 

gefuseerde onderneming post-transactie een marktaandeel van minder dan 25%. Deze markt is geen 

horizontaal betrokken markt.  

170 Aanmelding, p. 47, tabel 14 en p. 48, tabel 15.  
171 Aanmelding, p. 47, voetnoot 104. 
172 De schattingen van partijen met betrekking tot marktaandelen omvatten residentiële, zakelijke en betaalde datakaarten, en zijn 
exclusief M2M en gratis datakaarten. De auditeur merkt op dat de berekeningen van de marktaandelen de cijfers wellicht werden afgerond, 
waardoor het totaal van 100% in een aantal kolommen met 1% overschreden wordt. 
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IV.13.9 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de distributie van elektronische

communicatiediensten aan zakelijke klanten 

 Marktaandelen aangeleverd door partijen173 IV.13.9.a

230. Partijen gaan uit van de veronderstelling dat de marktaandelen van de marktdeelnemers op de 

zakelijke segmenten van de retailmarkten voor de verschillende elektronische communicatiediensten 

ook een goede indicatie geven van hun respectieve positie op markt voor de distributie van 

elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten.  

231. Het BIPT publiceert cijfers over de totale B2B markt in België: € 2.398 miljoen in 2016. Met een 

omzet van [vertrouwelijk] haalt Telelinq dus een marktaandeel van minder dan [0-10%] op de markt 

voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke klanten. 

232. Telenet heeft een eigen inschatting gemaakt van de omvang van het segment van de markt dat 

beperkt is tot de indirecte verkoopskanalen (m.a.w. met uitsluiting van de kanalen die eigendom zijn 

van de operatoren).  

233. Het BIPT publiceerde een totale B2B marktomvang in België in 2016 van € 2.398 miljoen. [10-20%]  
van zijn B2B inkomsten van Telenet ([vertrouwelijk] in 2016) worden gegenereerd via externe partners. 

Telenet kent de percentages niet voor andere marktspelers, maar zij gaat er van uit dat [10-20%] een 

ondergrens is in de markt. Op die manier komt Telenet tot een totale marktomvang van ten minste 

[vertrouwelijk] voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke gebruikers. 

234. Met een omzet van [vertrouwelijk] haalt Telelinq een marktaandeel van minder dan [0-10%]
op dit segment van de markt voor de distributie van elektronische communicatiediensten aan zakelijke 

klanten. De omzet van [vertrouwelijk] die Telenet verwezenlijkt via externe partners vertegenwoordigt 

[0-10%] van de totale marktomvang. 

 Beoordeling en conclusie auditeurIV.13.9.b

235. De auditeur volgt de aanmeldende partij niet waar het Telelinq kwalificeert als een distributeur van 

haar connectiviteitsdiensten. Immers, zoals de aanmeldende partij zelf aangeeft, levert Telelinq 

uitsluitend vaste internetdiensten en vaste telefoniediensten aan zakelijke klanten op een geïntegreerde 

wijze. De focus van Telelinq ligt bijgevolg niet op het aanbieden van deze diensten op zich.  

236. Bovendien zou de kwalificatie van Telelinq als distributeur op deze markt leiden tot een 

dubbeltelling van de reseller-activiteit van Telelinq aangezien deze reeds werd opgenomen en 

behandeld bij de (bespreking van de) connectiviteitsdiensten. 

237.  De auditeur is dan ook van oordeel dat enkel Telenet actief is op deze markt en er dus geen 

marktaandeel dient te worden toegekend aan Telelinq op deze markt. 

238. Voor de beoordeling van de positie van Telenet op deze markt zal worden uitgegaan van haar 

positie op de zakelijke markten voor connectiviteitsdiensten die zal dienen als een proxy voor haar 

positie op de distributiemarkt. Hierbij zal het marktaandeel van Telenet op de kleinhandelsmarkt voor 

de levering van vaste internettoegangsdiensten voor zakelijke klanten in België worden gebruikt. Dit 

marktaandeel van [30-40%] is het grootste marktaandeel van Telenet op de connectiviteitsmarkten en 

dient dan meteen ook als een absolute bovengrens te worden aanzien van haar positie op de 

distributiemarkt.  

173 Aanmelding, p. 50.  
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239. Aangezien enkel Telenet actief is op deze markt, is deze markt niet horizontaal betrokken. 

Daarnaast is deze markt ook niet verticaal betrokken aangezien er geen verticale relatie bestaat tussen 

partijen; Telelinq dient immers niet te worden aanzien als een distributeur van Telenet. 

IV.14 Conclusie betrokken markten

240. Volgende markten zijn horizontaal betrokken markten: 

i. De Belgische kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten;

ii. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internettoegangsdiensten aan

zakelijke klanten.

241. Volgende markten zijn verticaal betrokken markten: 

i. De Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken voor

MVNO’s;

ii. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internettoegangsdiensten aan

zakelijke klanten.

V. Concurrentiële analyse 

V.1 Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen 

242. Volgende markten werden weerhouden als horizontaal betrokken markten: de Belgische 

kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten en de Belgische kleinhandelsmarkt voor de 

levering van vaste internettoegangsdiensten aan zakelijke klanten.  

243. Het increment op deze markten bedraagt [0-10%] en het gezamenlijke marktaandeel van de gefuseerde 

onderneming bedraagt post-transactie op de kleinhandelsmarkt voor business connectivitydiensten 

maximaal [30-40%] (waarbij kan aangenomen worden dat dit marktaandeel een overschatting is van 

het werkelijke marktaandeel) en op de markt voor de levering van vaste internettoegangsdiensten 

minder dan [30-40%].  

244. Deze marktaandelen en vooral het uiterst beperkte increment zijn voldoende overtuigend om de 

vrees voor mogelijke horizontale mededingingsbeperkende effecten weg te nemen. Bijgevolg dient 

onderhavige transactie enkel als een niet-horizontale fusie te worden beoordeeld. De verschillende 

mogelijke niet-horizontale gevolgen van de transactie worden in onderstaande secties besproken.  

V.2 Niet-gecoördineerde verticale gevolgen 

245. Een fusie wordt geacht tot marktafscherming te leiden wanneer de toegang van daadwerkelijke of 

potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen of afzetmarkten door de fusie wordt belemmerd of 

geblokkeerd, waardoor de mogelijkheid en/of prikkel van deze ondernemingen om te concurreren wordt 

verminderd.174 

246. De auditeur heeft volgende mogelijke marktafschermingstheoriëen nader onderzocht: 

174 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 265 van 18 oktober 2008, p. 8. 
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i. De partiële of totale marktafscherming van de levering van vaste internettoegangsdiensten aan

zakelijke klanten voor concurrerende aanbieders van business connectivitydiensten.

ii. De partiële of totale marktafscherming voor concurrerende telecomoperatoren van het

afnemen van vaste internettoegangsdiensten in het kader van de levering van business

connectivitydiensten aan zakelijke klanten.

iii. De partiële of totale marktafscherming van de levering van mobiele toegangsdiensten aan

zakelijke klanten voor concurrerende aanbieders van mobiele diensten.

V.2.1 De partiële of totale marktafscherming van de levering van vaste 

internettoegangsdiensten aan zakelijke klanten voor concurrerende aanbieders van 

business connectivitydiensten 

247. In deze sectie wordt bronafscherming van vaste internettoegangsdiensten aan zakelijke klanten 

voor concurrenten van Telelinq onderzocht. 

248. Bronafscherming kan in verschillende vormen voorkomen. De gefuseerde onderneming kan 

besluiten geen transacties te verrichten met haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten in de 

verticaal gerelateerde markt. Evenzo kan de gefuseerde onderneming besluiten de leveringen te 

beperken en/of de prijzen voor de leveringen aan concurrenten te verhogen en/of anderszins de 

leveringsvoorwaarden minder gunstig te maken dan zij zonder de fusie zouden zijn geweest. Verder kan 

de gefuseerde entiteit ervoor opteren om van een specifieke technologie gebruik te maken die niet 

compatibel is met de door concurrerende ondernemingen gekozen technologieën. Bronafscherming kan 

ook meer subtiele vormen aannemen, zoals de verslechtering van de kwaliteit van de geleverde input.  

249. Bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een concurrentieverstorende vorm van 

bronafscherming zich voor zal doen, wordt ten eerste onderzocht of de gefuseerde entiteit na de fusie 

de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot voorzieningsbronnen in hoge mate af te schermen, ten 

tweede of zij de prikkel zou hebben om dit te doen, en ten derde, of een afschermingsstrategie de 

concurrentie benedenwaarts aanzienlijk zou schaden (het effect).  

 Standpunt partijen175 V.2.1.a

250. Partijen geven aan dat zelfs indien zou worden aangenomen dat als gevolg van de concentratie 

Telenet een hogere prikkel zou hebben om haar breedbanddiensten niet langer ter beschikking te stellen 

van een indirect verkoopkanaal (waaronder andere “integratoren”), quod non, dan nog zou dit niet 

leiden tot de uitsluiting van deze marktpartijen. Telenet is een relatief bescheiden speler op de B2B 

markten en marktpartijen zouden nog steeds toegang hebben tot de elektronische 

communicatiediensten van andere operatoren, waaronder Proximus, Orange, Destiny, BT en Colt. 

 Beoordeling auditeur en conclusie V.2.1.b

251. De gefuseerde onderneming beschikt enkel over de mogelijkheid tot marktafscherming van een 

input, indien het een over een significante marktmacht beschikt op deze markt. Toegepast op 

onderhavig dossier kan worden vastgesteld dat het marktaandeel van Telenet op de kleinhandelsmarkt 

voor de levering van vaste internettoegangsdiensten aan zakelijke klanten ontoereikend is om te stellen 

dat de gefuseerde onderneming post-transactie over significante marktmacht zal beschikken.  

175 Aanmelding, p. 56. 
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252. De beweringen van partijen stroken met de bevindingen van het marktonderzoek. De meerderheid 

van de klanten verduidelijkt dat zij hun IT-, business connectivity, PBX, en/of diensten voor 

veiligheidsoplossingen niet gebundeld met elektronische communicatiediensten (vast internet, vaste 

telefonie en mobiele telefonie) aanschaffen.176 UZ Antwerpen stelt hierover dat een afzonderlijk aanbod 

hen in staat stelt om telkens de beste component voor hun noden te selecteren met de daarbij horende 

diensten. In een geïntegreerd gegeven moet er volgens UZ Antwerpen steeds wel ergens ingeboet 

worden aan functionaliteit en meestal weegt dat niet op tegen de voordelen van de integratie.177 

253. Voor de klanten maakt het bovendien geen verschil uit of de aanbieder van bovenstaande diensten 

verticaal geïntegreerd is met een aanbieder van elektronische communicatiediensten. Verticale 

integratie is niet bepalend in hun keuze.178 

254. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat Telenet niet de enige aanbieder is van vaste 

internettoegangsdiensten. Naast Telenet is er immers ook nog Proximus dat een prominentere plaats 

inneemt op de markt.  

255. Aangezien volgens de auditeur de gefuseerde onderneming post-transactie niet over de 

mogelijkheid beschikt om de levering van vaste internettoegangsdiensten af te schermen, dienen prikkel 

en het effect van deze mogelijke afscherming niet verder te worden besproken.  

256. Op basis van bovenstaande is de auditeur van mening dat partijen niet beschikken over de 

mogelijkheid tot afscherming en dat er derhalve dan ook geen risico bestaat op partiële dan wel totale 

marktafscherming van de levering van vaste internettoegangsdiensten door de gefuseerde 

onderneming aan zakelijke klanten voor concurrerende aanbieders van business connectivitydiensten. 

V.2.2 De partiële of totale marktafscherming voor concurrerende telecomoperatoren van 

het afnemen van vaste internettoegangsdiensten in het kader van de levering van 

business connectivitydiensten aan zakelijke klanten. 

257. In deze sectie wordt klantafscherming van vaste internettoegangsdiensten aan zakelijke klanten 

voor concurrenten van Telenet onderzocht. 

 Standpunt partijen179 V.2.2.a

258. Partijen geven aan dat Telelinq steeds connectiviteitsdiensten van andere operatoren zal blijven 

bieden, bijvoorbeeld aan klanten die hebben gekozen voor een DSL oplossing en de overstap naar kabel 

niet willen of kunnen maken, klanten die beschikken over sites buiten het dekkingsgebied van Telenet, 

enz.  

 Beoordeling auditeur en conclusie V.2.2.b

259. De gefuseerde onderneming beschikt enkel over de mogelijkheid tot marktafscherming van een 

substantiële klantenbasis (voor stroomopwaartse concurrenten) indien het over een significante 

marktmacht beschikt op deze markt.  

176 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 
1-2; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 8; Antwoord UZ Leuven van 5 april 2018, p. 4; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2. 
177 Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 12. 
178 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 6; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 3; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 12; Antwoord UZ Leuven van 5 april 
2018, p. 6; Antwoord Vlaamse Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 12; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2-3. 
179 Aanmelding, p. 60. 
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260. Toegepast op onderhavig dossier kan worden vastgesteld dat het marktaandeel van Telelinq op de 

kleinhandelsmarkt voor de levering van business connectivitydiensten aan zakelijke klanten 

ontoereikend is om te stellen dat de gefuseerde onderneming post-transactie over significante 

marktmacht zal beschikken. De gefuseerde onderneming beschikt over een marktaandeel van [10-20%] 
op de markt voor business connectivitydiensten.  

261. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat Telelinq geen diensten meer zou afnemen van de andere 

operatoren op de markt zoals Proximus en Orange, zou dit voor deze ondernemingen geen probleem 

vormen. Immers, er zijn meer dan genoeg concurrenten van Telelinq actief op de kleinhandelsmarkt 

voor business connectivitydiensten. Dit wordt bevestigd door het marktonderzoek. 

262. Uit het marktonderzoek blijkt verder dat de grootte noch de sectorexpertise van de onderneming 

een drempel vormen om over te schakelen naar een andere aanbieder van business 

connectivitydiensten, die de vaste internettoegangsdiensten kunnen afnemen bij de concurrenten van 

Telenet.180  

263. Gezien volgens de auditeur de gefuseerde onderneming post-transactie niet over de mogelijkheid 

beschikt om de afname van vaste internettoegangsdiensten af te schermen, dienen prikkel en het effect 

van deze mogelijke afscherming niet verder te worden besproken.  

264. Op basis van bovenstaande is de auditeur van mening dat partijen niet beschikken over de 

mogelijkheid tot afscherming en dat er derhalve dan ook geen risico bestaat op partiële dan wel totale 

marktafscherming voor concurrerende telecomoperatoren van de afname van vaste 

internettoegangsdiensten in het kader van de levering van business connectivitydiensten aan zakelijke 

klanten. 

V.2.3 De partiële of totale marktafscherming van de levering van mobiele 

toegangsdiensten aan zakelijke klanten voor concurrerende aanbieders van mobiele 

toegangsdiensten 

 Standpunt partijen181 V.2.3.a

265. Partijen zijn van mening dat de transactie geen verticale bezwaren doet rijzen aangezien de markt 

voor gespreksafgifte op mobiele netwerken volledig gereguleerd is. 

266. Bovendien zal, gezien het de minimis aandeel van Telelinq (minder dan [0-10%] op elke basis), de 

transactie geen materiële invloed hebben op de mogelijkheid of de prikkel voor Telenet om toegang te 

verlenen tot haar mobiel netwerk aan derden (waaronder andere “integratoren”). Bovendien behouden 

deze derden ook minstens twee andere mogelijke leveranciers van mobiele toegang, met name 

Proximus en Orange. 

 Beoordeling auditeur en conclusie V.2.3.b

267. De auditeur meent enerzijds dat Telenet niet over de mogelijkheid en prikkel beschikt om aan 

afscherming te doen. Immers, andere “integratoren” hebben nog steeds de mogelijkheid om, naast 

Telenet, mobiele toegangsdiensten af te nemen van Orange en Proximus. Bovendien is de marktpositie 

van Telelinq ([vertrouwelijk] mobiele abonnees) niet van dien aard dat Telenet een prikkel zou hebben 

deze andere “integratoren” niet meer te voorzien van toegang tot haar mobiele netwerk.  

180 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 7; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 
2018, p. 13; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 3. 
181 Aanmelding, p. 59.  
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268. Anderzijds is er de vaststelling dat de mobiele markten het voorwerp uitmaken van regulering en op

die manier onderworpen zijn aan het toezicht van het BIPT.

269. Op basis van bovenstaande is de auditeur van mening dat partijen niet beschikken over de

mogelijkheid tot afscherming en dat er derhalve dan ook geen risico bestaat op partiële dan wel totale

marktafscherming van de levering van mobiele toegangsdiensten aan zakelijke klanten voor

concurrerende aanbieders van mobiele toegangsdiensten.

V.3 Niet-gecoördineerde conglomerale gevolgen

270. Het voornaamste probleem dat zich in het kader van fusies met een conglomeraal karakter kan

voordoen, is marktafscherming. De combinatie van producten op gerelateerde markten kan het

fusiebedrijf de mogelijkheid en de prikkel geven om een sterke machtspositie op de ene markt over te

hevelen naar een andere markt door middel van koppelverkoop, bundeling of andere

marktafschermingspraktijken.182

271. Bij de beoordeling hiervan dient te worden nagegaan of de gefuseerde onderneming de

mogelijkheid heeft om bundeling of contractuele koppelverkoop toe te passen, of zij de economische

prikkel heeft om dit te doen en of een dergelijke afschermingsstrategie een aanzienlijk ongunstige

invloed op de mededinging zou hebben, dus met andere woorden schade aan consumenten toebrengt.

272. De schadetheorie die hieronder wordt onderzocht, betreft de verplichte bundeling door de

gefuseerde onderneming van vaste internettoegangsdiensten met haar afzonderlijke dan wel

gebundelde totaaloplossingen (IT-diensten, business connectivitydiensten, PBX en gerelateerde diensten

en/of veiligheidsoplossingen).

273. De gefuseerde onderneming zou kunnen opteren voor een gemengde bundeling waarbij de

voorwaarden voor een gebundelde dienstverlening interessanter zijn dan de voorwaarden voor elk van

de diensten apart, bijvoorbeeld in de vorm van volumekortingen of een betere service. De vraag is

hierbij of concurrerende distributeurs op dit ogenblik in staan zijn om dergelijke pakketten aan te bieden

en of deze bundeling al dan niet leidt tot mededingingsbeperkende gevolgen.

V.3.1 Standpunt partijen183

274. Telenet geeft aan dat zij steeds connectiviteitsdiensten van andere operatoren zal blijven bieden,

bijvoorbeeld voor DSL klanten die niet willen/kunnen overstappen naar kabel of welke hun sites buiten

het dekkingsgebied van Telenet hebben. Ook zal Telenet na de overname van Telelinq niet beschikken

over een voldoende marktdekking (zowel algemeen als in specifieke segmenten) om haar diensten te

verkopen zonder verdere tussenkomst van andere partners (waaronder “integratoren”).

275. Partijen stellen dat Proximus, een van de belangrijkste concurrenten op alle markten waarvan

sprake is, in zou staat zijn om effectief en tijdig de eventuele bundelingsstrategieën van Telenet tegen te

gaan. De verwachtingen van B2B-klanten, die mogelijks nog steeds DSL-producten willen gebruiken voor

sommige of al hun behoeften, en/of die hun connectiviteit liever afzonderlijk afnemen, kunnen de

mogelijkheid van Telenet om verschillende diensten te bundelen, beperken.

182 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 265 van 18 oktober 2008, p. 22. 
183 Aanmelding, p. 60. 
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276. Volgens partijen kan de bundeling van connectiviteits- en integratiediensten tenslotte

efficiëntievoordelen opleveren en onder meer leiden tot betere prijzen voor B2B-klanten.

V.3.2 Beoordeling auditeur en conclusie

277. De auditeur meent eerst en vooral dat er geen sprake is van marktmacht in hoofde van partijen.

Noch Telenet noch Telelinq beschikken over marktmacht op de relevante markten. Geen van partijen

neemt een positie in die hen in staat zou stellen verplichte combinatiepakketten op te dringen aan hun

klanten.

278. Verder is er geen vaste praktijk van bundeling van de “integrator”-diensten. We zien in de praktijk

dat de “integrator”-diensten (IT-diensten, veiligheidsoplossingen, business connectivitydiensten en PBX)

ofwel afzonderlijk ofwel gecombineerd worden aangeboden.184

279. Bovendien heeft het marktonderzoek uitgewezen dat verticale integratie geen noemenswaardige rol

speelt bij de keuze van leverancier van geïntegreerde oplossingen.185 Enkele klanten wijzen er

bijvoorbeeld op dat een aanbod van afzonderlijke aanbieders dikwijls beter aan de specifieke noden kan

voldoen.186 Een afzonderlijk aanbod resulteert ook in een grotere onafhankelijkheid en vergemakkelijkt

de mogelijkheid om het contract op te zeggen indien er niet aan de contractvoorwaarden wordt

voldaan.187

280. Tenslotte wijst het marktonderzoek erop dat klanten deze diensten niet gebundeld afnemen.188

281. De auditeur is, gelet op het bovenstaande, dan ook van mening dat voorliggende transactie geen

aanleiding geeft tot mededingingsbeperkende conglomerale gevolgen.

V.4 Gecoördineerde gevolgen

V.4.1 Inleiding

282. 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.

283. 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.4.2 Beoordeling auditeur en conclusie

284. 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

184 Avaya biedt enkel PBX aan, zie: antwoord Avaya van 9 april 2018, p. 4; BKM/DataUnit en Realdolmen bieden geen 
veiligheidsoplossingen aan, zie: antwoord BKM/DataUnit van 5 april 2018, p. 2 en antwoord Realdolmen van 28 maart 2018, p. 3; Trust Team 
(Hexios) biedt geen business connectivity en veiligheidsoplossingen aan, zie: antwoord Trust Team (Hexios) van 4 april 2018, p. 1; Unify biedt 
geen IT-diensten en veiligheidsoplossingen aan, zie antwoord Unify (als leverancier) van 28 februari 2018, p. 5; Damovo en Vanroey.be bieden 
alle vier de diensten aan, zie antwoord Damovo van 6 april 2018, p. 2 en antwoord Vanroey.be van 26 maart 2018, p. 4. 
185 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 6; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 3; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 12; Antwoord UZ Leuven van 5 april 
2018, p. 6; Antwoord Vlaamse Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 12; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2-3. 
186 Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 3; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 
2018, p. 12. 
187 Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2-3. 
188 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 3; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 2; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 2; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 1; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 7; Antwoord UZ Leuven van 5 april 2018, 
p. 3; Antwoord Vlaamse Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 6; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 1.
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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.  

285. De auditeur meent dat dit hier niet het geval is, gelet onder meer op het feit dat er zich op de

markten geen fundamentele wijzigingen voordoen (de transactie resulteert niet in het verdwijnen van

een belangrijke concurrent noch in een vermindering van het aantal spelers) en het feit dat partijen

hoofdzakelijk actief zijn op verschillende markten of marktsegmenten.

286. De transactie betreft de levering van geïntegreerde oplossingen aan bedrijven. Het leveren van

connectiviteitsdiensten (waar vooral Proximus een groot marktaandeel heeft en actief is naast bedrijven

als Telenet) speelt hier maar een bijkomstige rol zoals het marktonderzoek heeft uitgewezen.189 Immers,

de “integrator”-diensten worden in het merendeel der gevallen niet gecombineerd afgenomen met de

connectiviteitsdiensten.

287. Het marktonderzoek heeft in dit verband uitgewezen dat er heel veel spelers actief zijn in het leveren

van geïntegreerde oplossingen aan bedrijven. Bedrijven die geïntegreerde oplossingen wensen af te

nemen, geven aan dat ze beschikken over voldoende opties, ongeacht de sector waarin ze werkzaam

zijn en de grootte van de onderneming.190

288. De auditeur merkt tenslotte op dat het merendeel van de bevraagde respondenten van mening is

dat deze transactie niet zal leiden tot het ontstaan van mededingingsbeperkende gecoördineerde

gevolgen.

289. Op basis van voorgaande concludeert de auditeur dat er voldoende elementen zijn die erop wijzen

dat onderhavige transactie geen mededingingsbeperkende gecoördineerde effecten zal teweeg

brengen.

VI. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie

290. Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet 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.

VII. Voorstel tot beslissing

291. 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:

189 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 3; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 
1; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 8; Antwoord UZ Leuven van 5 april 2018, p. 4; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 2.  
UZ Antwerpen stelt dat een afzonderlijk aanbod hen in staat stelt om telkens de beste component voor hun noden te selecteren met de 
daarbij horende diensten. In een geïntegreerd gegeven moet er volgens UZ Antwerpen steeds wel ergens ingeboet worden aan functionaliteit 
en meestal weegt dat niet op tegen de voordelen van de integratie, zie antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 12. 
190 Antwoord Astrid van 27 maart 2018, p. 7; Antwoord AZ Sint-Blasius van 20 maart 2018, p. 4; Antwoord AZ Sint-Lucas van 26 maart 
2018, p. 4; Antwoord Helics van 26 maart 2018, p. 4; Antwoord UZ Antwerpen van 23 maart 2018, p. 13; Antwoord Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van 30 maart 2018, p. 14; Antwoord ZNA van 9 april 2018, p. 3. 
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i. Dat de verwerving door Telenet Group BVBA van alle uitstaande aandelen in Telelinq NV en

haar dochterondernemingen NEXTEL NV, NEXTEL Telecom Solutions NV en Telelinq Distribution

& Finance NV, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-18/0011, binnen het

toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;

ii. De concentratie toelaatbaar te verklaren.
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IV. Beoordeling door het Mededingingscollege

IV.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing

20. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 20 van het Ontwerp van beslissing stelt het

College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het

toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER.

IV.2 Marktdefinities en betrokken markten

21. Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie en eerdere

beslissingen van de BMA, het BIPT, het CRC en de Raad voor de Mededinging waarnaar hij verwijst en

om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 50-53,

58-59, 69-71, 76-77, 84-86, 91-92, 98-101, 106, 125, 144, 151, 157, 171, 177-178 en 182-183

betreffende de te weerhouden relevante markten.

22. Het College oordeelt evenwel dat gelet op de conclusies die hij formuleert onder de randnummers

116-117, 135-136 en 163-164 het niet nodig is om bij de beoordeling de desbetreffende

productmarkten uit te gaan van een enger omschreven markt.

23. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 
randnummers 216-217, 223, 225, 229 en 239 betreffende de te weerhouden betrokken markten.

24. Wanneer het increment zoals aangegeven onder de randnummers 191, 211 en 215 minder dan

[0-2%] bedraagt, en er gelet op het marktaandeel van de andere betrokken onderneming een 
gezamenlijk marktaandeel is van meer dan 25%, is er strikt genomen sprake van een betrokken markt, 
maar acht het College dit onvoldoende om een verdere beoordeling te vergen. Ook indien het onder 
randnummer 291 gegeven marktaandeel van Telelinq gelet op wat gesteld wordt onder randnummer 
193 tweemaal hoger zou zijn, blijft het increment lager dan [0-2%].

25. Het College oordeelt om deze reden dat de Belgische kleinhandelsmarkt voor business connectivity 
diensten geen verdere beoordeling vergt.

26. Betreffende de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internet toegangs diensten 
oordeelt het College dat deze markt beoordeeld dient te worden omwille van de door de auditeur 
onder randnummer 217 vermelde verticale link.

27. Wanneer de gezamenlijke marktaandelen ruim lager zijn dan 10%, of duidelijk lager zijn dan 25% en 
zonder of met een uiterst beperkt increment, en niet is aangevoerd dat de transactie op een andere 
voor conglomerale gevolgen relevante markt tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op 
significante wijze wordt belemmerd, acht het College het risico van conglomerale gevolgen te beperkt 
om in aanmerking te worden genomen in de verdere beoordeling van de transactie.

28. Het College weerhoudt zo de volgende betrokken markten voor de economische analyse wegens 
een verticale relatie:

i. De Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken voor 
MVNOs;

ii. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internet toegang diensten. 
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IV.3 Concurrentiële analyse 

IV.3.1 Niet gecoördineerde horizontale gevolgen 

29. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

randnummer 244. 

IV.3.2 Niet gecoördineerde verticale gevolgen 

30. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur, zelfs met in acht 

name van een enger omschreven productmarkt, formuleert onder de randnummers 256, 264 en 269. 

IV.3.3 Niet gecoördineerde conglomerale gevolgen 

31. Het College verwijst naar het onder randnummer 27 ingenomen standpunt, maar deelt overigens 

om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder randnummer 281. 

IV.3.4 Gecoördineerde gevolgen 

32. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het standpunt dat de auditeur formuleert 

onder randnummer 289.  

IV.3.5 Besluit 

33. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een 

goedkeuring in de weg zouden staan. 

 

  




	BMA-2018-CC-14
	Handtekening



