
 
 
   

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2019-V/M-01 van 22 januari 2019 in toepassing van 

artikel IV.64, § 1 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd 

door de wetten van 3 april 2013 

Zaak nr. MEDE–V/M–18/0043 

Verzoek om voorlopige maatregelen van de NV Vlaamse Radio- en 
Televisieomroeporganisatie jegens de NV Norkring België1 

 

I. Procedure 

1. Verzoekster heeft op 22 november 2018 een klacht neergelegd (hierna de ‘Klacht’) waarna de 

auditeur-generaal na het horen van de directeur economische studies een onderzoek opende op 22 

november 2018 en de zaak werd ingeschreven onder nummer MEDE-P/K-18/0040.  

2. Verzoekster heeft op 29 november 2018 een verzoek om voorlopige matregelen neergelegd dat 

werd ingeschreven onder nummer MEDE-V/M-18/0043 (hierna ‘het Verzoek’). 

3. De voorzitter heeft op 5 december 2018 het College samengesteld. 

4. De voorzitter heeft op 19 december 2018 gelet op het feit dat het niet mogelijk is om tussen 

Kerstmis en Nieuwjaar stukken neer te leggen en een zitting te organiseren op de zetel van de 

autoriteit, bij toepassing van artikel IV.64, §4 WER de in artikel IV.64, §3 bedoelde termijn voor het 

organiseren van de zitting met twee weken verlengd, en de partijen uitgenodigd voor een zitting op 

10 januari 2019. 

5. De voorzitter heeft op 19 december 2018 de BV Broadcast Technology & Development2 uitgenodigd 

voor de zitting. 

6. BV Broadcast Technology & Development heeft op 21 december 2018 schriftelijke opmerkingen 

neergelegd. 

7. Verweerster heeft op 2 januari 2019 schriftelijke opmerkingen neergelegd. 

                                                           
1 Hierna ‘VRT’ of ‘Verzoekster’ en ‘Norkring’ of ‘Verweerster’. 
2 Hierna ‘Broadcast Partners’. 
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8. Verzoekster, Verweerster, Brodcast Partners, het Auditoraat en de directeurs economische en 

juridische studies werden gehoord op 10 januari 2019.  

II. De partijen 

II.1 Verzoekster 

9. De naamloze vennootschap van publiek recht Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, met 

maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 52, ingeschreven in de Kruispuntbank 

van ondernemingen onder het nummer BE0244.142.664; bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Meester Daniel Colgan, meester Bob Martens en Meester Sarah Moens, advocaten aan de balie te 

Brussel, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106. 

II.2 Verweerster 

10. De onderneming waartegen het verzoek tot voorlopige maatregelen is gericht is de naamloze 

vennootschap Norkring België, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 106, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0808.922.491. 

III. Het verzoek 

11. Het Verzoek luidt als volgt: 

“Aan de Voorzitter van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit, 

Met voorliggend verzoekschrift wordt verzocht in voorlopige maatregelen, gezien er dringend 

een toestand dient te worden vermeden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar 

nadeel kan veroorzaken voor de verzoekende partij aangezien het de door de verzoekende 

partij eigen en openbaar belang aangetast worden door de in betwisting zijnde manifeste 

misbruiken van een dominante machtspositie.  

Voorafgaandelijk heeft zij een klacht ten gronde neergelegd bij de auditeur-generaal van de 

Belgische Mededingingsautoriteit, overeenkomstig artikel IV.42 § 1 WER. 

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 

I. FEITELIJK KADER EN VOORGAANDEN 

I.1 Situering 

1. De verzoekende partij is de naamloze vennootschap van publiek recht Vlaamse Radio- en 

Televisieomroeporganisatie, met als afkorting VRT. 

2. VRT, als publieke omroep, voorziet in de productie van radioprogramma’s en de uitzending 

van deze radioprogramma's via o.a. FM, DAB en DVB-T-distributie. De FM-distributie is de 

meest belangrijke distributiewijze en dekt het volledige Nederlandstalige grondgebied. Deze 
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distributie kadert in de openbare omroep-opdracht en wordt als een taak van openbare dienst 

beschouwd.3  

3. VRT is de opvolger van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR), dat werd 

opgericht in 1930. Radio was dan ook het eerste medium van VRT. Om tot distributie via 

destijds FM en AM over te gaan, werd een netwerk van masten en antennes uitgebouwd. Sinds 

jaar en dag had VRT bijgevolg de radio-omroep in eigen beheer. Pas op 3 maart 2009 heeft 

VRT deze zend- en mastinfrastructuur, in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering 

terzake, en na een publieke bevraging aan de NV Norkring België (hierna "Norkring") verkocht 

en sloot ze tevens met Norkring een dienstverleningsovereenkomst of Service Level Agreement 

op 5 maart 2009 (hierna de "SLA") voor de verlening van FM-, DAB- en DVB-T- 

transmissiediensten (waarbij verder gebruik gemaakt wordt van de verkochte infrastructuur 

(stuk 34). Deze SLA loopt af op de tiende verjaardag van het contract (zie artikel 7.2 van de 

SLA), namelijk op 5 maart 2019. VRT was daarom op zoek naar een opdrachtnemer voor de 

verlenging van FM, DAB en DVB-T transmissiediensten.  

I.2 De plaatsingsprocedure: voorwerp en procedureverloop 

4. Om in een verlenging van de transmissiediensten te voorzien heeft VRT de 

overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "Distributiecontract FM, DAB, DVB-T - 

Perceel 1 (FM)" (hierna de "Opdracht") uitgeschreven via haar gunningsleidraad TO 1711 

(hierna de "Opdrachtdocumenten", met inbegrip van de Wijzigingsberichten) (stuk 2). 

Procedureel werd een mededingingsprocedure met onderhandeling overeenkomstig artikel 38 

van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna de 

"Overheidsopdrachtenwet")4 gehanteerd. De Opdracht bestaat uit 3 percelen: perceel 1 FM 

transmissiediensten, perceel 2 DAB transmissiediensten en perceel 3 DVB-T 

transmissiediensten. Door de VRT werd deze procedure opgestart nadat bleek dat een 

contractuele verlenging van één jaar met de zittende dienstverlener Norkring aanleiding gaf 

tot een volstrekt irrealistisch en onbetaalbaar voorstel van [VERTROUWELIJK] (stuk 70). 

                                                           
3 Artikel 6 § 3 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt: "Met de 

machtiging van de Vlaamse Regering kan de VRT ter uitvoering van zijn taken van openbare dienst betreffende de openbare-
omroepopdracht, vermeld in § 2, onroerende goederen onteigenen tot algemeen nut." (eigen onderlijning). De omroepopdracht wordt 
verduidelijkt in artikel 6 § 3 van hetzelfde Decreet: "2. Als openbare omroeporganisatie heeft de VRT de opdracht een zo groot mogelijk 
aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma's die de belangstelling van de mediagebruikers 
wekken en eraan voldoen.  
De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT 
op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's brengen. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen 
drama en ontspanning verzorgd. Het hele aanbod van de VRT wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit van de programma's, zowel naar 
inhoud, naar vorm als naar taalgebruik. In al zijn programma's streeft de VRT naar een zo groot mogelijke kwaliteit, professionaliteit, 
creativiteit en originaliteit, waarbij ook nieuwe talenten en vernieuwende expressievormen aangeboord moeten worden. Het programma-
aanbod wordt op een aangepaste manier gericht op bepaalde bevolkings- en leeftijdsgroepen, meer in het bijzonder op de kinderen en de 
jeugd.  
De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische 
en verdraagzame samenleving. De VRT draagt via de programma's bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in 
Vlaanderen. Daarom streeft hij naar een leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur.  
Om de betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bij de omroeporganisatie te realiseren en om de geloofwaardigheid van 
de openbare omroeporganisatie veilig te stellen, is een voldoende aantal programma's erop gericht een breed en algemeen publiek te 
boeien. Naast die algemene programma's komen andere programma's aan specifieke belangstellingssferen van kijkers en luisteraars 
tegemoet. De beoogde doelgroepen zijn voldoende ruim en ze worden door de programma's in kwestie ook bereikt.  
De VRT volgt de technologische ontwikkelingen op de voet zodat hij zijn programma's, als dat nodig en wenselijk is, ook via nieuwe 
mediatoepassingen aan zijn kijkers en luisteraars kan aanbieden.  
Tot de openbare opdracht van de VRT behoren ook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan." 
4 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, BS 14 juli 2016. 
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5. Gelet op het feit dat op absolute wijze in de continuïteit moet worden voorzien van de FM-

distributie en aangezien de mogelijke technische noodzakelijke voorbereiding en aanpassingen 

bij een wijziging van een dienstverlener circa zes maanden in beslag neemt, startte VRT -ruim 

op voorhand- in november 2017 met de plaatsingsprocedure en de aankondiging van de 

Opdracht. De Opdracht werd bekendgemaakt op 27 november 2017 in het Bulletin der 

Aanbestedingen (stuk 4) en een rectificatie werd gepubliceerd op 12 december 2017 (stuk 5). 

Eveneens werd de Opdracht op 30 november 2017 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad 

(stuk 6) en werd een rectificatie gepubliceerd op 15 december 2017 (stuk 7). De 

Overheidsopdrachtenwet en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de Opdracht. 

6. Aan de voorbereiding van de gunningsleidraad ging een uitgebreide studiefase vooraf, 

zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het oogpunt om maximale concurrentie voor de 

Opdracht mogelijk te maken. In de gunningsleidraad werden uiteindelijk een aantal technische 

minimumcriteria inzake bereik gedefinieerd. Voor het perceel 1 FM werd het gebruik van 4 

hoge opstelpunten verplicht opgelegd, voor wat betreft de sites 1.1 Site Egem, 1.2 Site Genk, 

1.3 Site Schoten, 1.4 Site Sint-Pieters-Leeuw. Het gebruik van deze sites is tevens verplichtend 

vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige 

frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

worden gesteld (stuk 8) en kadert eveneens binnen een verdrag op pan-Europese schaal voor 

wat betreft de verdeling van de FM frequenties.5  

7. Voor wat betreft het perceel 1 FM hebben twee bedrijven tijdig ingeschreven: Norkring 

België en de BV Broadcast Technology & Development (hierna aangeduid met haar 

handelsnaam "Broadcast Partners"). Norkring en Broadcast Partners dienden een Eerste 

Offerte in op respectievelijk 17 april 2018 en 16 april 2018 (stukken 36 en 35). Aan deze 

indiening ging bijzondere briefwisseling tussen Norkring, Braodcast Partners en VRT vooraf (zie 

onderdeel 13. - Dominante machtspositie Norkring).  

8. In het kader van het regelmatigheidsonderzoek van de eerste offertes en het daarbij 

behorende prijsonderzoek, verzocht VRT bij brief d.d. 4 mei 2018 aan Norkring op basis van 

artikel 36 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren om een prijsverantwoording op te geven voor de prijs die werd opgegeven 

voor de post met betrekking tot de 4 hoge zendmasten (componenten 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 in de FM Prijsmatrix), aangezien deze prijzen VRT abnormaal 

hoog leken (stuk 52). Hierop antwoordde Norkring bij brief d.d. 16 mei 2018 met slechts 

bepaalde generieke informatie die niet afdoende is als prijsverantwoording (stuk 62). Norkring 

verwees eveneens naar een externe benchmark ten opzichte van de gangbare prijzen op de 

FM-markt in België om het marktconforme karakter van de ingediende prijzen te 

verantwoorden. Daarop stuurde VRT een nieuwe brief d.d. 25 mei 2018 met de vraag om 

enerzijds deze externe benchmark voor te leggen aan VRT en anderzijds om een reeks vragen 

per kostenbestanddeel te beantwoorden met betrekking tot de interne kostenopbouw-

oefening van Norkring (stuk 53). Norkring antwoordde op deze vragen bij brief d.d. 31 mei 

2018 en liet weten dat zij de informatie met betrekking tot de externe benchmark niet kon 

voorleggen omdat zij deze informatie vertrouwelijk had gekregen (stuk 63). VRT liet weten bij 

                                                           
5 Zie eveneens het Regionaal Akkoord betreffende het gebruik van de band 87,5-108 MHz voor de klankuitzendingen van de radio-omroep 
in frequentiemodulatie, ondertekend te Genève op 7 december 1984. 
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brief d.d. 11 juni 2018 nu over voldoende gegevens te beschikken om het onderzoek verder te 

zetten (stuk 54). 

9. Via brief d.d. 12 juni 2018 informeerde Broadcast Partners VRT over het feit dat zij nog 

steeds geen offerte had ontvangen voor het gebruik van de infrastructuur van Norkring (stuk 

44). Hierdoor dreigde Broadcast Partners geen regelmatige offerte te kunnen indienen, 

waardoor VRT haar zou moeten uitsluiten van de overheidsopdrachtenprocedure. Dit had op 

zijn beurt de voortgang van de lopende overheidsopdrachtenprocedure kunnen belemmeren. 

Om dit te remediëren, heeft VRT een plafondprijs ingevoerd.  

10. Via brief d.d. 14 juni 2018 werden Norkring en Broadcast Partners uitgenodigd om een 

BAFO in te dienen (stuk 55 en stuk 48). Beide inschrijvers werden tevens op de hoogte gesteld 

van Wijzigingsbericht III van 14 juni 2018 (stuk 11). Hierin wordt de uiterste indieningsdatum 

van de BAFO uitgesteld naar 20 juni 2018 om 10u00. Er worden plafondprijzen opgelegd voor 

wat betreft de 4 sites Egem, Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw, met als doel de mededinging 

niet te beperken en een gelijk speelveld te waarborgen. VRT heeft, om de hoogte van de 

plafondprijzen te bepalen, een marktstudie laten uitvoeren door Deloitte (stuk 72). Op basis 

van een doorgevoerd prijsonderzoek en een analyse van gelijkluidende infrastructuur werd 

derhalve tot correcte marktprijzen gekomen. Het zijn deze prijzen die werden opgelegd als 

plafondprijzen.  

11. Zowel Broadcast Partners als Norkring dienden tijdig een BAFO in voor wat betreft het 

perceel 1 FM op 20 juni 2018 (stuk 37 en stuk 38). 

12. Norkring liet echter bij brief d.d. 21 juni 2018, daags nadat zij een BAFO had ingediend, aan 

VRT weten dat "deze plafondprijzen haar mogelijks niet in staat zullen stellen om de kostprijs 

van het gevraagde gebruik doorheen de volledige duurtijd van het contract te dekken." (stuk 

64). Zij heeft echter toch een BAFO ingediend waarbij de opgegeven plafondprijzen niet 

overschreden werden omdat de posten deel uitmaken van een omvangrijk distributiecontract: 

"Er is Norkring evident veel aan gelegen om de distributie van FM voor de VRT te kunnen 

verderzetten". Norkring wijst erop dat zij er zich "geenszins toe engageert om deze prijzen 

zonder meer in acht te nemen bij het mogelijks toekennen van gebruiksrechten op de 4 sites 

aan Broadcast Partners indien het contract zou worden gegund aan die partij".  

13. VRT liet bij brief d.d. 9 juli 2018 weten dat zij "de in het schrijven geponeerde stellingen 

foutief en ongefundeerd" beschouwt (stuk 57). 

14. Op 3 juli 2018 stelde VRT een vraag tot verduidelijking met betrekking tot paragraaf III.1.8 

'Duurzaamheid' van de BAFO-offerte aan Norkring (stuk 56). Via brief d.d. 4 juli 2018 

bevestigde Norkring dat voor de berekening van het elektriciteitsverbruik de diverse posten 

"VRT brondistributie" achterwege gelaten kunnen worden (stuk 65).  

15. VRT besloot vervolgens op 10 juli 2018 op basis van het verslag van nazicht van de 

inschrijvingen om het perceel 1 FM van de Opdracht te gunnen aan Broadcast Partners (stuk 

1). VRT maakte eveneens een uitgebreid verslag van de beoordeling van elke BAFO, dat niet 

aan de inschrijvers werd meegedeeld, gelet op het vertrouwelijk karakter van de inhoud ervan 

(weergave van de inhoud van de offertes) (stukken 39 en 40). 
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16. Op 11 juli 2018 werd Norkring onmiddellijk per e-mail en per aangetekend schrijven in 

kennis gesteld van het besluit van VRT om de Opdracht niet aan haar te gunnen (stuk 15). De 

gemotiveerde gunningsbeslissing, inclusief het gunningsverslag, werd als bijlage gevoegd. 

17. Op 11 juli 2018 werd tevens de gekozen inschrijver Broadcast Partners op de hoogte 

gebracht per e-mail en per aangetekend schrijven (stuk 16). 

18. Tegen deze gunningsbeslissing werd door Norkring GEEN verzoekschrift tot schorsing bij 

wege van uiterst dringende noodzakelijkheid neergelegd bij de Raad van State. 

I.3 De dominante machtspositie van Norkring 

19. Broadcast Partners hangt voor het kunnen voorzien van de FM-transmissiediensten voor 

VRT af van Norkring, aangezien Norkring eigenaar is van de zendmasten voor wat betreft 4 

primaire sites waarvoor het niet mogelijk is om een alternatieve zendmast te gebruiken. Voor 

de primaire zendmasten te Egem, Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw kan zowel omwille van 

de hoogte van de mast (170 – 300m) als omwille van technische redenen (frequentie-

coördinatie binnen België en met de buurlanden) geen alternatief gevonden worden. Het 

gebruik van deze sites is tevens verplichtend vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering 

van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de 

Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld (stuk 8) en kadert eveneens binnen een 

verdrag op pan-Europese schaal voor wat betreft de verdeling van de FM frequenties.6  

20. In de prijsmatrix FM horend bij de gunningsleidraad TO1711 wordt verwezen naar deze 

sites onder 1.1. Site Egem, 1.2. Site Genk, 1.3. Site Schoten en 1.4. Site Sint-Pieters-Leeuw. De 

prijs voor het gebruik van de zendantennes voor wat betreft deze sites moet daar vermeld 

worden. Om de tarieven van het gebruik van de zendantennes van Norkring, of voor 

huisvesting van eigen antennes, te kennen, schreef Broadcast Partners tijdens de loop van de 

overheidsopdrachtenprocedure de eigenaar van deze sites, Norkring, verschillende keren aan 

(zie brief d.d. 15 februari 2018 (stuk 17), brief d.d. 7 maart 2018 (stuk 18) en mail d.d. 5 juni 

2018 (stuk 19)). Broadcast Partners stuurde eveneens verschillende brieven aan VRT om haar 

bezorgdheid omtrent de houding van Norkring te uiten en beschreef het niet-handelen van 

Norkring als een "vertragingstactiek" (zie brief d.d. 23 februari 2018 (stuk 41), brief d.d. 7 

maart 2018 (stuk 42), brief d.d. 15 maart 2018 (stuk 43) en brief d.d. 12 juni 2018 (stuk 44)). 

Ook VRT schreef Norkring verschillende keren aan met het uitdrukkelijke verzoek om de markt 

niet te beperken en te handelen in overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken (zie brief 

d.d. 27 februari 2018 (stuk 50) en brief d.d. 23 maart 2018 (stuk 51)). Deze briefwisseling heeft 

er evenwel niet toe geleid dat Norkring tijdens de loop van de overheidsopdrachtenprocedure, 

en ondanks diverse toezeggingen terzake (zie hierna), een offerte aan Broadcast Partners heeft 

bezorgd voor het gebruik van de antennes op de sites van Norkring. Zonder dergelijke offerte 

dreigde dan ook Broadcast Partners geen regelmatige offerte te kunnen indien. Ten einde de 

eerlijke concurrentie te kunnen waarborgen is VRT dan ook verplicht geweest om voor de 

eerste offerte een opening te laten voor Broadcast Partners om voor de post voor het gebruik 

van de 4 hoge opstelpunten van Norkring geen prijs in te dienen. Later toen voorafgaand aan 

de BAFO Broadcast Partners liet weten nog steeds niet te beschikken over een offerte, is VRT 

                                                           
6 Zie eveneens het Regionaal Akkoord betreffende het gebruik van de band 87,5-108 MHz voor de klankuitzendingen van de radio-omroep 
in frequentiemodulatie, ondertekend te Genève op 7 december 1984. 
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genoodzaakt geweest een plafondprijs voor de 4 hoge opstelpunten in te voeren teneinde de 

mededinging mogelijk te maken.  

21. Met betrekking tot de tarieven en andere contractuele voorwaarden voor wat betreft de 

uitvoering van de VRT-opdracht bestaat tot op heden (dus ruim circa 4 maand na de gunning) 

nog steeds geen akkoord tussen de gekozen dienstverlener Broadcast Partners en de 

infrastructuureigenaar Norkring. Integendeel, uit de houding van Norkring blijkt dat zij op 

flagrante wijze misbruik maakte en nog steeds maakt van haar dominante machtspositie. Dit 

blijkt reeds uit de houding van Norkring van voor de start van de plaatsinsprocedure, en 

Norkring heeft deze verwerpelijke houding niet gewijzigd, zoals hierna zal aangetoond 

worden. 

22.  Bij brief d.d. 15 februari 2018 (stuk 17) liet Broadcast Partners aan Norkring weten dat zij 

voornemens was om op de opdracht in te schrijven en verzocht Norkring om  

- de gespecificeerde technische gegevens voor elk van de opgenoemde antenne-

opstelpunten en -systemen te verstrekken;  

- de schriftelijke garantie te verstrekken voor het medegebruik van de gespecificeerde 

opstelpunten;  

- een opgave te doen van de vergoedingen voor het medegebruik van de gespecificeerde 

opstelpunten en antennesystemen;  

- te bevestigen dat Norkring de genoemde antennes en antennesystemen aan Broadcast 

Partners zou willen verkopen indien Broadcast Partners de opdracht wint;  

- te bevestigen dat Norkring bereid is om de voornoemde antennes en antennesystemen te 

verwijderen zodat nieuwe antennesystemen tijdig kunnen gebouwd worden;  

- te bevestigen dat de mastruimte die thans door Norkring gebruikt wordt voor de antennes 

en antennesystemen voor de VRT-distributie zal ter beschikking gesteld worden;  

- een opgave te doen van de tarieven voor de (kale) mastruimte;  

- een prijsopgave te doen voor inpandige co-locatie voor de zendtorens en gebouwen 

waarop zich een van de FM-zendmasten/opstelpunten bevindt;  

- een opgave te doen van de locaties waar Norkring over noodstroomvoorzieningen 

beschikt;  

- een specificatie van de aanwezige noodstroomvoorzieningen te geven;  

- een opgave te doen van de kosten voor het gebruik van deze voorzieningen;  

- de garantie op non-discriminatoire prijzen en voorwaarden te bevestigen;  

- aan Broadcast Partners de schriftelijke garantie te verstrekken voor het medegebruik van 

circa 1m2 bordesruimte op het opstelpunt Sint-Pieters-Leeuw ten behoeve van het plaatsen 

van een 90cm-dish voor satellietontvangst, met vrij zicht naar geostationaire satelliet 

Astra 3B zoals omschreven in de gunningsleidraad en een opgave te doen van de kosten 

die hiermee gepaard gaan.  

Broadcast Partners benadrukte dat dit nodig was om aan de bestekseisen te kunnen voldoen 

en kansrijk deel te kunnen nemen aan de plaatsingsprocedure. Broadcast Partners wees er 
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eveneens op dat een weigering van de gevraagde toegang of kostprijzen door Norkring of het 

stellen van discriminatoire voorwaarden, de mededinging ernstig zou verstoren.  

23. Norkring antwoordde aan Broadcast Partners bij brief d.d. 22 februari 2018 op de vraag 

om de tarieven over te maken: "(…) Wij zullen dit schrijven op diligente wijze bestuderen en 

hierop terugkomen. Gelet op de aard en omvang van uw vragen, zal u evenwel willen begrijpen 

dat wij deze vragen en hun vermeende rechtsgrond eerst zelf grondig en met de nodige 

zorgvuldigheid dienen te analyseren vooraleer wij hierop met kennis van zaken kunnen 

antwoorden (…)" (stuk 21). Norkring vroeg eveneens om de informatie over te maken waarop 

het verzoek op medegebruik is gebaseerd.  

24. Broadcast Partners uitte haar bezorgdheid bij brief d.d. 23 februari 2018 aan VRT en 

maakte daarbij een kopie van haar brief aan Norkring d.d. 15 februari 2018 en van het 

antwoord hierop van Norkring d.d. 22 februari 2018 aan VRT over (stuk 41). Broadcast 

Partners beschreef het niet-handelen van Norkring als een "vertragingstactiek". Broadcast 

Partners verzocht VRT tevens om Norkring uit te sluiten van verdere deelname en om de datum 

voor de indiening van de offertes met één maand te verlengen. Broadcast Partners had 

Norkring een ultimatum gesteld om het gevraagde uiterlijk op 1 maart 2018 aan te leveren. 

25. VRT antwoordde hierop aan Broadcast Partners bij brief d.d. 27 februari 2018 dat zij kennis 

nam van de onmogelijkheid van Broadcast Partners om voor de 4 opstelpunten en 

antennesystemen voor FM-distributie een prijs op te geven (stuk 46). Door middel van 

Wijzigingsbericht I vulde VRT de Prijsmatrix TO1711 Perceel 1 'FM' aan als volgt: "Met het oog 

op de indiening van de Eerste Offerte worden de prijscomponenten Site-gebonden 

componenten voor de Sites 1.1. Site Egem , 1.2. Site Genk, 1.3. Site Schoten, 1.4. Site Sint-

Pieters-Leeuw (telkens met uitsluiting van de post FM uitzendinstallatie) geacht uitsluitend 

door de inschrijver te worden ingevuld indien de inschrijver op bindende wijze kan aantonen 

op rechtmatige wijze tot het gebruik te kunnen overgaan van deze sites, hetzij ingevolge het 

beschikken over een eigendomstitel dan wel een ander zakelijk dan wel persoonlijk recht op 

het gebruik van de site. Indien de inschrijver niet beschikt over dergelijk zakelijk of persoonlijk 

recht wordt de inschrijver geacht dit in de offerte aan te duiden. De niet weergave van deze 

prijscomponenten omwille van bovenvermelde reden leidt niet tot de onregelmatigheid van de 

Eerste Offerte.". 

26. VRT richtte eveneens een schrijven aan Norkring d.d. 27 februari 2018 met het 

uitdrukkelijke verzoek om de markt niet te beperken: "Wij verzoeken u dan ook om te handelen 

in overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken en tot de beantwoording van het 

schrijven van Broadcast Technology & Development over te gaan op een wijze die niet 

mededingingsbeperkend is." (stuk 50). 

27. Bij brief d.d. 1 maart 2018 van Norkring aan VRT bevestigde Norkring dat zij "bijgevolg aan 

Broadcast Partners (zal) bevestigen dat zij principieel bereid is om voor doeleinden van VRT 

FM distributie toegang te verlenen tot deze vier opstelpunten, in het geval Broadcast Partners 

het VRT Distributiecontract zou verkrijgen" (stuk 60).  

28. In haar brief d.d. 7 maart 2018 gaf Broadcast Partners aan Norkring de grondslagen weer 

waarop haar verzoek tot medegebruik van de opstelpunten is gebaseerd (stuk 18). Broadcast 

Partners verwees enerzijds naar de bestaande contractuele afspraken tussen Norkring en 
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Broadcast Partners op basis waarvan Broadcast Partners reeds tegen betaling van een 

vergoeding medegebruik maakt van de opstelpunten van Norkring (nl. een 

Kaderovereenkomst van 27 december 2010 en de Co-locatieovereenkomst van 3 oktober 2011 

tussen Broadcast Partners en Norkring). Broadcast Partners verwees anderzijds naar het 

mededingingsrecht en naar het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 27 juni 2012 (stuk 

32). In dat arrest wordt een analyse gemaakt van de marktafbakening, de machtspositie en 

het marktmisbruik en is het Hof van Beroep van oordeel dat de hoge opstelpunten voor het 

uitzenden van FM-frequenties van landelijke radio's via grootvermogenzenders onmisbaar zijn 

en bovendien een aparte relevante markt vormt en dat er voor deze hoge opstelpunten geen 

substituut bestaat. Daarbij wees Broadcast Partners Norkring erop dat zij deze machtspositie 

niet mag misbruiken door excessieve prijzen op te leggen, discriminatoire voorwaarden toe te 

passen of voor zichzelf gunstigere tarieven toe te passen dan voor externe afnemers. 

Bovendien mag volgens Broadcast Partners het tarief dat Norkring aan VRT zal opleggen niet 

gelijk zijn aan het aan Broadcast Partners aan te rekenen non-discriminatoire wholesale tarief 

omdat deze een realistische en voldoende grote groothandelskorting moet bevatten.  

29. Via brief d.d. 14 maart 2018 liet Norkring aan Broadcast Partners weten dat zij bezig is met 

een voorstel uit te werken omtrent de voorwaarden ten aanzien van Broadcast Partners (stuk 

22). Norkring bevestigde dat zij bereid is om "Broadcast Partners voor doeleinden van de VRT 

FM distributie toegang te verlenen tot deze vier opstelpunten, in het geval Broadcast Partners 

het VRT Distributiecontract (FM perceel) zou verkrijgen."  

30. Broadcast Partners uitte daarop opnieuw haar bezorgdheid via brief d.d. 15 maart 2018 

aan VRT aangezien de gevraagde tarieven nog steeds niet werden verstrekt (stuk 43). Hierop 

antwoordde VRT bij brief d.d. 23 maart 2018 dat "het tot de ambitie van de VRT (behoort) om 

een marktwerking tot stand te brengen" (stuk 47).  

31. VRT nodigde Norkring bij brief d.d. 23 maart 2018 nogmaals uit om "te handelen in 

overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken en derhalve een effectieve en efficiënte 

marktwerking tot stand (te) brengen (…)" (stuk 51). 

32. Norkring bevestigde bij brief d.d. 29 maart 2018 aan VRT opnieuw dat zij toegang zal 

verlenen aan Broadcast Partners tot de 4 opstelpunten indien de Opdracht voor het perceel 

FM aan Broadcast Partners wordt toegekend (stuk 61). Als antwoord op de mail van Broadcast 

Partners d.d. 5 juni 2018 aan Norkring waarin opnieuw de vraag werd gesteld om de tarieven 

voor de toegang tot de 4 zendmasten kenbaar te maken, antwoordde Norkring bij brief d.d. 8 

juni 2018 waarin zij beweerde dat zij nooit heeft toegezegd "Broadcast Partners gebruik te 

laten maken van onze antennesystemen voor doeleinden van de uitvoering van het FM-perceel 

van de VRT. Norkring heeft immers reeds enige tijd geleden omwille van operationele redenen 

besloten om geen dergelijke rechten meer toe te kennen. Dit werd reeds in de markt 

gecommuniceerd" (stuk 23).7 

33. Naar aanleiding van dit antwoord uitte Broadcast Partners bij schrijven van 18 juni 2018 

aan VRT opnieuw haar ongerustheid (stuk 45). Broadcast Partners stelde dat zij ervan uitgaat 

dat, indien zij de Opdracht zou winnen en indien Norkring zou weigeren om de antennes in 

medegebruik te geven, dat Norkring de antennes zal verwijderen opdat Broadcast Partners 

                                                           
7 Ter informatie: hier doelt men op een medegebruik van de antennesystemen van Norkring. 
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haar eigen antennes kan bevestigen. Zij liet weten dat zij Norkring hierover nog diezelfde dag 

zou informeren en dat zij er eveneens van uitgaat dat Norkring hier "op een professionele en 

voor VRT niet hinderlijke wijze mee zal instemmen". Mocht dit niet het geval zijn, zo stelde 

Broadcast Partners, dan is handhaving van de gunningsleidraad en de plafondprijzen, al dan 

niet in rechte, noodzakelijk. Broadcast Partners wees er eveneens op dat de opgelegde 

plafondprijzen exceptioneel hoog zijn. 

34. VRT antwoordde hierop bij brief d.d. 19 juni 2018 dat indien in de uitvoeringsfase mocht 

blijken dat de Opdracht niet kan uitgevoerd worden onder de voorwaarden waaronder deze 

werd gegund, dat dit een onvoorziene omstandigheid uitmaakt overeenkomst artikel 38/9 § 1 

van het KB van 14 januari 2013, maar dat men zich thans in de gunningsfase bevindt en niet 

in de uitvoeringsfase (stuk 49). 

35. Intussen werden beide inschrijvers op de hoogte gesteld van Wijzigingsbericht III van 14 

juni 2018 (stuk 11). Hierin worden plafondprijzen opgelegd voor wat betreft de 4 sites Egem, 

Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw, met als doel de mededinging niet te beperken en een 

gelijk speelveld te waarborgen:  

"Aanvulling bestek met punt “III.1.10.3 Plafondprijs Hoge zendmasten 

Teneinde de inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen en de 

mededinging niet kunstmatig te beperken door handelingen of omissies die de normale 

mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen, wordt, in toepassing van artikel 5 van de Wet 

overheidsopdrachten, met betrekking tot de onderstaand vermelde zendmasten door de VRT 

in een plafondprijs voorzien. Derhalve wordt, met het oog op het indienen van de Beste en 

Finale Offerte (BAFO) in een plafondprijs voorzien wat betreft de prijsmatrix TO1711 Perceel 1 

‘FM’ met betrekking tot een aantal Site-gebonden componenten voor de Sites te Egem, Genk, 

Schoten en Sint-Pieters-Leeuw. Deze plafondprijzen zijn gesteund op een doorgevoerd 

prijsonderzoek en analyse van gelijkluidende infrastructuur in België. 

De plafondprijzen zijn de volgende: 

- Site Egem: 

o Post 1.1.1. “FM-zendantenne met omnidirectioneel patroon”: eenheidsprijs per 

jaar: EUR [VERTROUWELIJK] 

o Post 1.1.2. “FM-zendantenne met directioneel patroon”: eenheidsprijs per jaar: 

EUR [VERTROUWELIJK] 

- Site Genk: 

o Post 1.2.1. “FM-zendantenne met omnidirectioneel patroon”: eenheidsprijs per 

jaar: EUR [VERTROUWELIJK] 

o Post 1.2.2. “FM-zendantenne met directioneel patroon”: eenheidsprijs per jaar: 

EUR [VERTROUWELIJK] 

o Post 1.2.3. “FM-zendantenne met directioneel patroon”: eenheidsprijs per jaar: 

EUR [VERTROUWELIJK] 
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- Voor de Site Schoten: 

o Post 1.3.1. “FM-zendantenne met omnidirectioneel patroon”: eenheidsprijs per 

jaar: EUR [VERTROUWELIJK] 

o Post 1.3.2. “FM-zendantenne met directioneel patroon”: eenheidsprijs per jaar: 

EUR [VERTROUWELIJK] 

- Voor de site Sint-Pieters-Leeuw: 

o Post 1.4.1. “FM-zendantenne met omnidirectioneel patroon”: eenheidsprijs per 

jaar: EUR [VERTROUWELIJK] 

o Post 1.4.2. “FM-zendantenne met directioneel patroon”: eenheidsprijs per jaar: 

EUR [VERTROUWELIJK] 

De inschrijvers zijn gerechtigd prijzen aan te bieden die onder de opgegeven plafondprijzen 

liggen, of gelijk zijn aan de opgegeven plafondprijzen. Een voorgestelde prijs die hoger is dan 

de plafondprijs, zal leiden tot de substantiële onregelmatigheid van de BAFO. 

De plafondprijzen voor de FM-prijsmatrix posten Egem (1.1.1 en 1.1.2), Genk (1.2.1, 1.2.2 en 

1.2.3), Schoten (1.3.1, 1.3.2) en Sint-Pieters-Leeuw (1.4.1 en 1.4.2) leggen de maximale 

kostprijs vast voor VRT voor deze specifieke componenten van de FM-

distributiedienstverlening. Deze plafondprijs is op zijn beurt opgebouwd uit volgende 

componenten:  

1) Beschikkingsrecht: dit onderdeel omvat de kostprijs voor het beschikkingsrecht van de 

huisvesting van de zendantenne, bevestigingsmaterialen en bekabeling in de pyloon, 

rekeninghoudend met de hoogte waarop deze antenne zich bevindt én de windbelasting 

die deze antenne veroorzaakt voor de pyloon. Het model omvat een kostbepaling dewelke 

een exponentieel toename kent als functie van de hoogte; 

2) Antenne, feeders en filterinstallatie: deze component omvat de kost voor de investering 

en afschrijving van de antenne, feeder & filterinstallatie. De afschrijvingstermijn is 

vastgelegd op 7 jaar, de contractduur van de FM-dienstverleningsovereenkomst met VRT. 

De reële technische levensduur bedraagt minimaal 20 jaar; 

3) Huisvesting: de kost voor de huisvesting van de zend- en filterinstallatie gekoppeld aan de 

zendantenne; 

4) WACC: de “Weighted Average Cost of Capital” werd voor de afschrijving van de 

investeringen vastgesteld op 5,23%, in overeenstemming met de WACC gehanteerd door 

Telenor, eigenaar van de mastinfrastructuur; 

5) Commerciële marge: een marge van 20% werd vastgesteld, op basis van een markstudie 

van andere relevante telecomspelers (Telenet, Telenor,…); 

6) Fiscale lasten: de zendmasten worden onderworpen aan een (beperkte) onroerende 

voorheffing. Deze is mee begrepen in plafondprijs.  

Alle bovengenoemde componenten werden onderworpen aan een externe benchmark 

teneinde hun marktconformiteit te toetsen.  

36. Op 10 juli 2018 werd de opdracht gegund aan Broadcast Partners (stuk 1). 
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37. Maar ook toen de situatie zich voordeed dat de Opdracht voor wat betreft perceel 1 FM 

aan Broadcast Partners werd gegund, en terwijl Norkring reeds meermaals bevestigd heeft 

dat zij in dat geval het medegebruik van de 4 hoge opstelpunten zou toestaan (zie brieven van 

Norkring aan VRT d.d. 1 maart 2018 (stuk 60) en d.d. 29 maart 2018 (stuk 61) en brief van 

Norkring aan Broadcast Partners d.d. 14 maart 2018 (stuk 22)) blijft Norkring enige 

medewerking weigeren en vertragingsmanoeuvres uitvoeren.  

38. Bij brief d.d. 24 juli 2018 aan VRT met kopie aan Broadcast Partners liet Norkring weten dat 

zij "naar aanleiding van de gunningsbeslissing nog geen concreet verzoek van Broadcast 

Partners (te) hebben ontvangen" (stuk 26). Bovendien beweerde Norkring opnieuw dat zij zich 

geenszins gebonden acht door de door VRT opgelegde voorwaarden. 

39. Via brief d.d. 14 augustus 2018 richtte Broadcast Partners opnieuw een verzoek tot 

Norkring voor toegang tot de opstelpunten, het medegebruik van de antennesystemen en het 

medegebruik van de opstelpunten voor de FM-distributie (stuk 20). Deze brief werd aangevuld 

met een uitvoerig technisch dossier over de te bevestigen antennes, montagestructuur, 

bekabeling en technische specificaties in functie van de FM-distributie. Broadcast Partners 

wees erop dat het noodzakelijk is dat zij toegang krijgt tot de 4 hoge opstelpunten aangezien 

het gebruik hiervan verplicht is voorgeschreven door VRT en aangezien deze opstelpunten niet-

dupliceerbare infrastructuur zijn. Broadcast Partners vroeg om een schriftelijke bevestiging 

vanwege Norkring dat zij toegang tot de 4 opstelpunten zal verlenen zodat Broadcast Partners 

de Opdracht conform bestekseisen kan uitvoeren. Verder wees Broadcast Partners erop dat zij 

eigen antennesystemen wenst te installeren in de masten. Hiertoe diende Norkring ervoor te 

zorgen dat de antennesystemen die er hangen, verwijderd worden om plaats te maken voor 

de nieuwe antennesystemen van Broadcast Partners. Om de transitie vlot te laten verlopen, 

stelde Broadcast Partners voor om gedurende de eerste maanden vanaf 5 maart 2019 gebruik 

te maken van de bestaande antennesystemen van Norkring die thans worden gebruikt voor de 

FM-distributie van de VRT kanalen. Dit medegebruik zou duren tot ten laatste 1 januari 2020, 

tegen een redelijke vergoeding, en Broadcast Partners zou ten laatste op deze datum haar 

eigen antennesystemen installeren. Broadcast Partners wees erop dat er al medegebruik van 

een aantal van deze antennesystemen plaatsvindt. Broadcast Partners vroeg dat Norkring 

voor 27 augustus 2018 "een redelijk voorstel" zou verstrekken en wees erop dat het 

noodzakelijk is, om vanaf 5 maart 2019 de Opdracht te kunnen uitvoeren, dat de voorwaarden 

en tarieven met Norkring vóór 14 september 2018 zijn afgesproken. Broadcast Partners 

maakte een voorbehoud om indien nodig gerechtelijke procedures op te starten. 

40. In het schrijven van Norkring van 21 augustus 2018 aan VRT (stuk 67) werd onomwonden 

gedreigd met een verdere boycot van een transitie naar de nieuwe dienstverlener. Zonder 

enige schroom wordt daarin gedreigd als volgt: "Wij wijzen er op dat de VRT, door haar 

handelswijze, een situatie heeft gecreëerd waarin geenszins nog een integrale continuïteit van 

de FM-distributie van radioprogramma's van de VRT na 5 maart 2019 kan worden 

gegarandeerd door Norkring." Norkring haalde verder redenen aan waarom de gevoerde 

procedure en besluitvorming onwettig zouden zijn. Zo zouden de opdrachtdocumenten 

uitgaan van een verplicht gebruik van de infrastructuur van Norkring, terwijl VRT niet 

gerechtigd was om over dit gebruik te contracteren. Verder zou de principiële toestemming 

van Norkring om toelating te geven tot het gebruik van de 4 hoge opstelpunten door Broadcast 
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Partners, "afgedwongen" zijn door VRT. Ten slotte zou de offerte van Broadcast Partners niet 

als realistisch kunnen worden beschouwd.  

41. VRT antwoordde hierop bij brief van 27 augustus 2018 dat zij de aantijgingen van Norkring 

weerlegt en samen met Broadcast Partners met Norkring in gesprek wenst te gaan voor het 

gebruik van de 4 zendmasten door Broadcast Partners (stuk 58). Bij brief d.d. 29 augustus 2018 

liet Norkring weten dat een vergadering met drie partijen in dit stadium "niet zinvol [is], en 

minstens prematuur" (stuk 68). Norkring was wel bereid om alleen met VRT een vergadering 

te organiseren. Bovendien liet Norkring weten dat zij zich "in de relatie met Broadcast Partners 

geenszins gebonden achten door hetgeen door de VRT in het kader van de 

overheidsopdrachtenprocedure eenzijdig - en wederrechtelijk - is vooropgesteld". VRT 

antwoordde hierop bij brief d.d. 31 augustus 2018 nogmaals dat zij niet in detail wil gaan met 

betrekking tot de aantijgingen in de brief van 21 augustus 2018, maar wees er wel nog op dat 

de voorgestelde ontmoeting kadert in de hoedanigheid van Norkring als 

infrastructuurbeheerder en dat Norkring een duidelijke verklaring in rechte heeft geuit in haar 

schrijven van 1 maart 2018 waarin Norkring bevestigde bereid te zijn om voor de doeleinden 

van de VRT FM-distributie toegang te verlenen tot de 4 opstelpunten in het geval Broadcast 

Partners het VRT distributiecontract zou verkrijgen (stuk 59). VRT wees er verder op dat het 

gebruik van de 4 hoge opstelpunten van bij het begin als een bestekeis gold en dat Norkring 

heeft nagelaten om deze bestekseis lopende de plaatsingsprocedure aan te vechten. Norkring 

antwoordde hierop bij brief d.d. 14 september 2018 dat het klopt dat "Norkring een principiële 

bereidheid uitte om toegang te verlenen tot een aantal opstelpunten, maar de specifieke 

voorwaarden dienden wel nog uitdrukkelijk te worden uitgewerkt - hetgeen tot heden niet is 

gebeurd." (stuk 69).  

42. Norkring liet bij brief van 23 augustus 2018 aan Broadcast Partners weten dat zij een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State heeft ingediend tegen de gunningsbeslissing, 

maar dat dit beroep "geen afbreuk [doet] aan de bereidheid van Norkring om met Broadcast 

Partners een oplossing en commercieel voorstel te zoeken" (stuk 24). Norkring zei spoedig 

terug te komen op het schrijven van Broadcast Partners van 14 augustus 2018.  

Vervolgens gaf Norkring nogmaals mee bij schrijven van 30 augustus 2018 dat zij openstaat 

voor een constructieve dialoog met Broadcast Partners (stuk 25). Norkring maakte echter ook 

een aantal voorbehouden. Zo beweerde Norkring dat zij nog meer tijd nodig heeft om een 

voorstel te doen. Daarenboven vroeg Norkring om nog meer technische, volgens haar 

noodzakelijke, informatie. Zo vroeg Norkring om de data met betrekking tot de gevraagde 

grondoppervlakte van de infrastructuren van Broadcast Partners door te geven. Norkring 

maakte een voorbehoud voor andere informatie die zij eventueel nog nodig zou hebben om 

een voorstel uit te werken. Nochtans beschikte Norkring reeds sinds de brief van Broadcast 

Partners van 15 februari 2018 (stuk 17) over de nodige informatie die een professionele 

operator zoals Norkring in staat zou moeten stellen om een offerte op te stellen. Zo waren de 

vermeende ontbrekende data omtrent de gevraagde grondoppervlakte voor de huisvesting 

van de technische infrastructuur op de begane grond geen enkele belemmering voor het 

opstellen van een offerte: Norkring had een prijs/m² kunnen opgeven voor dit aspect in haar 

offerte.  

Verder betwistte Norkring dat er sprake is van een niet-dupliceerbare infrastructuur.  
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Ten slotte beweerde Norkring dat het voor de masten in Schoten, Genk en Sint-Pieters-Leeuw 

niet mogelijk zou zijn dat Broadcast Partners haar eigen antennes zou installeren en dat voor 

deze masten een 'medegebruik' van de antennes van Norkring nodig zou zijn voor de volledige 

duurtijd van de Opdracht. Voor de mast in Egem zou het wel mogelijk zijn voor Broadcast 

Partners om eigen antennes aan te brengen, mits het aanbrengen van een aantal 

versterkingen, op kosten van Broadcast Partners. Volgens Norkring kan zij niet verplicht 

worden tot de afbraak van de huidige antennes of tot een tijdelijk doorverhuur hiervan. 

Norkring stelde tenslotte dat zij "bereid [is] met Broadcast Partners te onderhandelen over de 

mogelijke terbeschikkingstelling van masten en antennes, binnen een concrete 

haalbaarheidsstudie en het bereiken van commercieel aanvaardbare voorwaarden. Wat 

betreft de antennes kan hieraan worden toegevoegd dat dit niet kan impliceren dat Norkring 

verplicht zou zijn haar eigen antennes weg te nemen of te verplaatsen of ter beschikking te 

stellen." Norkring vroeg dat Broadcast Partners haar de ontbrekende technische informatie 

over zou maken zodat Norkring vertrouwelijk een niet-bindend voorstel kan overmaken 

waarna een vergadering zou kunnen plaatsvinden.  

43. Deze langdurig volgehouden houding van Norkring om niet tot uitvoering over te gaan kan 

niet anders dan worden aangemerkt als de bevestiging dat zij alle middelen heeft aangewend 

om de mededingingsprocedure te blokkeren met het oog op een lucratieve gedwongen 

verlenging van de bestaande overeenkomst8. En dat deze drijfveer ook vandaag de dag nog 

speelt in het kader van de implementatie van de gunningsbeslissing.  

44. Wanneer VRT geen nieuwe distributieovereenkomst kan sluiten om de continuïteit van de 

FM-distributie van het publieke radio-aanbod te verzekeren tegen 5 maart 2019, dan dreigt er 

een volledige impasse te ontstaan, waarbij in het ergste geval de uitzendingen van VRT via FM 

niet meer mogelijk zijn. 

Immers heeft VRT, op basis van haar Beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, 

haar vijf radionetten9 aan te bieden via FM broadcasting zolang er geen algemene FM switch-

off is (stuk 27). 

45. Dat ook Norkring ten volle beseft dat er een cruciale schade dreigt indien geen algehele 

overeenkomst is gevonden om tot de continuïteit van de FM-uitzendingen van de VRT vanaf 5 

maart 2019 over te gaan, blijkt ook heel duidelijk uit hun schrijven van 22 november 2018 nu 

Norkring het volgende schrijft: "We begrijpen echter ten volle dat wat het distributie-materiaal 

betreft, een redelijke termijn na afloop van de Service Level Agreement nodig is om deze 

apparatuur te verwijderen. Indien de VRT over een bijkomende termijn van één maand wenst 

te beschikken om de betreffende apparatuur te verwijderen om de continuïteit van haar 

diensten te kunnen verzekeren, is Norkring zeker bereid om dit verzoek te accommoderen. 

Dergelijke beperkte verlenging van onze diensten, die echter niet contractueel voorzien is, 

                                                           
8 Artikel 7.5 ‘Extension’ van de SLA overeenkomst VRT-Norkring voorziet dat VRT uiterlijk 6 maanden voor de afloop van de 

dienstverleningsovereenkomst, hetzij 4 september 2018, de overeenkomst voor een jaar kan verlengen. De overeenkomst bepaalt echter 
niet welke de vergoeding verschuldigd is indien enkel één luik van de overeenkomst wordt verlengd. Op verzoek van VRT diende Norkring 
op 17 juli 2017 een offerte in voor de verlenging van de transmissiediensten (stuk 70). Daarbij gaat ze ervan uit dat de overheadkost die 
verschuldigd was voor de drie transmissiediensten (FM, DAB én DVB-T) gezamenlijk integraal verschuldigd blijft indien VRT enkel één luik 
zou verlengen. Dit maakt een mogelijke verlenging van de huidige overeenkomst dan ook een zeer lucratieve operatie voor Norkring (de aan 
Norking te betalen vergoeding voor één jaar zou overeenstemmen met een vergoeding van [VERTROUWELIJK]. Dit terwijl Norkring in de 
loop van de overheidsopdrachtenprocedure een BAFO offerte indiende voor een bedrag van [confidentieel, zie stuk 38, pagina 12]. 
9 Het betreft de FM netwerken van VRT voor de aanbodsmerken Radio 1, Radio 2, Stubru, Klara en MNM. 
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zullen wij toestaan voor het symbolische bedrag van [VERTROUWELIJK]. Norkring wenst te 

benadrukken dat deze beperkte verlenging van één maand enkel zal gelden voor de specifieke 

diensten m.b.t. de VRT distributie-apparatuur, en geenszins inhoudt dat de overige onderdelen 

van de overeenkomst ook verlengd zouden worden". (stuk 73) De voorgestelde oplossing biedt 

evenwel geen soelaas. Er moet immers een uitvoerbare overeenkomst zijn met Broadcast 

Partners, en dit zonder dralen.  

46. De gevolgen van de houding van Norkring schaden dan ook in ernstige mate de belangen 

van VRT.  

II. ONTVANKELIJKHEID 

47. Overeenkomstig artikel IV.41, §1, 2° WER moet de verzoekende partij aantonen dat zij een 

rechtstreeks en dadelijk belang heeft bij het indienen van de klacht.  

48. Het is vaststaande rechtspraak dat dit belang op hetzelfde niveau moet gesteld worden als 

het belang dat vereist is bij een vordering in rechte in overeenstemming de artikelen 17 en 18 

Ger. W.10 Bijgevolg moet er een reeds verkregen, persoonlijk en dadelijk belang aangetoond 

worden. 11 

49. VRT is de aanbestedende overheid die de overheidsopdracht heeft uitgeschreven met 

betrekking tot de FM-distributie, waarbij Broadcast Partners werd aangeduid als de gekozen 

inschrijver. VRT moet op basis van haar beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap 

zorgen voor de continuïteit van de FM-distributie.12  

VRT hangt momenteel af van Norkring voor het realiseren van deze FM-distributie, aangezien 

Norkring de infrastructuurbeheerder is van de 4 noodzakelijke hoge opstelpunten voor de FM-

distributie. Een eventuele nieuwe uitvoerder van de FM-distributieovereenkomst, Broadcast 

Partners, hangt eveneens om deze reden af van Norkring om toegang te krijgen tot de 

noodzakelijke infrastructuur voor de FM-distributie. Norkring bezit aldus een machtspositie. 

Sinds februari 2018 wordt een overeenkomst met Norkring nagestreefd door Broadcast 

Partners in het belang van de continuïteit van de FM uitzendingen. Thans is elke verdere 

vertraging een ernstig risico dat géén tijdige continuïteit kan worden verzekerd voor de FM 

uitzendingen vanaf 5 maart 2019 nu er verschillende technische werkzaamheden dienen te 

geschieden voorafgaand aan deze wijziging. De gedragingen van Norkring kwalificeren 

onmiskenbaar als een misbruik van machtspositie, in de zin van artikel IV.2 WER en artikel 102 

VWEU.  

                                                           
10 K. MARCHAND, Over belang en voorlopige maatregelen, de puntjes op de 'i', in Jaarboek handelspraktijken en mededinging 2009, 1171. 
Zie eveneens de daar aangehaalde rechtspraak en rechtsleer: Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1282/001, 26. Brussel 
11 september 1996, Jb. Hand. Med. 1996, H. DE BAUW (ed.), Diegem, Kluwer, 1997, 778 en B.S. 20 september 1996; Raad voor de 
Mededinging 22 mei 2002, beslissing nr. 2002- P/K-36, Driem. Tijdschr. RM 2002/02, 34; Voorz. RvM 4 oktober 2002, beslissing nr. 2002-
V/M-72, Driem. Tijdschr. RM 2002/04, 26-27; Voorz. RvM 15 mei 2003, Driem. Tijdschr. RM 2003/02, 113; Voorz. RvM 20 oktober 2003, 
Driem. Tijdschr. RM 2003/04, 35-36; Voorz. RvM 25 maart 2004, Driem. Tijdschr. RM 2004/01, 169; Voorz. RvM 15 februari 2005, Driem. 
Tijdschr. RM 2005/01, 17.  
11 K. MARCHAND, Over belang en voorlopige maatregelen, de puntjes op de 'i', in Jaarboek handelspraktijken en mededinging 2009, 1171. 
Zie eveneens de daar aangehaalde rechtspraak en rechtsleer: Brussel 11 september 1996, Jb. Hand. Med. 1996, H. DE BAUW (ed.), Diegem, 
Kluwer, 1997, 778, noot A.-M. VAN DEN BOSSCHE; Voorz. RvM 20 maart 2003, beslissing nr. 2003-V/M-20, Driem. Tijdschr. RM 2003/01, 
108-109.  
12 Beheersovereenkomst 2016 – 2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en VRT. 
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50. Norkring heeft, ten gunste van de VRT bij brief van 1 maart 2018 (stuk 60) en 29 maart 

2018 (stuk 61), een éénzijdige verbintenis aangegaan dat Norkring toegang zou verlenen tot 

de 4 hoge opstelpunten aan Broadcast Partners indien de VRT de Opdracht aan deze laatste 

zou gunnen. Het betreft een ondubbelzinnige en verbindende éénzijdige belofte in hoofde van 

Norkring ten gunste van de VRT. Deze verbintenis is in rechte uitvoerbaar en afdwingbaar.13  

51. VRT beschikt derhalve over een reeds verkregen, persoonlijk, dadelijk en rechtstreeks 

belang bij het indienen van dit Verzoekschrift. 

52. VRT heeft eveneens een klacht ten gronde ingediend bij de auditeur-generaal van de 

Belgische Mededingingsautoriteit conform artikel IV.42 WER. Hiermee is eveneens voldaan 

aan de ontvankelijkheidsvereiste dat voorlopige maatregelen enkel kunnen gevraagd worden, 

wanneer er ook een klacht wordt ingediend bij de auditeur-generaal. 

53. VRT verklaart dat de in deze klacht en in de stukken vervatte inlichtingen volledig ter goeder 

trouw zijn verstrekt. 

III. GEGRONDHEID 

III.1 Inleiding 

54. Artikel IV.64, §1 WER vereist voor de gegrondheid van een verzoek tot voorlopige 

maatregelen dat er sprake is van een prima facie inbreuk op de artikelen IV.1 en/of IV.2 WER 

en/of de artikelen 101 en/of 102 VWEU, en dat er een noodzaak bestaat om dringend een 

toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel kan 

veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen door de aangeklaagde praktijken 

worden aangetast, of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. Er moet 

een band zijn tussen het te vermijden nadeel en de praktijken die prima facie op een inbreuk 

wijzen, en tussen de te nemen voorlopige maatregelen en het in aanmerking genomen 

nadeel.14 

III.2 Prima facie inbreuk op het mededingingsrecht 

55. Het College moet nagaan of het al dan niet kennelijk onredelijk zou zijn de feiten als een 

inbreuk te beschouwen.15  

                                                           
13 Cass. 18 december 1974, R.C.J.B. 1980, 61, noot M. COIPEL, Arr. Cass. 1975, 460, noot, J.T.T. 1975, 53, concl. Adv. Gen. H. LENAERTS, Pas. 
1975, I, 425, noot, R.W. 1974-75, 1827, noot W. LEEN, B.T.S.Z. 1975, 257, noot F. JANSSENS en T.S.R. 1975, 79; Cass. 9 mei 1980, Arr. Cass. 
1979-80, I, 1132, noot, Pas. 1980, I, 1120, noot, J.T. 1981, 206 en T. Aann. 1981, 146, noot M. SENELLE ; Cass. 9 mei 1980, Arr. Cass. 1979-
80, I, 1139, noot en Pas. 1980, I, 1127, noot; Cass. 3 september 1981, T. Aann. 1982, 131, noot L. CORNELIS; Cass. 16 maart 1989, Pas. 1989, 
I, 737, noot en R.W. 1989-90, 1217; Cass. (nr. C. 99.0051.N/1) 27 mei 2002, http:// www.cass.be; Cass. 19 januari 2004 (nr. S.03.0073.N.), 
http:// www.cass.be. 87. M. COIPEL, “La théorie de l’engagement par volonté unilatérale et son intérêt particulier en droit des sociétés”, in 
Mélanges offerts à P. Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 21-51; J.H. HERBOTS , “Een Antwerpse borgbrief is geen borgtocht”, R.W. 
1983-84, 1183 e.v.; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. D E L Y en B. D E TEMMERMAN , “Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen”, 
T.P.R. 1994, (171), nrs. 34 e.v., p. 219 e.v.; R. KRUITHOF, “Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen”, T.P.R. 1983, (495), nrs. 5 
e.v., p. 503 e.v.; L. SIMONT, “L’engagement unilatéral”, in ULB, FACULTÉ DE DROIT e.a. (ed.), Les obligations en droit français et en droit 
belge, Brussel, Bruylant, 1994, (17) 18; S. STIJNS, P. WÉRY en D. VAN GERVEN, “Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources 
(1985-1995)”, J.T. 1996, (689), p. 692, nr. 8; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 165 e.v.; A. VAN 
OEVELEN en E. DIRIX, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)”, R.W. 1985-86, (1), p. 4, nr. 3. 
14 Voorz. BMA, Besl. 3 september 2018, nr. BMA-2018-V/M-28, NV TECO / BVBA ABB Industrial Solutions, randnr. 21. 
15 Voorz. RvM, Besl. 1 september 2006, nr. MEDE-2006-V/M-13, Tele2/Belgacom, randnr. 28; Brussel 6 februari 2013, nr. 2012/MR/3, 
Armajaro. 
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56. De hierboven aangetoonde houding van Norkring bestaat eruit dat zij als 

infrastructuurbeheerder weigert om toegang te verlenen aan een concurrent-dienstverlener, 

en daarenboven een excessief hoge prijs vraagt aan VRT om de dienstverlening, zijnde de FM-

distributie, in stand te houden na 5 maart 2019. Zij zet VRT voor het blok: door geen akkoord 

met Broadcast Partners te bereiken miskent Norkring het resultaat van de op mededinging 

gebaseerde overheidsopdracht en dwingt zij VRT ertoe - teneinde in de continuïteit van de FM-

uitzendingen te voorzien- om met Norkring te contracteren. Dit is duidelijk in strijd met het 

mededingingsrecht en in het bijzonder het verbod op misbruik van machtspositie, verboden op 

basis van artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU. Het is ook manifest in strijd met de meermaals 

geponeerde stellingen van Norkring. 

57. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in haar arrest van 2012 reeds vastgesteld tussen 

Broadcast Newco Two BV en VRT (dit arrest betreft een geschil tussen Broadcast Newco Two 

BV en VRT voorafgaand aan de verkoop van het VRT zenderpark aan Norkring in 2009) dat de 

relevante markt bestond uit "het geheel van hoge opstelpunten in eigendom van VRT die 

geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM frequenties van landelijke radio's via 

grootvermogenszenders"16 Het Hof oordeelde verder dat er geen substituut bestaat voor de 

hoge opstelpunten. Immers, “de hoogte en de ligging van een opstelpunt zijn cruciaal op vlak 

van het bereik van de frequenties die niet zondermeer kunnen worden vervangen door een 

ander opstelpunt. Het verplaatsen van opstelpunten betekent een verlies aan zendervermogen 

of luisterbereik […]”17 (stuk 32). Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat VRT, die destijds 

over de opstelpunten beschikte, een monopolie had op de afgebakende productmarkt van haar 

eigen hoge opstelpunten.18 Het ging onder meer over de opstelpunten te Egem, Genk, Schoten 

en Sint-Pieters-Leeuw.19 Er kan in casu vastgesteld worden dat er inderdaad geen andere 

mogelijkheid is voor FM-distributie om in de gegeven markt te opereren dan via de 

infrastructuur, met name de 4 essentiële opstelpunten van Norkring. Er bestaan geen redelijke 

alternatieven hiervoor. Het is namelijk onmogelijk om de beoogde transmissiediensten aan te 

bieden zonder gebruik te maken van de 4 hoge opstelpunten op de sites te Genk, Egem, Sint-

Pieters-Leeuw en Schoten. In casu kunnen we derhalve vaststellen dat Norkring een monopolie 

heeft en bijgevolg beschikt over een dominante machtspositie.20  

58. Een dominante machtspositie betreft een economische machtspositie welke een 

onderneming in staat stelt de totstandkoming en instandhouding van een daadwerkelijke 

mededinging op de relevante markt te verhinderen en het haar mogelijk maakt zich jegens 

haar concurrenten, haar afnemers en uiteindelijk de consumenten in belangrijke mate 

onafhankelijk te gedragen.21 Zoals hoger gesteld, kan in casu worden vastgesteld dat Norkring 

een monopolie heeft en bijgevolg over een dominante machtspositie beschikt. Norkring put 

immers uit de unieke positie en kenmerken van haar eigen ruimte en goed gespreide aanbod 

van hoge opstelpunten op locaties waarop meerdere FM frequentie-assignaties zijn 

                                                           
16 Brussel, 27 juni 2012, 18.  
17 Brussel, 27 juni 2012, 18-19.  
18 Brussel, 27 juni 2012, 19. 
19 Het arrest handelde over nog andere hoge opstelpunten dan de 4 hoge opstelpunten te Egem, Schoten, Genk en Sint-Pieters-Leeuw, 
namelijk de opstelpunten te Brussegem, Oostvleteren en Veltem. 
20 C. WETTINCK, Europees en Belgisch mededingingsrecht in X., Bestendig Handboek Distributierecht, afl. 19, 2017, 144. 
21 HvJ, 85/76, 13 februari 1979, Hoffman-La Roche & Co. AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 1979 I-00461, punt 
38. 
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gecoördineerd, voldoende marktmacht om haar tarieven te kunnen stellen op een “boven-

competitief” niveau. Dergelijke dominante machtspositie is evenwel op zich niet verboden, 

maar het misbruik ervan wel. Het misbruiken van een machtspositie is verboden op grond van 

artikel IV.2 van het Wetboek Economisch Recht en artikel 102 VWEU.22 Dit betekent dat een 

onderneming met een dominante machtspositie een daadwerkelijke en onvervalste 

mededinging op de betrokken markt(en) niet mag ondermijnen.23  

59. Uit de brieven van Norkring d.d. 1 maart 2018 aan VRT (stuk 60), d.d. 14 maart 2018 aan 

Broadcast Partners (stuk 22), d.d. 29 maart 2018 aan VRT (stuk 61), d.d. 8 juni 2018 aan 

Broadcast Partners (stuk 23) en d.d. 30 augustus 2018 aan Broadcast Partners (stuk 25) blijkt 

dat VRT er rechtmatig mocht vanuit gaan dat Norkring toegang zou verlenen tot de 4 hoge 

opstelpunten aan Broadcast Partners indien de Opdracht aan haar gegund werd. Uit de feiten 

blijkt echter het tegendeel.  

60. Daarenboven wijst Norkring de vraag van Broadcast Partners om FM-zendantennes op 

grote hoogte op de mastinfrastructuur van Norkring te kunnen huisvesten af. Dit verhindert 

Broadcast Partner echter zijn diensten aan de meest economische voorwaarde in de markt te 

zetten. De vraag tot het huisvesten van eigen FM-zendantennes heeft technisch-operationele, 

ecologische als commerciële voordelen en getuigt van een efficiënte aanwending van 

infrastructuur. Deze vraag heeft tot direct gevolg dat Norkring de eigen FM-zendantennes op 

hoge hoogte zou moeten verwijderen. In de brief van Norkring d.d. 30 augustus 2018 aan 

Broadcast Partners, wijst Norkring Broadcast Partners op volgende elementen “Noch 

Broadcast Partners, noch VRT kunnen dergelijke eis tot afbraak stellen. Daarvoor bestaat geen 

enkele grondslag” en “Bovendien komt dit neer op een verzoek tot het buiten gebruik stellen 

van de commerciële infrastructuur van Norkring. Aldus verzoekt Broadcast Partners tot een 

beperking van de (infrastructuur) concurrentie op de markt. Zij verzoekt Norkring niet minder 

en niet meer dan capaciteit uit de markt te halen, hetgeen mededingingsrechtelijk verboden 

is” (stuk 25). 

Deze argumentatie houdt geen steek. Daarbij dienen volgende elementen in acht te worden 

genomen: 

- De VRT FM-frequenties worden geacht uitgezonden te worden vanaf deze hoge hoogte 

krachtens het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 en krachtens het de 

verdrag van Genève 1984, waarin op pan-Europese schaal FM-frequenties en hun 

technische karakteristieken toegewezen worden aan landen en opstelpunten. 

- Het uitzenden vanaf een substantieel lagere hoogte zou een directe negatieve impact 

hebben op de dekking van de VRT FM-netwerken, waardoor VRT aangewezen is op het 

gebruik van FM-zendantennes op hoge hoogte. 

                                                           
22 Artikel IV.2 Wetboek Economisch Recht luidt als volgt: "Het is verboden, zonder dat hiertoe een voorafgaande beslissing nodig is, dat één 
of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan. 
Dit misbruik kan met name bestaan in: 
1° het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden; 
2° het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers; 
3° het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel 
berokkenend bij de mededinging; 
4° het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende 
prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten." 
23 HvJ, C-202/07P, 2 april 2009, France Télécom SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jur. 2009, I-02369, punt 105.  
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- De betrokken masten van Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw beschikken slechts over 1 

sectie dewelke vanuit bouwkundig standpunt geschikt is voor het huisvesten van dit type 

FM-zendantenne. Deze secties bevinden zich allen op hoge hoogte. De zendmast van Egem 

kan wél op meerdere hoogtes een FM-zendantenne huisvesten geschikt voor het uitzenden 

van de VRT FM-signalen, evenwel bevindt de thans beschikbare vrije ruimte zich op een 

lagere hoogte, buiten de toleranties zoals voorgeschreven in de gunningsleidraad (20% ten 

aanzien van de nominale hoogte zoals vermeld in de gunningsleidraad). Het betreft 

bijgevolg exclusieve ruimte op de masten voor de huisvesting van dit type FM-

zendantenne.  

- Het commerciële potentieel van het Norkring FM-antennepark waar Norkring naar 

verwijst, is de facto zeer beperkt tot onbestaande. 

- Middels het akkoord van Genève 1984 werden aan de 4 betrokken opstelpunten volgende 

frequenties toegewezen; 

o Egem: 6 frequenties, waarvan 5 toegewezen aan VRT, 1 aan commerciële 

omroepen; 

o Genk: 5 frequenties, waarvan 4 toegewezen aan VRT, 1 aan commerciële 

omroepen; 

o Schoten: 5 frequenties, waarvan 4 toegewezen aan VRT, 1 aan commerciële 

omroepen; 

o Sint-Pieters-Leeuw: 5 frequenties waarvan 4 toegewezen aan VRT, 1 aan 

commerciële omroepen. 

Al deze frequenties zijn geschikt voor een hoog zendvermogen, vanop hoge hoogte (139 – 

247m) met een omnidirectioneel karakter (= gelijke zendkracht in iedere windrichting).  

Het afkoppelen van de VRT FM-frequenties van het Norkring antennepark zou het 

commerciële potentieel in theorie beperken tot slechts 1 frequentie per opstelpunt. 

Belangrijk is op te merken dat op de mastinfrastructuur van Genk en Sint-Pieters-Leeuw de 

frequenties bedoeld voor commerciële omroepen eveneens uitgebaat worden door 

Broadcast Partners, via medegebruik van de FM-zendantenne van Norkring. 

Op de mast van Egem verzorgt Broadcast Partners de uitzending van de commerciële 

frequentie via een eigen kleinere zendantenne, dewelke over onvoldoende capaciteit 

beschikt voor de 5 VRT-zendinstallaties. De overige frequentie toegewezen aan de lokaliteit 

Schoten, bedoeld voor een commerciële omroep, maakt heden geen gebruik van de 

Norkring-infrastructuur, maar wordt uitgezonden via een andere operator dan Norkring en 

Broadcast Partners, bovendien vanaf een substantieel lagere infrastructuur (het dak van 

een silo-gebouw), die ongeschikt is voor de huisvesting van 4 VRT hoogvermogenzenders.  

Het commerciële potentieel van het FM-antennepark van Norkring zonder de VRT FM-

frequenties is bijgevolg onbestaande, gezien de bestaande infrastructuur niet kan 

aangewend worden voor het uitzenden van andere frequenties dan de voorgenoemde. 

Door de bezetting van het elektromagnetische spectrum / FM-band zijn er immers geen 

frequenties met vergelijkbaar technisch karakter (hoogvermogen, hoge hoogte en 

omnidrectioneel) beschikbaar op deze geografische opstelpunten. 
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Kortom, het afwijzen door Norkring van de vraag voor het huisvesten van FM-zendantennes 

door Broadcast Partners, op deze hoge hoogte, verslechtert de concurrentiepositie van 

Broadcast Partners. Immers, het laten hangen van de Norkring FM-zendantennes zonder reëel 

gebruik komt neer op een bezettingsstrategie dewelke de concurrentiepositie van 

concurrenten van Norkring ondermijnt. 

61. Bovenstaande neemt niet weg dat het medegebruik (de facto zal Broadcast Partners op 

heden dan het volledige gebruik van de antennes van Norkring afnemen) van de capaciteit van 

de bestaande Norkring FM-zendantennes eveneens in lijn is met eisen uit de VRT-

gunningsleidraad. Het spreekt voor zich dat Norkring als infrastructuurbeheerder van unieke 

infrastructuur de verplichting heeft om in eender welk scenario toegang te verlenen aan 

redelijke voorwaarden.  

62. Voor beide scenario’s (het beroep doen op een eigen antenne door Broadcast Partners of 

het medegebruik van de antennes van Norkring) is Norkring in staat om op korte termijn een 

offerte op te maken. Het is dan ook merkwaardig dat Norkring sinds de initiële vraag van 15 

februari 2018 nog steeds niet in staat is om een offerte te formuleren richting Broadcast 

Partners (stuk 17). 

63. Het staat derhalve onmiskenbaar vast dat Norkring haar dominante machtspositie 

misbruikt nu tot heden er nog steeds geen akkoord voorligt tussen Broadcast Partners en 

Norkring teneinde de continuïteit van de FM-uitzendingen van VRT te waarborgen. 

64. Er zijn, zoals hierboven werd aangetoond, voldoende aanwijzingen om te oordelen dat het 

prima facie niet kennelijk onredelijk is te oordelen dat de houding van Norkring een misbruik 

van machtspositie uitmaakt, verboden op basis van artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU.  

III.3 Het te vermijden nadeel 

65. Overeenkomstig artikel 64 § 1 WER kunnen voorlopige maatregelen genomen worden 

indien dringend een toestand vermeden dient te worden die een (i) ernstig, (ii) onmiddellijk en 

(iii) moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen 

aangetast worden door de praktijken die volgens het College prima facie het nemen van 

voorlopige maatregelen kunnen verantwoorden.24 Elke minder gunstige omstandigheid 

waarin een onderneming terecht komt ten aanzien van de toestand waarin zij zich zou 

bevinden indien zij de restrictieve praktijk niet zou ondergaan, komt als nadeel in 

aanmerking.25 

III.3.1 Het te vermijden nadeel is ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar 

66. Het is voor VRT van essentieel belang dat de continuïteit van de FM-distributie 

gewaarborgd blijft en dat de overdracht van de dienstverlening van Norkring naar Broadcast 

Partners voor de FM-distributie zo snel mogelijk contractueel en materieel kan worden 

uitgewerkt, teneinde te vermijden dat de FM-distributie van het publiek radio-aanbod van VRT 

verstoord wordt.  

                                                           
24 Voorz. RvM, Besl. 13 november 2001, nr. 2001-V/M-58, BVBA Daems Racing / Vlaamse Autosportfederatie, randnr. IV. 3. 
25 Brussel 18 december 1996 in H. DE BAUW en E. GYBELS, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, Diegem, Kluwer 856; D. 
Vandermeersch, De Mededingingswet, Kluwer, Mechelen, 2007, 309. 
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III.3.1.a Het nadeel is ernstig  

67. Een nadeel moet als ernstig beschouwd worden indien het een relevant onderdeel betreft 

van de activiteit die de verzoeker onderneemt.26  

68. VRT, als publieke omroep, voorziet in de productie van radioprogramma’s en de uitzending 

van deze radioprogramma's via ondermeer FM-distributie. De FM-distributie is de meest 

belangrijke distributiewijze en dekt het volledige Nederlandstalige grondgebied. Deze 

distributie kadert in de openbare omroep-opdracht en wordt als een taak van openbare dienst 

beschouwd.27  

69. VRT dient deze openbare dienst te voorzien op basis van haar Beheersovereenkomst met 

de Vlaamse Gemeenschap (stuk 27): 

“De VRT dient haar vijf radionetten aan te bieden via FM broadcasting zolang er geen 

algemene FM switch-off is.”28  

70. Aldus is het nadeel ernstig. 

III.3.1.b Het nadeel is onmiddellijk 

Elke verdere vertraging werkt de nagestreefde blokkering van Norkring in de hand nu de tijd 

wegtikt en de nodige bestellingen thans moeten worden geplaatst door Broadcast Partners 

om tijdig op 5 maart 2019 in de continuïteit van de FM-uitzendingen te voorzien. Er is immers 

nog een benodigde inlooptijd nodig om tot implementatie over te gaan: dit is de tijd nodig voor 

de bestelling van het materiaal, de doorlooptijd voor de bestelling en het testen en plaatsen 

van materiaal. Dit zou ongeveer 4 tot 6 maanden in beslag nemen. Vandaag kan slechts 

worden vastgesteld dat Norkring niet voornemens is om op de verzoeken van Broadcast 

Partners en VRT in te gaan en dat Norkring er alles aan zal doen om de lopende procedure te 

blokkeren.  

                                                           
26 Plaatsverv. Voorz. RvM, Besl. 28 mei 2001, nr. 2001-V/M-26, BVBA Executive Limousine Organisation / NV Brussels International Airport 
Company, randnr. 3. 
27 Artikel 6 § 3 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt: "Met 
de machtiging van de Vlaamse Regering kan de VRT ter uitvoering van zijn taken van openbare dienst betreffende de openbare-
omroepopdracht, vermeld in § 2, onroerende goederen onteigenen tot algemeen nut." (eigen onderlijning). De omroepopdracht wordt 
verduidelijkt in artikel 6 § 3 van hetzelfde Decreet: "2. Als openbare omroeporganisatie heeft de VRT de opdracht een zo groot mogelijk 
aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma's die de belangstelling van de mediagebruikers 
wekken en eraan voldoen.  
De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT 
op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's brengen. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen 
drama en ontspanning verzorgd. Het hele aanbod van de VRT wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit van de programma's, zowel naar 
inhoud, naar vorm als naar taalgebruik. In al zijn programma's streeft de VRT naar een zo groot mogelijke kwaliteit, professionaliteit, 
creativiteit en originaliteit, waarbij ook nieuwe talenten en vernieuwende expressievormen aangeboord moeten worden. Het programma-
aanbod wordt op een aangepaste manier gericht op bepaalde bevolkings- en leeftijdsgroepen, meer in het bijzonder op de kinderen en de 
jeugd.  
De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische 
en verdraagzame samenleving. De VRT draagt via de programma's bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in 
Vlaanderen. Daarom streeft hij naar een leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur.  
Om de betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bij de omroeporganisatie te realiseren en om de geloofwaardigheid van 
de openbare omroeporganisatie veilig te stellen, is een voldoende aantal programma's erop gericht een breed en algemeen publiek te 
boeien. Naast die algemene programma's komen andere programma's aan specifieke belangstellingssferen van kijkers en luisteraars 
tegemoet. De beoogde doelgroepen zijn voldoende ruim en ze worden door de programma's in kwestie ook bereikt.  
De VRT volgt de technologische ontwikkelingen op de voet zodat hij zijn programma's, als dat nodig en wenselijk is, ook via nieuwe 
mediatoepassingen aan zijn kijkers en luisteraars kan aanbieden.  
Tot de openbare opdracht van de VRT behoren ook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan." 
28 Zie Ambities SD 5.1. Toekomstgericht en digitaal aanbod van de Beheersovereenkomst 
2016 – 2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en VRT. Dit kadert binnen een van de zeven strategische doelstellingen waarbinnen de VRT 
voor de periode 2016 – 2020 haar opdracht zal vervullen. 
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71. De huidige situatie is voor verzoekster ernstig schadeverwekkend. Verzoekster heeft 

immers de verantwoordelijkheid tot het waarborgen van de FM-distributie van haar publiek 

radio-aanbod, doch kan deze niet nakomen indien de gekozen inschrijver geen toegang heeft 

tot de opstelpunten. Indien het resultaat van de klacht ten gronde die eveneens werd 

ingediend door VRT bij de auditeur-generaal zou moeten worden afgewacht, zal deze schade 

onherstelbaar zijn toegebracht.  

72. Zolang Norkring dit misbruik aanhoudt, komt de FM-distributie van het publiek radio-

aanbod van VRT in het gevaar.  

73. Rekening houdend met het feit dat de opdracht dringend verder moet worden uitgevoerd 

door Broadcast Partners waarbij een bereidwillige medewerking door Norkring (zoals 

overigens in hun brieven meermaals was beloofd) essentieel is om de FM-distributie te blijven 

verzekeren, is onmiddellijke actie vereist. Voor zover de verstoring van de mededinging nog 

verder zou aanhouden, is de schade voor VRT en haar publieke opdracht substantieel en 

onherstelbaar. Met het voorliggende verzoek tot voorlopige maatregelen, wenst VRT dan ook 

schadebeperkend op te treden.  

74. Aldus is het nadeel onmiddellijk. 

III.3.1.c Het nadeel is moeilijk te herstellen 

75. Wanneer de continuïteit van de FM-distributie niet verzekerd kan worden, betekent dit dat 

het radio-signaal voor wat betreft de uitzendingen via FM voor heel het Nederlandstalig 

grondgebied zullen wegvallen op 5 maart 2019. Dit nadeel is onherstelbaar.  

III.3.2 Het te vermijden nadeel voor het algemeen economisch belang 

76. Om te beoordelen of een voorlopige maatregel geboden is voor het vermijden van een 

toestand die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang, moet gekeken worden 

naar wat vereist is voor het vrijwaren van het nuttig effect van de later te nemen beslissing 

over de bodemzaak.29 Het College beoordeelt of er sprake is van "schade aan de markt" die 

vermeden kan worden.30 

77. In dit geval is ook het nadeel voor het algemeen economisch belang reëel en zal het effect 

van de later te nemen beslissing over de bodemzaak slechts nuttig zijn indien er voorlopige 

maatregelen genomen worden.  

78. Er is een niet te miskennen impact op het algemeen economisch belang wanneer de FM-

distributie van de VRT vanaf 5 maart 2019 niet langer kan worden uitgezonden. Voor het 

verspreiden van informatie over (nucleaire) rampen, terroristische aanslagen en andere zaken 

die de bevolking aanbelangen, zou het niet beschikbaar zijn van FM-distributie van de 

openbare omroep nefast zijn. Er is dan ook sprake van een imminent risico dat het algemeen 

economisch belang in verdrukking komt door het machtsmisbruik van Norkring. 

79. Het openbaar belang wordt, door de loutere houding van Norkring dan ook op dreigende 

wijze geschaad.  

                                                           
29 BMA, Besl. 11 juli 2014, nr. BMA-2014-V/M-14, Ets. Clause Feltz NV / BMW Belgium Luxembourg NV, randnr. 77. 
30 Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2016/MR/1 Cyclocross, randnr. 89. 
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80. Bijgevolg is het ook in het algemeen economisch belang noodzakelijk dat er voorlopige 

maatregelen opgelegd worden om de FM-distributie 

IV. PROCEDURES VOOR DE MEDEDINGINGSAUTORITEITEN OF DE 

NATIONALE RECHTER 

81. Zoals hierboven reeds uiteengezet, is er momenteel een procedure hangende voor de Raad 

van State. Op 7 september 2018 diende Norkring een verzoekschrift tot nietigverklaring van 

de gunningsbeslissing van 11 juli 2018 in, waarbij de opdracht met betrekking tot de 

distributieovereenkomst FM, gegund werd aan Broadcast Partners. Deze procedure heeft als 

rolnummer G/A 226.104 / XII - 8610. 

Daarenboven diende Broadcast Partners op 31 oktober 2018 een vordering tot staking in bij 

de rechtbank van koophandel te Antwerpen tegen Norkring. Deze zaak is eveneens hangende. 

VRT diende eveneens een klacht ten gronde in bij de auditeur-generaal van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

V. VOORLOPIGE MAATREGELEN 

82. Het Mededingingscollege is bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen die ertoe 

strekken de restrictieve mededingingspraktijken, die het voorwerp van het onderzoek 

uitmaken, te schorsen, overeenkomstig artikel IV.64, § 1 WER . 

83. VRT verzoekt de Voorzitter van het Mededingingscollege de volgende voorlopige 

maatregelen te nemen, noodzakelijk om de mededingingsbeperkende handelingen te 

schorsen: 

- Te bevelen dat Norkring, als huidige dienstverlener, verplicht wordt om tegen de 

vergoeding van [VERTROUWELIJK] per maand, tot voortzetting van de lopende 

dienstverlening voor de FM transmissie van de VRT radiokanalen over te gaan vanaf 5 

maart 0.00 uur 2019 overeenkomstig de technische modaliteiten van de op heden lopende 

overeenkomst tussen Norkring en VRT en dit, tot dat tussen Norkring en Broadcast 

Partners (i) een marktconforme overeenkomst (prijs/voorwaarden) is bereikt houdende 

uitvoering van de diensten overeenkomstig de Opdrachtdocumenten en (ii) deze bereikte 

overeenkomst op zodanige wijze is geïmplementeerd dat op continue wijze in de 

dienstverlening houdende FM-distributie voor de VRT door Broadcast Partners kan worden 

voorzien; 

- Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van [150.000-250.000] euro per dag dat geen 

uitvoering gegeven wordt aan de beslissing van het Mededingingscollege, te rekenen 

vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de beslissing van het 

Mededingingscollege; 

In ieder geval, vraagt VRT Norkring te bevelen de beslissing van het Mededingingscollege te 

publiceren op de startpagina van de website van Norkring, op kosten van Norkring. 
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V.1.1 Dringendheid 

84. Overeenkomstig artikel IV.64, § 1 WER dienen de maatregelen dringend te zijn om een 

bepaalde toestand te vermijden. Een maatregel is dringend indien een nadeel nu nog 

vermijdbaar is of nog beperkt kan worden.31 

85. Het nadeel in deze zaak kan inderdaad nog vermeden worden. Immers, de FM-distributie is 

verzekerd tot 4 maart 2019 23.59.59). Om de continuïteit van de FM-distributie ook vanaf 5 

maart 2019 te vrijwaren, is het noodzakelijk om de bovenstaande voorlopige maatregelen toe 

te kennen. 

86. Aan de voorwaarde van de dringendheid van de maatregelen is derhalve voldaan. 

V.1.2 Doeltreffendheid 

87. Wanneer een maatregel toelaat het nadeel of een toename van het nadeel te vermijden of 

ten minste merkbaar te beperken, dan is deze doeltreffend.32 

88. De bovenstaande gevorderde voorlopige maatregelen zullen inderdaad als gevolg hebben 

dat het nadeel, zijnde het niet kunnen voorzien in de continuïteit van de FM-distributie, volledig 

zou verdwijnen. 

89. De gevorderde voorlopige maatregelen zijn bijgevolg doeltreffend. 

V.1.3 Proportionaliteit 

90. Het College houdt rekening met de impact van het al dan niet nemen van maatregelen voor 

de betrokken entiteiten in de hypothesen dat in de beslissing betreffende de klacht al dan niet 

een inbreuk wordt vastgesteld, om te beoordelen of de maatregelen proportioneel zijn.33  

91. Elk van de gevorderde voorlopige maatregelen kan teruggedraaid worden in het geval dat 

er geen inbreuk zou worden vastgesteld in de beslissing over de klacht ten gronde. Het 

eventuele financieel verlies dat Norkring zou lijden kan door Norkring teruggevorderd worden. 

Er wordt geen onherstelbare schade aangericht in hoofde van Norkring. 

92. Evenwel, het niet nemen van de maatregelen impliceert voor VRT een ernstig nadeel dat 

niet meer kan worden hersteld of voorkomen indien later een inbreuk wordt vastgesteld in de 

beslissing over de klacht ten gronde. Immers, zonder de voorlopige maatregelen zal de 

continuïteit van de FM-distributie niet gegarandeerd zijn. 

93. De prijs van [VERTROUWELIJK] vloeit voort en steunt op het eigen voorstel van Norkring 

zoals door Norkring geformuleerd bij schrijven van 22 november 2018 om in een verlengde 

terbeschikkingstelling van één maand te voorzien. Dit voorstel toont aan dat in hoofde van 

Norkring er flexibiliteit bestaat om in een overgangstermijn te voorzien en alsnog tot de 

continuîteit van de FM-distributie van de VRT te bewerkstelligen zolang geen akkoord is bereikt 

met Broadcast Partners. Ondergeschikt kan steeds een bijkomende kostenraming worden 

opgevraagd aan Norkring om in deze continuïteit te voorzien.  

94. De gevorderde voorlopige maatregelen zijn bijgevolg proportioneel. 

                                                           
31 Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2016/MR/1 Cyclocross, randnr. 69. 
32 Voorz. BMA, Besl. 3 september 2018, nr. BMA-2018-V/M-28, NV TECO / BVBA ABB Industrial Solutions, randnr. 79. 
33 Voorz. BMA, Besl. 3 september 2018, nr. BMA-2018-V/M-28, NV TECO / BVBA ABB Industrial Solutions, randnr. 85. 
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VI. VERTROUWELIJKHEID VAN DE STUKKEN 

VRT legt de offertes van Norkring en Broadcast Partners, een aantal brieven en documenten 

vertrouwelijk neer, daar deze vertrouwelijke informatie en zakengeheimen, zoals prijzen, 

bevatten. Overeenkomstig artikel IV.64 § 5 WER kunnen partijen vertrouwelijke stukken 

neerleggen. 

OM DEZE REDENEN 

Na dit verzoekschrift ontvankelijk te hebben verklaard en in afwachting van een beslissing ten 

gronde en/of voor een termijn door het Mededingingscollege te bepalen, verzoekt VRT aan (de 

Voorzitter van) het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit, op grond 

van artikel IV.64 WER: 

- Te bevelen dat Norkring, als huidige dienstverlener, verplicht wordt om tegen de 

vergoeding van [VERTROUWELIJK] per maand, tot voortzetting van de lopende 

dienstverlening voor de FM transmissie van de VRT radiokanalen over te gaan vanaf 5 

maart 0.00 uur 2019 overeenkomstig de technische modaliteiten van de op heden lopende 

overeenkomst tussen Norkring en VRT en dit, tot dat tussen Norkring en Broadcast 

Partners (i) een marktconforme overeenkomst (prijs/voorwaarden) is bereikt houdende 

uitvoering van de diensten overeenkomstig de Opdrachtdocumenten en (ii) deze bereikte 

overeenkomst op zodanige wijze is geïmplementeerd dat op continue wijze in de 

dienstverlening houdende FM-distributie voor de VRT door Broadcast Partners kan worden 

voorzien; 

- Norkring te bevelen de beslissing van het Mededingingscollege te publiceren op de 

startpagina van de website van Norkring, op kosten van Norkring; 

- Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van [150.000-250.000] euro per dag dat geen 

uitvoering gegeven wordt aan de beslissing van het Mededingingscollege, te rekenen 

vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de dag van de beslissing van het 

Mededingingscollege.” 

IV. Schriftelijke opmerkingen van Verweerster 

12. De schriftelijke opmerkingen van verweerster luiden als volgt: 

I. “INLEIDING 

1. Huidige schriftelijke opmerkingen antwoorden op het verzoek tot voorlopige maatregelen 

neergelegd door Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (‘VRT’) in huidig dossier, 

conform de uitnodiging van de BMA bij schrijven van 19 december 2018. 

2. Norkring zal eveneens in beperkte mate antwoorden op de schriftelijke opmerkingen die 

werden ingediend door Broadcast Technology & Development B.V. (‘Broadcast Partners’). Dit 

zal slechts beperkt zijn, omdat zoals hierna verder wordt toegelicht, de tussenkomst van 

Broadcast Partners betrekking heeft op een punt dat naar het oordeel van Norkring niet het 

voorwerp kan uitmaken van een beslissing door uw College. 
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3. Norkring legt een afzonderlijke niet-vertrouwelijke versie neer van huidige memorie. 

4. Huidig geschil kadert in een breder geschil dan louter tussen Norkring en de VRT, welke in de 

feiten zal worden toegelicht. 

II. DE FEITEN EN PARTIJEN 

II.1 Norkring België 

5. Norkring België NV (‘Norkring’) is een volwaardige netwerkoperator en verzorgt onder andere 

de FM, DAB en DVB-T-distributiediensten van de verschillende radiostations van de VRT. Deze 

dienstverleningsovereenkomst met VRT loopt af op 4 maart 2019 omstreeks 24.00u. 

6. De zendinfrastructuur waar dit verzoek tot voorlopige maatregelen betrekking op heeft en de 

aansluitende dienverleningsovereenkomst met VRT, kennen een relevante voorgeschiedenis die 

eerst uit de doeken moet worden gedaan om de achtergrond en het geschil correct te kunnen 

begrijpen en beoordelen. 

II.2 De voorafgaande verkoop door VRT van haar zenderpark in 2009 

7. In 2009 deed de VRT een gemengde inbreng van haar bedrijfstak ‘Zenderpark’ in Norkring 

(Bijlage 14). Dit gebeurde als resultante van een overheidsopdracht, waarbij naast Norkring ook 

andere ondernemingen deelnamen, waaronder Broadcast Technology & Development B.V., 

(‘Broadcast Partners’). Na inzage van de dataroom diende Broadcast Partners echter geen 

offerte in. Norkring kwam als winnaar uit deze overheidsopdracht en verwierf dit zendpark voor 

een bedrag van [10-30] miljoen euro. Naast diverse andere opstelpunten, behoren de vier 

opstelpunten die relevant zijn voor het huidige geschil, namelijk te Egem, Genk, Schoten en Sint-

Pieters-Leeuw, aldus tot de volle eigendom van Norkring. 

8. Bij deze inbreng bedong de VRT toen geen enkele vrijwaring of verplichting voor later gebruik, 

met uitzondering van het bestaande (tijdelijke) dienstencontract dat, eveneens ten gevolge van 

dezelfde overheidsopdracht, met Norkring werd gesloten. (Bijlage 14). De VRT kan op dit 

zendpark dus geen enkel zakelijk of persoonlijk recht laten gelden, noch voor zichzelf, noch voor 

derden. 

Broadcast Partners was vóór de overdracht van het zendpark klant bij de VRT voor de huur van 

mastruimte (‘co-locatie’) en antennecapaciteit (‘medegebruik’) voor de FM-transmissie van 

enkele commerciële radiostations. Als nieuwe eigenaar van dit zendpark, nam Norkring 

Broadcast Partners over als klant. 

II.3 Het verloop van de gunningsprocedure 

9. Naar aanleiding van het aflopen van dit dienstverleningscontract met de VRT, schreef de VRT 

eind 2017 een opdracht uit met als voorwerp ‘Distributiecontract FM, DAB en DVB-T’. Een van 

de drie percelen van deze opdracht betreft de gunning van de FM-distributie van de verschillende 

VRT-radiostations (‘Opdracht’). De dienstverlening in het kader van de Opdracht begint op 5 

maart 2019 omstreeks 00.00u en de voorziene einddatum is vastgelegd op 4 maart 2026 

omstreeks 24.00u (Bijlage 13, p. 19). Norkring en Broadcast Partners dongen mee naar de 

gunning van de Opdracht. 
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10. De VRT verplichtte het gebruik van vier opstelpunten binnen deze Opdracht (Egem, Genk, 

Schoten en Sint-Pieters-Leeuw) (Bijlage 13, III.1.2.2.). VRT nam daarenboven noch voorafgaand, 

noch tijdens de gunning contact op met Norkring om na te gaan of en, in voorkomend geval, 

onder welke voorwaarden inschrijvers deze opstelpunten zouden kunnen gebruiken (zie Bijlage 

15, antwoord bij vragen 24 en 26). 

11. In Wijzigingsbericht nr. 1 bepaalde VRT dat de site-gebonden prijscomponenten voor de vier 

relevante sites uitsluitend door de inschrijver ingevuld dienden te worden indien deze op 

bindende wijze kan aantonen op rechtmatige wijze tot gebruik te kunnen overgaan van deze 

sites (ingevolge een eigendomsrecht of een zakelijk of persoonlijk recht op gebruik). Bij gebrek 

aan dergelijk gebruiksrecht moet de inschrijver dit aanduiden in de offerte en leidt dit niet tot 

onregelmatigheid van de offerte (Bijlage 16). 

12. Norkring deelt vervolgens aan Broadcast Partners mee (Bijlage 28) principieel bereid te zijn 

om Broadcast Partners voor doeleinden van VRT FM-distributie toegang te verlenen - weliswaar 

beperkt - tot de vier opstelpunten op de sites (en niet de volledige FM infrastructuur), in het 

geval Broadcast Partners de opdracht voor Perceel FM toegewezen zou krijgen. Norkring wijst 

er niettemin op dat dit niet op loutere kostenbasis kan gebeuren (zie vb. Bijlage 31). In tussentijd 

vindt verdere correspondentie plaats tussen Broadcast Partners en Norkring. Broadcast 

Partners blijft daarin bij haar standpunt principieel recht te hebben op de FM infrastructuur van 

Norkring op basis van een vergoeding op kostenbasis. 

13. In Wijzigingsbericht nr. 3 ging VRT zelfs zo ver om zich in de plaats van Norkring te stellen en 

– eenzijdig – bepaalde gebruiksvoorwaarden vast te stellen, namelijk bepaalde plafondprijzen 

op te leggen voor het gebruik van de infrastructuur van Norkring (Bijlage 17). De inschrijvers 

zullen echter nooit te zien krijgen hoe de VRT tot deze plafondbedragen is gekomen. Niet 

onbelangrijk is dat de VRT betrokken partij is bij de vaststelling van deze prijzen in de mate zij er 

alle belang bij heeft dat de prijzen zo laag mogelijk zijn. 

14. Hoewel Norkring op 20 juni 2018 een finale offerte indiende om alsnog in de procedure 

betrokken te kunnen blijven, verzet zij zich bij brief van 21 juni 2018 (Bijlage 37) uitdrukkelijk 

tegen de door de VRT opgelegde plafondprijzen. Ze wijst erop dat de opgeven plafondprijzen 

lager liggen dan de prijzen die zij in haar eerste offerte voor dezelfde posten had opgegeven, en 

dat zij zich niet gebonden acht door deze plafondprijzen in het geval het Perceel FM aan 

Broadcast Partners zou worden gegund in het licht van diens toegang/medegebruik van de 

betreffende FM- infrastructuur van Norkring. 

15. Ondertussen had Norkring reeds op 8 juni 2018 bepaalde technische gegevens opgevraagd 

van Broadcast Partners om haar in staat te stellen een nuttig prijsvoorstel op te maken (Bijlage 

20). Pas bij brief van 14 augustus 2018– en dus na het verloop van de 

overheidsopdrachtenprocedure – maakt Broadcast Partners voor het eerst de technische 

informatie over voor het plaatsen van de antennesystemen die zij in haar finale offerte (BAFO) 

heeft vooropgesteld (Bijlage 40). Klaarblijkelijk beseft Broadcast Partners eindelijk dat de 

betreffende informatie wel degelijk onontbeerlijk is voor Norkring om een voorstel te kunnen 

doen. Norkring onderzoekt de gegevens die Broadcast Partners bezorgde en meldt Broadcast 

Partners dat bepaalde essentiële informatie nog steeds ontbreekt zodat zij geen concreet, nuttig 

voorstel zou kunnen formuleren (Bijlage 44). Norkring herhaalt haar verzoek om deze informatie 

en ontvangt deze op 4 september 2018 (Bijlage 45). 
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16. Doorheen de Opdracht kwam VRT kwam dus kennelijk tot inzicht dat het noodzakelijk was 

om een aantal regelingen aan te nemen aangaande het gebruik van de infrastructuur die 

eigendom is van Norkring. VRT nam hiertoe eenzijdig Wijzigingsbericht nr. 1 en nr. 3 aan en 

negeerde hierbij geheel de eigendomspositie van Norkring.34 Deze Wijzigingsberichten zijn 

duidelijk genomen om Broadcast Partners te faciliteren. De inhoud en de timing van deze 

beslissingen is té toevallig gelijklopend met bepaalde brieven en dreigementen die Norkring op 

hetzelfde ogenblik van Broadcast Partners mocht ontvangen. 

Zo vaardigde de VRT Wijzigingsbericht nr. 1 uit op 28 februari, slechts enkele dagen nadat 

Broadcast Partners VRT informeerde over de besprekingen tussen Norkring en Broadcast 

Partners (zie Bijlage 18) en daags na het verzoek van VRT aan Norkring “om te handelen in 

overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken en tot de beantwoording van het schrijven 

van Broadcast Partners over te gaan op een wijze die niet mededingingsbeperkend is”. 

Wijzigingsbericht nr. 3 kwam op 14 juni 2018 in eenzelfde context tot stand, enkele dagen voor 

de indieningsdeadline voor de BAFO, nl. 20 juni 2018. Op 12 juni had Broadcast Partners haar 

correspondentie met Norkring van 5 juni 2018 en 8 juni 2018 (Bijlage 19 en Bijlage 20) 

overgemaakt aan VRT (Bijlage 21). Na een overzicht van hoe Broadcast Partners de feiten 

ervaart, verzoekt zij VRT “om als aanbestedende dienst de maatregelen te nemen waarmee 

alsnog een gelijk speelveld verzekerd wordt”. 

II.4 Opmerkingen bij het feitenrelaas van verzoekende partij (VRT) 

17. Voorafgaand aan het deel in rechte is het nog nuttig om op een aantal fouten of 

ongenuanceerde en misleidende beweringen van VRT te wijzen in diens uiteenzetting van de 

feiten. Zo stelt VRT in randnr. 4 dat de Opdracht zou zijn opgestart nadat VRT een “volstrekt 

irrealistisch en onbetaalbaar voorstel van Norkring ten belope van circa [5-10] miljoen EUR voor 

één jaar dienstverlening” had ontvangen. Wat VRT met deze tendentieuze opmerking wel 

vergeet te vermelden is dat in dit aanbod (1) een vernieuwing van apparatuur inbegrepen zat 

en (2) een garantie dat synergiën met andere projecten van de VRT aan de VRT zouden ten goede 

komen. Zo leest men immers in het aanbod van Norkring: 

[VERTROUWELIJK] 

Alsmede: 

[VERTROUWELIJK] 

In wezen is deze opmerking typerend voor het hele dossier en de houding van VRT en van 

Broadcast Partners. Men meent dat derden, zoals Broadcast Partners, en VRT zelf, niet moeten 

investeren, maar gewoon weg gebruik kunnen maken van de eigendom van derden, wanneer zij 

dat wensen, en aan de prijs die zij wensen, zonder op enige manier rekening te willen houden 

van de investeringen van Norkring. M.a.w, infrastructuurconcurrentie wordt niet 

aangemoedigd. 

18. Verder zijn ook VRT’s beweringen in randnrs. 6 en 19 over het reglementaire kader fout. 

                                                           
34 Wijzigingsbericht nr. 2 van 14 mei 2018 betreft voornamelijk het DAB-perceel en is als zodanig niet relevant voor dit verzoek om 
inlichtingen. 
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19. Ten eerste beroept Broadcast Partners zich op misleidende wijze op het internationale 

coördinatieoverleg. Dergelijk overleg is slechts vereist bij verplaatsingen van opstelpunten van 

meer dan 15 km, anders dan Broadcast Partners laat uitschijnen. Volgens Broadcast Partners 

inschatting zou dergelijk overleg zes maanden kunnen duren, wat bezwaarlijk een verplaatsing 

van meer dan 15 km verhindert op langere of zelfs middellange termijn. Broadcast Partners was 

reeds op de hoogte dat de vier opstelpunten niet essentieel waren, en zij dus geen toegang kon 

eisen, en dit sinds het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 juni 201235 dat over dezelfde 

opstelpunten handelt. Zij had dan ook meer dan vijf jaar tijd om zich voor te bereiden op de 

Opdracht, nu de VRT de procedure hiertoe opende eind 2017. Eventuele moeilijkheden op vlak 

van regelgeving die mogelijks zes maanden in beslag nemen – en dan enkel in geval van een 

opstelpunt dat meer dan 15 km afwijkt van het opstelpunt opgenomen in het frequentieplan – 

maken een verplaatsing dan ook bezwaarlijk ‘volledig onmogelijk of onredelijk moeilijk’ op 

langere termijn. 

20. Ten tweede is het Vlaams Frequentiebesluit op vele vlakken niet in lijn met het internationale 

frequentieplan van Genève 1984. Voor de 32 VRT-frequenties wijkt het Frequentiebesluit voor 

maar liefst 10 frequenties af van het internationale frequentieplan (zie markeringen in Bijlage 

62, alsook de visuele voorstellingen op de luchtfoto’s in Bijlage 66)36. Dit betreft zowel verschillen 

in locatie van de opstelpunten, als in antennehoogte en in vermogen. Deze verschillen zijn 

substantieel. Zo staat frequentie 100,6 MHz internationaal gezien gecoördineerd in Brussegem 

(OL 00"4°15'00", NB 50°51'00") met antennehoogte 180m, terwijl deze in werkelijkheid en 

conform het Frequentiebesluit in Sint-Pieters-Leeuw staat (OL 04°13'26", NB 50°46'04") met 

antennehoogte 246m. Ook voor vb. frequentie 97 MHz is het verschil in locatie en hoogte (234 

t.o.v. 171 m) beduidend. Voor geen enkele van deze afwijkingen was er sprake van een 

internationale coördinatie, wat aantoont dat hier soepel mee kan omgesprongen worden. 

Ook voor commerciële zenders komen dergelijke afwijkingen frequent voor. Zo kent Radio 

Nostalgie (frequentie 102,9 MHz in Schoten) volgens het internationaal frequentieplan dezelfde 

opstelplaats, dezelfde hoogte en hetzelfde vermogen als de FM-radiozenders van VRT. Niettemin 

koos de operator van de zender, TVV Sound, voor een alternatieve opstelplaats met 

antennehoogte van 84 meter. Omwille van deze lagere hoogte, maakte het nieuw 

ontwerpbesluit dat het Vlaams frequentieplan vastlegt een uitgestraald vermogen mogelijk van 

125.892 Watt (tegenover 50.000 Watt in het internationaal plan). Ook dit ging niet gepaard met 

internationale coördinatie. 

De bezwaren die Broadcast Partners aanhaalt rond reglementaire moeilijkheden met het 

verplaatsen van opstelpunten en transmissie vanaf een lager opstelpunt maar met een hoger 

uitgestraald vermogen, stroken dus niet met de praktijk. 

21. Ten derde komen wijzigingen aan het Vlaams Frequentiebesluit en het internationale 

frequentieplan veelvuldig voor. 

                                                           
35 Brussel, 27 juni 2012, nr. 2011/AR/58, Broadcast Newco Two/VRT. 
36 Dit overzicht markeert volgende afwijkingen: 
- Geografische coördinaten van de opstelplaats: Deze coördinaten zijn weer gegeven in graden (°), minuten (‘) en seconden (“).  

Dit overzicht geeft enkel afwijkingen van meer dan 30 seconden weer, omdat coördinaten op internationaal niveau soms 
afgerond worden op het niveau van minuten. 

- Hoogte: afwijkingen van meer dan 20%. 
- Vermogen: alle afwijkingen. 
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Zo bracht de Vlaamse Regering reeds twee keer wijzigingen aan in het Frequentiebesluit.37 Ook 

het internationale frequentieplan wijzigt veelvuldig. Uit Bijlage 63 blijkt dat wijzigingen aan dit 

internationale plan schering en inslag zijn.38
 

22. Bovendien moet de Vlaamse Regering het huidige Frequentiebesluit sowieso al aanpassen 

ingevolge het loutere feit dat Broadcast Partners de FM-transmissiedienstverlening aan de VRT 

overneemt van Norkring. Broadcast Partners zal immers ook wijzigingen doorvoeren t.o.v. het 

Frequentiebesluit voor de andere opstelpunten/antennehoogtes dan de vier hoge opstelpunten 

die het voorwerp uitmaken van haar vordering, zoals Antwerpen, Leuven, Gent, Diest, Sint-

Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Brussegem, Veltem, Brussel. Waarom zouden er voor de vier 

opstelpunten waarover het geschil loopt wél onoverkomelijke reglementaire problemen zijn en 

voor deze andere opstelpunten niet? 

23. Daarnaast, indien derden beweerdelijk geen mogelijkheid hadden om alternatieven te vinden 

voor de vier zendmasten, is dat enkel te wijten aan (1) de VRT die zelf de vier betrokken 

opstelpunten verplichtend heeft opgelegd en (2) de VRT die desgevallend te weinig tijd heeft 

voorzien voor derden om de nodige alternatieven en vergunningen daarvoor te proberen 

bekomen. Het is dus de VRT die de infrastructuurconcurrentie niet heeft mogelijk gemaakt en 

tenslotte (3) derden die blijkbaar in het verleden geen enkele investeringsbereidheid getoond 

hebben, maar puur rekenen op Norkring om hen wanneer het deze derden uitkomt, en aan de 

prijs die zij willen bieden, infrastructuur van Norkring te mogen gebruiken (daarbij zelfs de 

afbraak van de eigen infrastructuur van Norkring eisend!). 

24. In randnr. 45 stelt VRT dat Norkring zeer goed beseft dat er schade dreigt indien er geen 

overeenkomst is gevonden m.b.t. de continuïteit van de FM uitzendingen. Zij citeert daarvoor uit 

een schrijven van Norkring van 22 november 2018. Eens te meer echter rukt de VRT een voorstel 

van Norkring totaal uit zijn context. Immers bij volledige lectuur van de betrokken brief blijkt dat 

in het kader van de huidige dienstverlening (die loopt tot 5 maart 2019), VRT de aflevering 

verzorgt van de FM bronsignalen in de zendsites Sint-Pieters-Leeuw, Egem, Genk, Schoten, 

Brussel RAC en Brussegem. De apparatuur die VRT daarvoor heeft staan in die zendsites moet 

derhalve operationeel blijven tot 5 maart om de continuïteit van de huidige SLA te garanderen. 

Het is dan ook logisch dat VRT na het aflopen van de overeenkomst nog een redelijke termijn 

krijgt om deze apparatuur te verwijderen. Het voorstel van Norkring kadert dus in het 

garanderen van de continuïteit van de FM uitzendingen in de lopende SLA tot 5 maart 2019. Dit 

voorstel handelt daarentegen net niet over continuïteit van FM na 5 maart. VRT probeert Uw 

College dus te misleiden. 

25. Daarmee is ook de even misleidende en onterechte stelling van VRT in randnr. 93 van het 

verzoek van VRT ondergraven. Norkrings voorstel waar VRT naar verwijst in randnr. 93 ter 

rechtvaardiging van een prijs van [VERTROUWELIJK], heeft betrekking op wat Norkring in de 

voorgaande paragraaf heeft uiteengezet, nl. de redelijke termijn van gebruik van de mast om 

                                                           
37 Zie https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015677&param=informatie&ref=search&AVIDS=. 
38 Dit stuk is een weergave van de publiek beschikbare gegevens van rond de wijzigingen aan dit internationale plan. Dit stuk geeft de 
gegevens weer die de Duitse regulator, de Bundesnetzagentur, ter beschikking stelt in verband met de wijzigingen van het 
Frequentieplan voor haar buurlanden (zie 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Ru 
ndfunk/rundfunk-node.html) De download‘UKW [datum document’] geeft het laatste overzicht van de wijzigingen weer. Dit stuk is 
gebaseerd op de versie van 10 december 2018. De laatste kolom van dit document geeft de datum weer van de aanvraag tot wijziging en 
de vierde laatste kolom geeft het relevante land weer. Dit document filterde reeds op België, en geeft aldus enkel de resultaten voor België 
weer 
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bestaande apparatuur te verwijderen. Zij had totaal geen betrekking op de continuïteit van de 

FM-distributie. VRT probeert dus Uw College een rad voor de ogen te draaien en een prijs te 

horen opleggen die totaal onwettig is. Mocht Norkring immers dergelijke prijs hebben 

aangeboden, zou Broadcast Partners onmiddellijk gedagvaard hebben wegens beweerde 

schending van artikel IV.2 WER (“roofprijzen”) …. Uw College kan uiteraard in het kader van 

voorlopige maatregelen geen bevel opleggen dat een rechter ten gronde ook niet zou kunnen 

bevelen39. 

III. IN RECHTE 

III.1 Overzicht 

26. Overeenkomstig artikel IV.64, §1 WER, kan het Mededingingscollege “onder de in dit artikel 

bepaalde voorwaarden, voorlopige maatregelen nemen teneinde de restrictieve 

mededingingspraktijken, die het voorwerp van het onderzoek uitmaken, te schorsen, indien 

dringend een toestand dient te worden vermeden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk 

herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast 

worden door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang”. 

27. Op basis hiervan heeft de VRT onderhavig verzoek om voorlopige maatregelen ingediend, 

waarop deze opmerkingen betrekking hebben. 

28. Norkring zal hieronder aantonen dat niet aan een aantal van de voorwaarden van deze 

bepaling zijn voldaan, zodat het verzoek om voorlopige maatregelen van de VRT onontvankelijk 

en ongegrond dient te worden verklaard. 

29. Het verzoek om voorlopige maatregelen van de VRT is vooreerst onontvankelijk en nietig (zie 

punt 3.2 hieronder). 

30. Subsidiair zal Norkring aantonen dat er geen prima facie bewijs is van een 

mededingingsbeperkende praktijk die in strijd zou zijn met artikel IV.2 WER en/of 102 VWEU (zie 

punt 3.3(a) hieronder) en anderzijds dat er geen sprake is van urgentie om een situatie te 

voorkomen die ernstige, onmiddellijke en moeilijk herstelbaar schade kan veroorzaken met 

betrekking tot de VRT (zie punt 3.3(b) hieronder). 

31. Norkring wenst te onderstrepen dat aan beide voorwaarden voldaan moet zijn opdat het 

Mededingingscollege gerechtigd zou zijn om een voorlopige maatregel te nemen. Indien een 

verzoeker zich louter en alleen zou wensen te beroepen op “urgentie” en “belangenafweging”, 

kan immers steeds een beroep worden gedaan op de rechter, zetelend in kort geding, 

overeenkomstig art. 584 Gerechtelijk Wetboek. Het zou niet in overeenstemming zijn met het 

gelijkheidsbeginsel indien, enkel inzake mededingingspraktijken waarvan wordt ingeroepen dat 

ze restrictief zijn, zowel bij een bestuurlijke overheid (Mededingingscollege) als bij de rechter, 

zetelend in kort geding, een voorlopige maatregel louter gesteund op urgentie en/of 

belangenafweging zou kunnen worden bekomen (waar dit in andere gevallen uitsluitend 

mogelijk is bij de rechter, zetelend in kort geding). 

                                                           
39 Voorz. RvM, Besl. nr. 2005-V/M-05 van 15 februari 2005, Cine-Invest Brugge / Kinepolis, randnr. 4; Brussel 19 oktober 2011, nrs. 

2012/MR/7 en 2013/MR/8, Spira / De Beers 1, TBH 2012, 990, randnr. 60. 
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Overigens zouden de waarborgen vervat in art. 6 EVRM en de artt. 144-145 van de Grondwet 

worden uitgehold indien de Mededingingsautoriteit in het kader van de “voorlopige 

maatregelen” als bestuurlijke overheid een fait accompli zou realiseren dat door de rechter niet 

meer zou kunnen worden hersteld (zie arrest 170/2014 Grondwettelijk Hof). 

32. Ten slotte zal Norkring aantonen dat de belangenafweging in het voordeel is van de afwijzing 

van het verzoek om voorlopige maatregelen van de VRT (zie punt 3.4 hieronder). 

III.2 Onontvankelijkheid en nietigheid 

III.2.1 Schending van de rechten van de verdediging, van artikel IV.64§2 en § 5 WER 

33. Norkring is van oordeel dat het College niet tot de kern van de zaak kan komen door een 

patente schending van haar rechten van verweer en schending van artikel IV.64§2 en § 5 WER. 

Doorheen het verzoek van VRT wordt bij herhaling verwezen naar stukken waartoe Norkring 

geen toegang heeft gehad, zelfs niet tot een niet-vertrouwelijke versie. Het gaat meer bepaald 

om niet minder dan 40 stukken, nl stukken 33 tot en met 73. Door deze stukken niet aan Norkring 

mee te delen, ook niet in niet-vertrouwelijke versie, maar deze wel aan te wenden in het verzoek 

om voorlopige maatregelen, schendt de klager diverse bepalingen die elk op zich tot de 

onontvankelijkheid of nietigheid leiden van het verzoek. Meer bepaald is sprake van schending 

van: 

- De rechten van de verdediging; 

- Artikel 64§ 2, WER, derde zin dat bepaalt: “Op straffe van nietigheid stuurt de verzoeker op 

dezelfde dag als de neerlegging, per aangetekende zending of e-mail met ontvangstmelding, 

een kopie van zijn verzoek en de bijhorende stukken aan de ondernemingen of 

ondernemingsverenigingen waartegen voorlopige maatregelen werden gevraagd.”. Het 

niet meedelen van deze stukken, ook niet van een niet-vertrouwelijke versie leidt derhalve 

tot nietigheid van het verzoek om voorlopige maatregelen; 

- Artikel 64, § 5 WER: § 5 bepaalt: “De partijen die stukken neerleggen kunnen de passages 

aanduiden die zij vertrouwelijk achten, mits zij dit motiveren en een niet-vertrouwelijke 

samenvatting neerleggen.”: Door van de 40 stukken geen niet-vertrouwelijke versie te 

maken heeft de verzoeker deze bepaling geschonden. 

34. Een voorbeeld is o.m. de studie van Deloitte (stuk 72 van VRT). 

35. Die stukken, en niet in het minst de studie van Deloitte, vormen een kernstuk in het betoog 

van VRT. Het is bijvoorbeeld de beweerdelijke reden waarom VRT plafondprijzen heeft ingesteld 

(die naar het oordeel van Norkring volstrekt illegaal zijn – zie randnr. 25). Het zijn dan weer die 

plafondprijzen die VRT (en Broadcast Partners) gebruikt om te beweren dat de prijzen die 

Norkring voorstelt aan VRT (en aan Broadcast Partners) ‘excessief’ zouden zijn en waarom 

Norkring haar oorspronkelijke offerte naar beneden moest bijstellen wilde zijn nog kunnen 

verder deelnemen aan de aanbesteding. Bij gebrek aan toegang tot dit stuk is de procedure voor 

Uw College in hoofde van de VRT onregelmatig. Men probeert immers veel te insinueren op basis 

van beweerdelijk bewijs waartoe de verwerende partij (Norkring) geen toegang heeft gehad. 

Ten overvloede merkt Norkring nog op dat die studie van Deloitte overigens nooit juist kan zijn, 

al was het maar omdat Deloitte op geen enkel moment welkdanig contact ook heeft opgenomen 

met Norkring i.v.m. haar kostenstructuur, de technische gegevens van de masten, de kosten 
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m.b.t. de masten enz. Deloitte heeft zich beweerdelijk gebaseerd op masten van derden, die 

echter andere kenmerken hebben, op andere plaatsen (inz. Nederland) staan (en volgens de 

aanbesteding van VRT zelf, NIET voldoen aan de technische vereisten van de offerte). 

36. Overigens merkt Norkring nog op dat het Deloitte rapport van 6 juli 201840 “dat is uitgevoerd 

om de plafondprijzen te bepalen”, kennelijk dateert van nà het opleggen van deze plafondprijzen 

(op 14 juni 2018) en de indieningsdatum van de Beste en Finale Offertes (20 juni 2018), zodat 

het “waarachter karakter” ervan uiterst twijfelachtig is. 

37. In de mate deze schending van de rechten van de verdediging niet zouden leiden tot het 

onontvankelijk of nietig zijn van het verzoek op zich, moet daar naar het oordeel van 

Norkring minstens uit volgen dat het verzoek ongegrond is, zonder dat verder onderzoek van de 

maatregelen nodig zijn, en dat om twee redenen. 

- Ten eerste is het betrokken stuk de kern van het bewijs van de VRT. Het is immers het bewijs 

van de noodzaak en verantwoording van de opgelegde plafondprijzen, en vooral het bewijs 

dat de door Norkring voorgestelde prijs voor de tijdelijke verderzetting van de 

dienstverlening aan VRT ‘excessief’ zou zijn. Zonder toegang tot dit stuk, is er dus geen enkel 

bewijs. Nu reeds wenst Norkring op te merken dat het hierna ten gronde nog zal aantonen, 

waarom de studie in elk geval irrelevant is, maar dat betreft dan de discussie ten gronde. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de rest van de vertrouwelijke stukken. 

- Er is immers geen gelijk speelveld meer mogelijk tussen de partijen, doordat het 

verzoekschrift, de stellingen, de tender, enz.. gebaseerd zijn op dit stuk. De VRT heeft dus 

een feitelijke situatie gecreëerd met aannames die niet alleen niet gecontroleerd kunnen 

worden, maar als een vaststaande aanname zijn geponeerd, mede vanuit het standpunt dat 

VRT als ‘aanbestedende overheid’ maar op haar woord moet geloofd worden. Deze foute 

situatie en ongelijk speelveld is gecreëerd door het toedoen van de verzoekende partij zelf. 

Zij moet daar dan ook de gevolgen van dragen. Het enkele feit dat artikel IV.64§ 6 WER 

bepaalt dat het college geen kennis kan nemen van de stukken die niet aan Norkring zijn 

meegedeeld, verandert niets aan het voorgaande. Het aantal stukken, het belang ervan, en 

de verwerking ervan in het verzoek, maken dat het gehele verzoek nietig is, minstens 

onontvankelijk en ongegrond. 

III.2.2 Onwettig verzoek 

38. Het verzoek van VRT moet verder onontvankelijk, minstens ongegrond verklaard worden, 

omdat het gevraagde onwettig is. 

39. VRT vraagt immers aan Norkring het bevel op te leggen om diensten te leveren aan 

[VERTROUWELIJK] totdat twee voorwaarden zijn vervuld die niet van Norkring afhangen. De 

onwettigheid van dit verzoek vloeit voort uit meerdere elementen. 

40. Ten eerste is dit geen voorlopige maatregel. Immers, indien de voorwaarden nooit zouden 

vervuld zijn, blijft dat Norkring enkel [VERTROUWELIJK] zou mogen vragen aan VRT voor 

gepresteerde diensten. Dat is dus een definitieve maatregel. 

                                                           
40 VRT verduidelijkt in haar verzoek tot voorlopige maatregelen niet van wanneer het Deloitte rapport dateert. Echter, in de 

vernietigingsprocedure tussen Norkring en VRT voor de Raad van State, verwijst zij in haar memorie van antwoord (zie Bijlage 67) ook naar 
een rapport van Deloitte ter ondersteuning van haar plafondprijzen. De inventaris van deze memorie van antwoord geeft aan dat deze 
studie dateert van 6 juli 2018 (zie stuk 88). Norkring gaat er in deze vanuit dat het om hetzelfde rapport met zelfde datum gaat. 
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41. Ten tweede zou de verplichting voor Norkring om te blijven leveren aan VRT afhangen van 

de pure wil van een derde, nl. Broadcast Partners, om tot een overeenkomst met Norkring te 

komen aan voorwaarden die deze derde wenselijk acht, inclusief qua implementatie. 

42. Ten derde, de prijs die Norkring zou ontvangen voor de betrokken diensten 

([VERTROUWELIJK] per maand) is uiteraard een verliesprijs. Niemand betwist dat Norkring de 

betrokken dienstverlening niet voor deze prijs kan aanbieden. Aldus vraagt VRT Uw College om 

een onwettige maatregel op te leggen. Immers, VRT vraagt Uw College om Norkring te dwingen 

met verlies te verkopen. Daarnaast, indien Norkring zelf aan de VRT in 2017 een prijs van 

[VERTROUWELIJK] zou hebben aangeboden – quod non – dan zou evidentelijk, in de stelling van 

VRT en van Broadcast Partners die er vanuit gaan dat Norkring zich in een dominante positie 

bevindt, er sprake zijn van ‘roofprijzen’ in strijd met artikel 102 VWEU en artikel IV.2 WEM. Dus 

ofwel geeft VRT toe dat er geen sprake is van een dominantie positie maar dan vervalt haar 

gehele uitgangspunt en de basis van haar verzoek, ofwel houdt zij vast aan de dominantie, maar 

is haar verzoek onwettig. Om beide redenen is het verzoek onontvankelijk, minstens ongegrond, 

zonder dat verder op de grond van de zaak moet worden ingegaan. 

III.3 Ongegrondheid 

43. Zowel artikel IV.64, §1 WER als de beslissingspraktijk van het Mededingingscollege bevestigd 

door het Hof van beroep41, tonen aan dat het Mededingingscollege voorlopige maatregelen kan 

nemen overeenkomstig deze bepaling indien er: 

1) prima facie bewijs bestaat van een inbreuk op het mededingingsrecht; 

2) dringend een toestand vermeden dient te worden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk 

herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen 

aangetast worden door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen 

economisch belang. 

Zoals Norkring hieronder zal aantonen is er in onderhavig geval aan geen van deze twee 

voorwaarden voldaan. 

III.3.1 Ontbreken van prima facie bewijs en/of belang bij het vaststellen van een 

inbreuk op het mededingingsrecht 

III.3.1.a M.b.t. het uitgangspunt dat Norkring een misbruik pleegt t.a.v. Broadcast 

Partners 

44. Volgens randnr. 56 van het verzoek om voorlopige maatregelen van de VRT, zou de inbreuk 

uit twee zaken bestaan: (i) ‘dat zij [Norkring] als infrastructuurbeheerder weigert om toegang 

te verlenen aan een concurrentie-dienstverlener en (ii) ‘daarenboven een excessief hoge prijs 

vraag aan VRT om de dienstverlening, zijnde de FM distributie, in stand te houden na 5 maart 

2019”42. Wanneer men dan verder leest is het echter opvallend dat het verzoek voor het grootste 

deel gebaseerd is op het uitgangspunt dat Norkring misbruik van haar beweerde dominante 

positie zou plegen lastens een derde, nl. Broadcast Partners, door beweerdelijk geen akkoord te 

willen sluiten met Broadcast Partners over de ter beschikking stelling van infrastructuur van 

                                                           
41 Zie o.a. Brussel, 28 april 2016, nr. 2015/MR/1, FEI 2, TBM 2016, afl. 2, 183; Brussel, 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2016/MR/1, 
Cyclocross; TBM 2016, afl. 4, 417; Brussel, 28 juni 2017, nr. 2016/MR/2, AB InBev / Alken Maes, Competitio 2018, afl. 1, 80. 
42 Norkring maakt weliswaar voorbehoud t.a.v. de kwalificatie als infrastructuurbeheerder, die in het kader van het voorliggende geschil 
overigens irrelevant is. 
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Norkring aan Broadcast Partners. Randnr. 56 tot en met 64 van het verzoekschrift gaan immers 

quasi uitsluitend over de relatie tussen Norkring en Broadcast Partners. Ook randnr. 66 en 

vervolgens 70 e.v. gaan opnieuw over de relatie Norkring – Broadcast Partners en wat Uw 

College zou moeten doen in dat verband. Ook nadien bij het onderzoeken van de voorwaarden 

voor voorlopige maatregelen lijkt de VRT het voornamelijk te hebben over de gevolgen indien 

geen overeenkomst tussen Norkring en Broadcast Partners tot stand komt … Uw College zal 

inderdaad vaststellen dat mbt de tweede inbreuk (de beweerde excessieve prijzen die Norkring 

aan VRT vraagt) er zo goed als geen enkele verdere overweging meer komt en al zeker geen 

enkele fundering van deze stelling. 

45. Conform artikel IV.41, §1, 2° WER, moet de verzoeker aantonen dat hij een rechtsreeks en 

dadelijk belang heeft bij het instellen van de vordering. Het Hof van Beroep te Brussel heeft, 

gesteund op de voorbereidende werken van de WBEM, vastgesteld dat het belang dat vereist 

wordt van een verzoekende partij op hetzelfde niveau moet gesteld worden als het belang dat 

vereist is bij een vordering in rechte overeenkomstig art. 18 Ger.W43. De klager moet dus niet 

alleen aantonen dat hij een reeds verkregen en dadelijk belang heeft, hij zal vooral moeten 

aantonen dat het belang persoonlijk is. De klager kan zich dus niet beroepen op een belang dat 

hem slechts indirect treft. 

46. Volledigheidshalve merkt Norkring op dat daarbij een parallel kan worden getrokken met de 

procedurele aspecten van de administratieve kortgedingprocedure voor de Raad van State, 

inzonderheid het verzoek tot voorlopige maatregelen. Op grond van artikel 17, §1 van de RvS-

wet44
 kan de RvS de tenuitvoerlegging van een akte schorsen alsook alle maatregelen nemen die 

nodig zijn om de belangen veilig te stellen van de partijen of personen die een belang hebben bij 

de beslechting van de zaak. Deze bepaling voorziet derhalve uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor 

zowel de partijen als alle “andere” personen die belang hebben bij de beslechting van het geschil, 

om het opleggen van voorlopige maatregelen aan de RvS te vorderen45. Logischerwijze vloeit 

daaruit voort dat indien één van de partijen voorlopige maatregelen vordert, deze uiteraard 

“nodig” moeten zijn cq. niet verder mogen strekken dan hetgeen nodig is om haar eigen 

belangen - en niet die van een derde - veilig te stellen46. Deze laatste kan daartoe immers zelf 

om verzoeken. 

47. Vastgesteld moet dus worden dat VRT in wezen een procedure voert ten gunste van de 

vaststelling voor een derde, nl. dat Broadcast Partners slachtoffer zou zijn van een beweerd 

misbruik van Norkring. Echter Broadcast Partners heeft dergelijke vraag niet geformuleerd t.a.v. 

Uw College en VRT kan dit ook niet vragen voor een andere partij. Daarmee vervalt dit gehele 

deel van het verzoek. 

48. Daarnaast, en louter ten overvloede, betwist Norkring ten stelligste de standpunten van de 

VRT in dat verband. Meer in het bijzonder is er helemaal geen weigering van Norkring om haar 

bestaande apparatuur (antennes) aan Broadcast Partners te verhuren. Het enige geschil 

hierover is de hoogte van de vergoeding. Daarover is Broadcast Partners een procedure gestart 

voor de stakingsrechter. Norkring mag gemakshalve in dat verband verwijzen naar de voor de 

                                                           
43 Brussel, 11 september 1996, RTBF e.a./Belgische Staat e.a., B.S. 20 september 1996, 24608; Geciteerd door Voorz. RvM, Besl. nr. 2005-
V/M-05 van 15 februari 2005, Cine-Invest Brugge/Kinepolis, randnr. 4. 
44 Voluit: Gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 (en latere wijzigingen). 
45 M. Leroy, “Chapitre IX Suspension et référé” in M. Leroy (ed), Contentieux administratif, Anthemis, 2011, 813. 
46 E. Brewaeys, “Knelpunten in de kortgedingprocedure voor de Raad van State”, TBP 2017/7-8, 400. 
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stakingsrechter uitgewisselde conclusies (zie Bijlage 64 en Bijlage 65). Norkring weigert ook niet 

om ruimte op de masten aan Broadcast Partners te verhuren waar dit technisch mogelijk is. Het 

probleem volgens Broadcast Partners is dat deze ruimten niet ideaal zijn, of niet toegelaten, of 

extra investeringen vergen van Broadcast Partners indien men die zou willen gebruiken. Maar 

dat is een ander verhaal dan een weigering. Wat Norkring wel weigert, is om haar eigen 

installaties te moeten afbreken om Broadcast Partners toe te laten eigen installaties op exact 

diezelfde plaats te hangen. Maar dat is niet het voorwerp van het geschil voor Uw College. 

49. Samengevat, in de mate het verzoek van VRT steunt op beweerde onwettige gedragingen 

van Norkring t.a.v. Broadcast Partners, is dit niet het voorwerp van huidig geding, en kan VRT 

dit ook niet vorderen nu zij zich niet in het belang van Broadcast Partners kan transponeren. 

50. Om dezelfde redenen zijn randnrs 4 tot en met 17 en 28 tot en met 54 (einde van de 

opmerkingen) van de schriftelijke opmerkingen van Broadcast Partners zonder enige relevantie. 

Ook die passages focussen geheel op de relatie Norkring-Broadcast Partners, en niet op de 

relatie VRT-Norkring. Het geheel is bijzonder doorzichtig. Broadcast Partners en VRT willen een 

grote schandaalsfeer proberen op te hangen aan allerlei beweerde inbreuken die Norkring zou 

begaan hebben, maar die niet eens het voorwerp zijn van huidig verzoek om voorlopige 

maatregelen. Norkring verzoekt de BMA dan ook deze opmerkingen zonder meer naast zich neer 

te leggen. 

51. Uiterst ondergeschikt, en onder alle voorbehoud, indien het College toch zou menen dat aan 

deze argumenten enig belang zou toekomen, verwijst Norkring naar haar antwoord op deze 

argumenten en verwijten in haar syntheseconclusie voor de stakingsrechter (zie Bijlage 64) 

welke hier dan als hernomen moet worden beschouwd. Norkring betwist voor het overige 

formeel welke inbreuk ook te hebben begaan t.a.v. Broadcast Partners. En belangrijk in het 

kader van huidig verzoek om voorlopige maatregelen: ook t.a.v. Broadcast Partners heeft 

Norkring een concreet voorstel gedaan om haar eigen antennesystemen aan Broadcast Partners 

te verhuren. Dat erkent Broadcast Partners ten andere op p. 5 van haar schriftelijke 

opmerkingen. Dat voorstel dateert inmiddels al van 3 en een halve maand geleden. Kern van de 

zaak is dat Broadcast Partners niet akkoord is met het prijsvoorstel van Norkring. Dat is echter 

een commerciële discussie. Norkring heeft van in het begin aangegeven dat dit een voorstel was 

dat onderhandelbaar was. Bijzonder frappant is dat Broadcast Partners NOOIT met enig 

tegenvoorstel is gekomen. Wanneer Broadcast Partners in randnr. 15 van haar schriftelijke 

opmerkingen stelt: [VERTROUWELIJK] M.a.w., er is totaal geen sprake van enige 

contractsweigering in hoofde van Norkring. Er is wel een patente onwil van Broadcast Partners 

om te onderhandelen aan andere prijzen dan diegene die een derde partij (nl. VRT) eenzijdig en 

zonder bewezen onderbouwing (die overigens irrelevant zou zijn vermits de onderbouwing geen 

betrekking had op de installaties van Norkring!) heeft vastgesteld (en waarop dan nog een 

korting van [20-30]% zou moeten toegekend worden waardoor Norkring met verlies zou 

verkopen!). 

52. Conclusie: er is geen inbreuk, [VERTROUWELIJK], heeft Broadcast Partners zelf een artificiële 

“urgentie” gecreëerd die niet kan gehonoreerd worden in het kader van de huidige procedure. 

III.3.1.b M.b.t. de rechtmatigheid van de vordering van de VRT 

53. Norkring meent verder dat er ook geen sprake kan zijn van een prima facie inbreuk die zij zou 

begaan hebben. Ten eerste, zoals hiervoor al aangegeven, onderbouwt VRT haar verzoek mbt 
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de beweerde excessieve prijzen die Norkring zou vragen op geen enkele manier. Ten tweede, uit 

het feitenrelaas blijkt het integendeel, namelijk dat het VRT en/of Broadcast Partners zijn die 

diverse fouten en onwettigheden begaan hebben. Hoewel Norkring Uw College niet om een 

vaststelling van een inbreuk in hoofde van VRT vraagt in het kader van dit verzoek om voorlopige 

maatregelen, kan Uw College bij de beoordeling van de vraag of er prima facie sprake is een 

mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht door Norkring, uiteraard even prima facie rekening 

houden met de houding van de klager en derden. Dat kan zowel in het kader van de prima facie 

beoordeling van de mogelijk inbreukvraag, als in het kader van de belangenafweging. Zonder 

uitputtend te zijn, gaat het dan o.m. om volgende elementen: 

- VRT heeft van in het begin van de aanbestedingsprocedure reeds standpunt ingenomen 

tegen Norkring en ten gunste van Broadcast Partners. Tekenend in dat verband is 

bijvoorbeeld de briefwisseling van 15 (Bijlage 25) en 22 februari (Bijlage 26) tussen 

Broadcast Partners en Norkring en de reactie daarop van 27 februari 2018 (Bijlage 27) van 

VRT, die zonder ook maar één enkele keer Norkring daarover te horen, meteen de positie 

inneemt dat Norkring moet “handelen in overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken” 

(hetgeen impliceert dat VRT dan al oordeelt dat Norkring niet in overeenstemming handelt 

daarmee), en dat Norkring moet antwoorden op het schrijven van Broadcast Partners“op 

een wijze die niet mededingingsbeperkend is”, hetgeen impliceert dat VRT dus stelling 

inneemt dat de enkele brief van Norkring van 22 februari aan Broadcast Partners 

mededingingsbeperkend is. Nochtans is het enige wat Norkring in die brief stelt dat (1) het 

de vraag van Broadcast Partners diligent zal bestuderen, inclusief diens rechtsgrond en (2) 

het Broadcast Partners vraagt te willen toelichten waarom voor de antennesystemen is 

voldaan aan de voorwaarden van niet-dupliceerbaarheid en de noodzakelijkheid. 

- VRT erkent in randnr. 13 van haar memorie voor de Raad van State (Bijlage 67), dat 

Broadcast Partners zelfs verzocht heeft van in het begin van de procedure om Norkring uit 

te sluiten (“Broadcast Partners verzocht VRT tevens om Norkring uit te sluiten van verdere 

deelname en om de datum voor de indiening van de offertes met één maand te verlengen”). 

Dergelijk verzoek is op zich al onwettig. Weliswaar is de VRT daar niet rechtstreeks op 

ingegaan, maar het gehele verder verloop van de procedure (waaronder bijvoorbeeld 

wijzigingen van het bestek op verzoek van Broadcast Partners, opleggen van onwettige 

plafondprijzen, diverse tussenkomsten van VRT richting Norkring ten gunste van Broadcast 

Partners) wijzen erop dat VRT dat wel op een indirecte manier heeft proberen realiseren. 

III.3.1.c Misbruik en machtspositie m.b.t. beweerde excessieve prijzen aan de VRT 

i) Norkring heeft geen prima facie dominante positie 

54. Om een prima facie inbreuk vast te stellen dient te worden vastgesteld dat het niet kennelijk 

onredelijk is om aan te nemen dat alle constitutieve elementen van een 

mededingingsbeperkende gedraging aanwezig zijn. 

55. Het Hof van beroep te Brussel oordeelde hieromtrent het volgende: “De toetsingsstandaard 

van een prima facie inbreuk betekent alleszins dat er meer dan een theoretische, d.w.z. een 

reële, mogelijkheid moet bestaan om de aangevoerde feiten, zo deze op het eerste zicht als 

geloofwaardig overkomen, als een inbreuk (misbruik van machtspositie) te kwalificeren zonder 

dat daartoe eerst een grondig onderzoek dient te gebeuren. Wel dient de Voorzitter uitdrukkelijk 

in zijn beslissing vast te stellen dat prima facie de constitutieve elementen voor een inbreuk 
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voorhanden zijn (waaronder het bestaan van een prima facie machtspositie, een 

ondernemingspraktijk die misbruik kan uitmaken en de afwezigheid op het eerste zicht van 

ernstige rechtvaardigingsgronden)”47. 

56. In de recente zaak AB InBev / Alken Maes, verduidelijkte het Hof dat “De activiteit die het 

voorwerp van de grief uitmaakt […] prima facie een misbruik van machtspositie [moet] 

uitmaken. Het gegeven dat het gedrag mogelijkerwijze een misbruik zou kunnen uitmaken, 

volstaat niet”. Het Hof benadrukte nog dat “In het kader van de prima facie beoordeling […] de 

eventualiteit dat er wel eens een inbreuk zou kunnen zijn, niet relevant [is]”48. 

57. Hieruit volgt dat de VRT meer moet aantonen dan de loutere mogelijkheid van een inbreuk, 

hetgeen ze niet op geloofwaardige wijze doet. 

58. De VRT beweert dat de houding van Norkring, als infrastructuurbeheerder, neer zou komen 

op de weigering om toegang te verlenen aan een concurrent-dienstverlener. Dit, en de excessief 

hoge prijzen die Norkring aan de VRT zou vragen om de dienstverlening in stand te houden na 5 

maart 2019, zouden volgens de verzoekende partij “duidelijk in strijd zijn met het 

mededingingsrecht en in het bijzonder het verbod op misbruik van machtspositie”49. 

59. Dergelijke claim houdt geen steek. Norkring betwist in de eerste plaats dat het een 

dominante machtspositie zou hebben. 

60. Volgens de VRT zou Norkring een machtspositie hebben aangezien ze eigenaar is van de 

zendmasten voor wat betreft 4 primaire sites waarvoor het niet mogelijk zou zijn om een 

alternatieve zendmast te gebruiken. Eerst en vooral is het niet aannemelijk dat het voor een 

concurrent onmogelijk is om over een vergelijkbaar aanbod te beschikken. 

De VRT steunt zich op het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 200750 ter staving van 

het feit dat FM-distributie vanaf andere opstelpunten verboden zou zijn en meent dat omwille 

van technische redenen, geen alternatieve zendmasten gebruikt kunnen worden. Dit argument 

overtuigt niet ondermeer om volgende redenen (zoals we reeds eerder toelichtten in randnr. 18-

22). Ten eerste is de verplaatsing van een opstelpunt binnen een straal van 15 km eenvoudig 

omdat dit geen internationale coördinatie vereist. Ten tweede wijkt het Vlaamse 

Frequentiebesluit veelvuldig af van het internationale frequentieplan. Ten derde komen 

wijzigingen aan het Vlaamse Frequentieplan en het internationale frequentieplan veelvuldig 

voor. De bezwaren die de VRT aanhaalt rond reglementaire moeilijkheden met het verplaatsen 

van opstelpunten en transmissie vanaf een lager opstelpunt maar met een hoger uitgestraald 

vermogen stroken dus niet met de praktijk (zie randnr. 18 e.v.). 

61. Daarnaast verwijst de VRT ook op een zeer misleidende wijze naar het arrest van het Hof 

van Beroep te Brussel van 7 juni 2012 om tot een dominante positie voor Norkring te besluiten, 

maar faalt in deze. Het Hof van Beroep steunde zich in diens analyse immers in grote mate op 

het feit dat VRT een belangrijk concurrentieel voordeel had dankzij haar historisch gegroeide 

en de overheid gefinancierde portefeuille van hoge opstelpunten. Volgens het Hof van Beroep 

resulteerde dit in een sterk vermoeden dat VRT een dominante positie aanhield, waardoor de 

                                                           
47 Brussel, 19 oktober 2011, nr. 2010/MR/1, Spira / De Beers, RDC-TBH 2012/12, 990, § 61. 
48 Brussel, 28 juni 2017, nr. 2016/MR/2, AB InBev / Alken Maes, Competitio 2018, afl. 1, 80. § 24. 
49 Verzoek tot voorlopige maatregelen van de VRT, randnr. 56. 
50 17 Besluit van 9 maart 2007 van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep worden gesteld (‘Frequentiebesluit’), BS 3 april 2007. 
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bewijslast om dit te ontkrachten op VRT rustte. Echter, op vandaag speelt dit vermoeden niet 

meer, integendeel. Norkring investeerde immers zelf aanzienlijk om het zendpark van VRT te 

verwerven (nl. [VERTROUWELIJK] euro). Daarnaast investeerde Norkring ook ongeveer 

[VERTROUWELIJK]  euro om de zendmasten die bij aankoop in slechte toestand verkeerden te 

verbeteren en ongeveer [VERTROUWELIJK] euro in haar netwerk. Aldus houdt dit vermoeden 

geen stand meer. Het is dan ook aan de VRT om aan te tonen dat Norkring een dominante 

positie aanhoudt, wat ze in casu niet treft te doen. 

62. Zoals hierboven reeds aangegeven (zie randnr. 19), was het ook sinds 2012 duidelijk dat de 

vier opstelpunten niet essentieel waren, en het dus niet mogelijk was toegang te eisen bij afloop 

van het huidige dienstencontract met Norkring. VRT startte de overheidsopdracht voor de 

dienstverlening vanaf 5 maart 2019 echter slechts op eind 2017, en liet hierbij onvoldoende tijd 

aan derden om alternatieven te zoeken en de nodige vergunningen edm. te bekomen. 

ii) Norkring begaat geen prima facie inbreuk 

63. Ook al zou Norkring een dominante positie hebben op de markt voor hoge opstelpunten voor 

het uitzenden van FM-frequenties, quod non, dan noch zou haar houding, zoals beschreven door 

de VRT, geen misbruik van machtspositie inhouden. Dit is in de eerste plaats zo, omdat mbt de 

beweerde fout die Norkring t.a.v. de VRT zou hebben begaan, nl. het voorstellen van excessieve 

prijzen, de VRT geen enkel argument of onderbouwing in het verzoekschrift uitwerkt. Om die 

eenvoudige reden moet het verzoek wat de grond van de zaak betreft worden afgewezen. 

64. Ten tweede, en louter in ondergeschikte orde, gaat Norkring hierna in op de beweerde 

leveringsweigering: Het is vaste rechtspraak dat niet elke weigering van een dominante 

onderneming om te leveren aan een andere onderneming een misbruik uitmaakt. Integendeel, 

ook een dominante onderneming geniet in principe van de vrijheid om over zijn eigendom te 

beschikken en eenzijdig te beslissen met welke handelspartners hij wil handelen. De Europese 

Commissie, die nochtans de meest toonaangevende handhaver van artikel 102 VWEU is, geeft 

zelf aan in haar richtsnoeren dat dergelijk misbruik met de nodige zorgvuldigheid moet worden 

vastgesteld51. 

In haar richtsnoeren heeft de Europese Commissie een aantal criteria aangereikt die voor haar 

doorslaggevend zijn alvorens een weigering van levering door een dominante onderneming als 

een misbruik te kunnen beschouwen: 

- Vooreerst dient de dominante onderneming uiteraard een handeling te stellen die als een 

weigering tot levering kan worden gekwalificeerd; 

- Daarenboven dient de weigering een product of een dienst te betreffen die onmisbaar is om 

daadwerkelijk op een stroomafwaartse markt te kunnen concurreren; 

- Het gevolg van de weigering moet inhouden dat de daadwerkelijke mededinging op de 

stroomafwaartse markt dreigt te worden uitgeschakelt; en 

- De dominante speler kan niet aantonen dat de weigering noodzakelijk is om bepaalde 

efficiënties te genereren. 

                                                           
51 Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel 82 
van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie, § 75. 
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(A) Geen weigering tot levering 

65. In casu kan de houding van Norkring ten opzichte van Broadcast Partners en de VRT al niet 

gekwalificeerd worden als een handeling die een weigering tot levering uitmaakt. Zoals 

geoordeeld door het Hof van beroep kan er sprake zijn van een leveringsweigering wanneer er 

sprake is van een levering aan ongelijke voorwaarden, dus “wanneer een prijs wordt 

aangerekend die de afnemer niet toelaat om winstgevend te handelen, gelet op de prijs die voor 

hetzelfde product of dezelfde dienst aan andere afnemers wordt gevraagd”52. 

T.a.v. Broadcast Partners 

66. Vooreerst wenst Norkring nogmaals op te merken dat de relatie Norkring-Broadcast Partners 

naar haar oordeel niet het voorwerp kan uitmaken van huidig geding. Immers, enkel de VRT is 

hier verzoekende partij en kan hier voor haar eigen belang opkomen. Bovendien is m.b.t. de 

relatie Norkring-Broadcast Partners een geding ten gronde (“zoals in kort geding”) voor de 

Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen hangende. Norkring kan zich dan ook 

niet van de indruk ontdoen, dat VRT, via huidige procedure, probeert het gebrek aan belang dat 

Broadcast Partners zou hebben om voor het College voorlopige maatregelen te vragen, te 

omzeilen. 

67. Het is dan ook louter ten overvloede, en onder alle voorbehoud, dat Norkring nog volgende 

overwegingen meegeeft m.b.t. de vraag i.v.m. de vermeende prima facie inbreuk van haar 

vermeende leveringsweigering aan Broadcast Partners. 

68. De prijzen die Norkring vraagt om haar infrastructuur aan Broadcast Partners ter beschikking 

te stellen zijn marktconform en zelfs lager dan deze van andere spelers op de Belgische markt 

die diensten van co-locatie aanbieden aan derden (zie Bijlage 61). Daarnaast is de prijs die 

Norkring aan de VRT voorstelde voor de contractuele verlening van één jaar van het Service Level 

Agreement (“SLA”) van 5 maart 2009 volledig in lijn met de prijzen in de SLA, welke destijds 

zonder probleem door de VRT werden aanvaard. Het is dus te kwader trouw dat de VRT nu 

beweert dat deze prijs excessief hoog is, en op een weigering van levering uitkomt. 

(B) Product niet onmisbaar om daadwerkelijk op stroomafwaartse markt te kunnen 

concurreren 

69. Daarenboven is de bewering van de VRT dat er geen andere mogelijkheid zou bestaan voor 

de FM-distributie dan via de infrastructuur van Norkring onjuist. Deze stelling wordt inderdaad 

tegengesproken door het arrest van het Hof van beroep te Brussel waar de VRT zich, ter staving 

van haar argument, nochtans uitgebreid op beroept53. Het Hof aanvaardde meer bepaald niet 

dat de hoge opstelpunten - die toen eigendom waren van de VRT - een essentiële faciliteit 

vormden en oordeelde dat Broadcast Partners niet aantoonde dat het om economische, 

technische of reglementaire gronden “volledig onmogelijk of onredelijk moeilijk” zou zijn FM- 

transmissiediensten aan te bieden zonder toegang tot de betrokken zeven hoge opstelpunten 

van de VRT54. Hieruit blijkt dat de toegang tot de opstelpunten te Egem, Genk, Schoten en Sint-

                                                           
52 Gent, 2 december 2013, nr. 2010/AR/3351, punt 3.7. 
53 Brussel, 27 juni 2012, nr. 2011/AR/58, Broadcast Newco Two/VRT; Verzoek tot voorlopige maatregelen van de VRT, randnr. 57. 
54 Brussel, 27 juni 2012, op cit., § 29. De vier opstelpunten te Egem, Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw maakten deel uit van deze zeven 
opstelpunten. 
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Pieters- Leeuw niet als onmisbaar kunnen worden beschouwd om daadwerkelijk op een 

stroomafwaartse markt te kunnen concurreren. 

(C) Geen uitschakeling van de daadwerkelijke mededinging op de stroomafwaartse markt 

70. Ten derde, is de voorwaarde dat de weigering waarschijnlijk resulteert in de uitschakeling 

van een daadwerkelijke mededinging op de stroomafwaartse markt ook niet vervuld. Het 

mededingingsrecht is er immers niet op gericht individuele ondernemingen te beschermen, maar 

enkel de mededinging zelf55. De ultieme vraag is dus of de zogenaamde ‘weigering tot levering’ 

de consument zou beschadigen. In onderhavig geval is het antwoord nee. Sinds 2009 heeft 

Broadcast Partners geen investeringen willen doen in het opzetten van masten. Zij heeft zich 

beperkt tot het huren van ruimte op masten van haar concurrenten. Norkring, daarentegen, 

investeerde de laatste jaren aanzienlijk in de renovatie en verbetering van haar faciliteiten. De 

beoogde overname van de transmissiediensten door Broadcast Partners streeft geen innovatie 

of investeringen na. Integendeel, een verplichte toegang tot de masten of antennesystemen van 

Norkring zou de investeringsincentives van Norkring sterk verminderen en op termijn negatieve 

gevolgen hebben voor de gebruikers. 

(D) Noodzakelijkheid 

71. In ieder geval, zelfs als de houding van Norkring als een weigering van toegang tot 

mastruimte of van toegang tot antennecapaciteit gekwalificeerd zou kunnen worden, quod non, 

zou die gerechtvaardigd zijn. Ingevolge vaststaande rechtspraak kan een onderneming met een 

machtspositie die een gedraging stelt dat als misbruik zou kunnen worden gekwalificeerd, 

aantonen dat haar gedraging objectief noodzakelijk is of aanzienlijke efficiëntieverbeteringen 

oplevert die opwegen tegen de concurrentieverstorende effecten voor gebruikers56. In haar 

richtsnoeren aanvaard de Commissie dat dergelijke gedragingen gerechtvaardigd kunnen zijn 

indien ze noodzakelijk zijn “om de onderneming met een machtspositie in staat te stellen een 

passend rendement te behalen op de investeringen die nodig zijn om haar inputactiviteiten uit 

te bouwen, en zodoende de prikkels te genereren om in de toekomst te blijven investeren, 

waarbij de risico’s van mislukte projecten in rekening worden genomen”57. 

In onderhavig geval kan men niet betwisten dat de positie van Norkring noodzakelijk is om haar 

legitieme doelstellingen, zoals een efficiënt winstmodel en een billijke winstmarge, te 

garanderen. Norkring is inderdaad gerechtvaardigd toegang te weigeren tot haar mastruimte 

indien zij dit tegen een prijs zou moeten doen die haar zou dwingen met verlies te verkopen. In 

de plafondprijzen van de VRT zat nl. een beweerde [VERTROUWELIJK]% marge58 (hetgeen 

Norkring betwist nu de berekening van VRT gesteund is op gegevens die niet op Norkring 

betrekking hebben),[VERTROUWELIJK].59 Ook een eventuele weigering om aan té lage prijzen 

antennecapaciteit te verhuren lijkt noodzakelijk om een (grote) impact op Norkrings inkomsten 

te vermijden. De prijzen die door de VRT gehanteerd worden weerspiegelen bovendien niet de 

vergoeding voor reeds gedane en nog vereiste investeringen. Verder staat de zogenaamde 

weigering van Norkring de daadwerkelijke mededinging niet in de weg, aangezien de huur van 

                                                           
55 Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel 82 
van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie, § 6. 
56 HvJ, zaak C-27/76, United Brands t. Commissie, Jur. (1978) 207. 
57 EU Richtsnoeren, op cit., § 89. 
58 [VERTROUWELIJK]. 
59 [VERTROUWELIJK]. 



 niet-vertrouwelijke versie  

42 
 

marktcapaciteit aan een redelijke prijs die de investeringen van Norkring weerspiegelt nog 

steeds mogelijk blijft. 

T.a.v. de VRT 

72. De prijs die Norkring aan de VRT voorstelde voor de contractuele verlenging van één jaar van 

het Service Level Agreement (“SLA”) van 5 maart 2009 lag volledig in lijn met de historische 

prijzen in de SLA, welke destijds zonder probleem door de VRT werden aanvaard. 

73. Het is dus te kwader trouw dat de VRT nu beweert, maar dus zonder ook maar het minste 

begin van bewijs, dat deze prijs excessief hoog is, en neerkomt op een weigering van levering. 

74. Bovendien blijkt uit het voorgaande dat er geen sprake is van enige leveringsweigering. 

Integendeel, Norkring wenste steeds en tot op heden om verder te leveren aan VRT. Er bestaat 

enkel betwisting over de prijs, een prijs die bovendien nog niet definitief is en enkel een voorstel 

betreft. De voorwaarden voor een “leveringsweigering” zijn dus niet vervuld en er kan dus geen 

voorlopige maatregel bevolen worden. 

75. In dit verband merkt Norkring overigens op dat VRT na het oorspronkelijke gedetailleerde 

voorstel van Norkring tot verlenging van de SLA van 17 juli 2017 daarop nooit heeft 

teruggekoppeld met een tegenvoorstel. Dat is op zich ook al een indicatie dat er geen sprake 

kan zijn van enig misbruik. Immers, ook een onderneming in een dominantie positie mag 

onderhandelen met zijn contractspartners over prijzen. Dat is echter wat VRT kennelijk 

weigerde te doen. Er is dus niet alleen geen sprake van een leveringsweigering, er kan ook geen 

sprake zijn van enig misbruik, nu VRT elk gesprek over prijs en voorwaarden geweigerd heeft. 

In de plaats daarvan heeft VRT de vlucht vooruit genomen met een aanbestedingsprocedure 

waarin zij eenzijdig en zonder tegensprekelijke onderbouwing maximumprijzen oplegde, en 

bovendien ook nog de verplichting oplegde om in de relatie met derden (meer bepaald 

Broadcast Partners) bepaalde maximumprijzen in acht te nemen, enz. 

76. [VERTROUWELIJK]. 

(E) Conclusie 

77. Uit het voorgaande blijkt dat de houding van verwerende partij ten opzichte van Broadcast 

Partners en van de VRT aan geen enkele van de vier bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het 

valt dus niet te ontkennen dat prima facie geen inbreuk op artikel IV.2 WER en/of 102 VWEU 

kan worden vastgesteld. 

III.3.2 Ontbreken van urgentie en van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te 

herstellen nadeel 

78. Hieronder zal bovendien worden aangetoond dat ook niet voldaan wordt aan de vereiste van 

urgentie (i), alsook niet aan de vereiste van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen 

nadeel (zie hieronder (ii) en (iii)). Daarnaast zal Norkring in punt (iv) ook aangeven dat het 

algemeen belang niet geschaad is. 
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Zoals blijkt uit de rechtspraak zijn deze voorwaarden cumulatief om op grond van artikel IV.64, 

§1 WER voorlopige maatregelen te kunnen opleggen. Het ontbreken van zelfs maar één van 

deze voorwaarden is voldoende om de gegrondheid van het verzoek teniet te doen60. 

III.3.2.a Geen urgentie 

79. Zoals blijkt uit het gebruik van het woord “dringend” in artikel IV.64 WER, kan het 

Mededingingscollege enkel voorlopige maatregelen nemen in geval van urgentie. Deze 

urgentievoorwaarde hangt nauw samen met de vereiste van een ernstig, onmiddellijk en 

moeilijk te herstellen nadeel, maar wordt gekoppeld aan de maatregelen eerder dan aan het 

nadeel. 

Zo schreef het Mededingingscollege in de recente zaak Cyclocross dat “artikel IV.64, §1 WER 

vereist dat maatregelen dringend moeten zijn om een bepaalde toestand te vermijden. Deze 

vereiste betreft dus, anders dan de eerder besproken onmiddellijkheidsvereiste, de maatregelen 

en niet het te vermijden nadeel. Het College acht het nemen van een maatregel dringend indien 

een nadeel nu nog vermijdbaar is, maar het onwaarschijnlijk is dat de bodemprocedure 

beëindigd zal zijn op een ogenblik dat het nadeel dan nog vermeden kan worden”61. 

80. Norkring betwist niet dat de VRT de continuïteit van de FM-uitzending na 5 maart 2019 moet 

kunnen waarborgen, maar betwist dat dit voldoende zou zijn om te kunnen concluderen dat in 

casu aan de urgentievoorwaarde voor voorlopige maatregelen is voldaan. De spoedeisendheid 

van de door de VRT gevraagde maatregelen wordt immers niet gestaafd. 

81. Wat betreft het beweerde misbruik t.a.v. Broadcast Partners (en onverminderd het argument 

dat dit deel van de vordering zonder belang is – zie hierboven randnr. 47-49) bestaat er 

inderdaad geen ‘dringendheids-vereiste’ betreffende de eventueel te nemen maatregelen. Daar 

zijn meerdere redenen voor. Zonder uitputtend te zijn is dat o.m. zo (i) aangezien een procedure 

ten gronde ‘zoals in kort geding’ lopende is met pleidooien die zijn vastgesteld op 9 januari 2019 

(waarbij zoals bekend, een hoger beroep tegen dergelijke beslissing geen schorsende werking 

heeft – zie artikel XVII.6 Wetboek economisch recht) en de FM-transmissie van de VRT 

radiokanalen zeker tot 5 maart 2019 gegarandeerd is (zie Bijlage 64 en Bijlage 65), en (ii) 

aangezien Norkring aan Broadcast Partners wel degelijk een voorstel van verhuur van de 

antenne installaties heeft gedaan, maar de enige discussie bestaat in het feit dat Broadcast 

Partners meent dat de prijs daarvan te hoog is (wat opnieuw in het kader van een beslissing ten 

gronde kan geremedieerd worden). 

82. Maar ookvoor wat betreft het verzoek m.b.t. het beweerde misbruik van Norkring t.a.v. VRT, 

bestaande in het vragen van excessieve prijzen, is niet voldaan aan de urgentievoorwaarde. Ten 

eerste erkent VRT immers zelf (in randnr. 6) dat het de gehele aanbestedingsprocedure heeft 

opgestart omdat het niet eens was met het voorstel van prijs van verderzetting van de 

dienstverlening door Norkring. Dat dateert echter van 2017. VRT had dus alle tijd om ten gronde 

                                                           
60 Voorz. RvM, Besl. van 12 september 1994, nr. 94–VMP–4, S.A. Ets. Delhaize Frères et Cie. Le Lion / S.A. Dior; Voorz. RvM, Besl. van 30 
augustus 2000 - nr. MEDE -V/M- 27, vzw Radio Tienen e.a. / cvba, randnr. 3.3; Voorz. RvM, Besl. van 13 november 2001, nr. 2001-V/M-58, 
Daems Racing / VA, randnr. IV.3. 
61 Mededingingscollege, 5 november 2015, zaak nr. MEDE-V/M-15/0024, Proximus t. Telenet (Cyclocross), § 69. 
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hierover een procedure te voeren. Het kan uiteraard niet dat VRT nu plotsklaps meer dan een 

jaar later haar eigen urgentie creëert om voorlopige maatregelen te kunnen eisen62. 

Maar er is meer: Norkring blijf nog steeds bereid om de continuïteit van de uitzendingen van de 

FM tijdelijk verder te zetten tot wanneer een derde de uitzendingen op een wettige wijze kan 

overnemen (hetzij in het kader van de voorbije aanbesteding – wat naar het oordeel van 

Norkring niet meer kan gelet op de verstreken termijn en de gewijzigde voorwaarden), dan wel 

in het kader van een nieuwe aanbesteding. Uiteraard zullen VRT en Norkring hiervoor een prijs 

moeten overeenkomen. [VERTROUWELIJK]. Indien VRT het niet eens is met de prijs die Norkring 

voorstelt kan zij hierover te allen tijde een procedure beginnen voor de gewone rechtbanken. 

Het kan niet de taak zijn van de BMA om in een commercieel geschil tussen twee partijen over 

de hoogte van de vergoeding in het kader van voorlopige maatregelen tussen te komen, 

minstens kan dit niet “urgent” beschouwd worden. 

83. Uit het bovenstaande volgt dat het verzoek om voorlopige maatregelen al dient te worden 

afgewezen aangezien niet voldaan is aan de urgentievoorwaarde. 

III.3.2.b Geen onmiddellijk nadeel 

84. Verwerende partij is van mening dat het verzoek om voorlopige maatregelen niet aan het 

‘onmiddellijkheids-vereiste’ voldoet aangezien de zogezegde urgentie van de situatie in feite aan 

verzoekende partij toegeschreven dient te worden. De VRT weet sinds 2009 dat haar contract 

met Norkring op 5 maart 2019 tot een einde zal komen. Bovendien is ze, zeker al sinds het arrest 

Broadcast Newco Two/VRT van het Hof van beroep te Brussel in 2012, op de hoogte dat de vier 

opstelpunten waar ze toegang tot vereist niet “essentieel” zijn en dat Norkring dus niet 

gedwongen kan worden om haar daartoe zomaar toegang te verlenen. Verzoekende partij (en 

andere concurrenten van Norkring) had dan ook meer dan vijf jaar tijd om zich hierop voor te 

bereiden. Toch heeft ze nooit naar alternatieve opstelpunten gezocht. 

85. Verzoekende partij kan dus niet langer aanspraak maken op een vermeende noodsituatie die 

zij zelf heeft gecreëerd. Haar verzoek om voorlopige maatregelen moet derhalve worden 

afgewezen, aangezien de onmiddellijkheidsvoorwaarde niet vervuld wordt. 

III.3.2.c Geen moeilijk te herstellen nadeel 

86. Een nadeel is moeilijk te herstellen wanneer de toestand zoals hij zou evolueren zonder de 

voorlopige maatregelen niet meer kan ongedaan gemaakt worden door de beslissing ten 

gronde. Dit is het geval wanneer de getroffen onderneming uit de markt dreigt te verdwijnen of 

wanneer de restrictieve mededingingspraktijk de mededingingsvoorwaarden onherstelbaar 

verstoort63. 

87. In de reeds vermelde Cyclocross zaak herinnert het Mededingingscollege er aan dat “artikel 

IV.64, § 1 WER inzake de herstelbaarheid verschilt van artikel 62 WBEM. “Onherstelbaar” is 

vervangen door “moeilijk herstelbaar”. Deze wetswijziging heeft volgens het College met name 

een invloed op het beantwoorden van de vraag of de mate waarin een nadeel door een financiële 

                                                           
62 Indien verzoekster eerder actie had ondernomen, zou het mogelijk zijn geweest om de huidige situatie te vermijden. Zie hieromtrent a 
contrario redenering in zaak: Mededingingscollege, 27 juli 2015, zaak nr. ABC-2015-V/M-23, Global Champions League sprl enTops Trading 
Belgium sprl t. Fédération Equestre Internationale (“FEI 1”), § 107. 
63 Zie o.a. Mededingingscollege, 11 juli 2014, nr. 2014-V/M-14, Feltz / BMW, § 23. 
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vergoeding kan worden hersteld, het College moet leiden bij het beoordelen van een verzoek om 

voorlopige maatregelen”64. 

Hieruit blijkt dat indien een nadeel financieel nadeel vergoedbaar is, het niet in aanmerking komt 

voor voorlopige maatregelen65. 

88. Ook hier kan een parallel worden getrokken met de rechtspraak van de RvS in het kader van 

het administratief kortgeding. Zo wordt in deze rechtspraak veelal aangenomen dat het door 

één van de partijen aangevoerde financieel nadeel in beginsel niet moeilijk te herstellen is, 

ondermeer omdat het kan worden goedgemaakt door middel van een vordering tot 

schadevergoeding voor de burgerlijke rechtbank66. De partij die het financieel nadeel inroept 

moet immers concreet kunnen aantonen dat indien de schorsing niet wordt bevolen, zij in een 

dermate moeilijke positie dreigt te komen dat zij dit nadeel in afwachting van een uitspraak over 

het beroep tot nietigverklaring niet meer zal kunnen dragen67. Een financieel nadeel zal aldus 

pas door de RvS als “moeilijk te herstellen” worden aangemerkt indien voldoende bijzondere 

omstandigheden worden aangevoerd waaruit zou blijken dat het nadeel wel degelijk moeilijk te 

herstellen is en de financiële gevolgen onomkeerbaar zijn68. Ook moet het gaan om een gevoelig 

financieel nadeel. 

89. In casu is het nadeel van de VRT niet moeilijk herstelbaar aangezien het van puur financiële 

aard is. De VRT meent inderdaad dat de enige manier om te voorkomen dat de FM- transmissie 

na 5 maart 2019 onderbroken wordt, erin bestaat te bevelen dat Norkring, als huidige 

dienstverlener, verplicht wordt om tegen de vergoeding van [VERTROUWELIJK], tot voortzetting 

van de lopende dienstverlening voor de FM-transmissie van de VRT radiokanalen. Indien 

dergelijk bevel niet door Uw Voorzitter als voorlopige maatregel genomen wordt, zou dit voor 

de VRT – in tegenstelling tot hetgeen zij onjuist beweert – niet als gevolg hebben dat de FM-

transmissie onderbroken wordt, maar louter en alleen dat zij, om de continuïteit van de 

transmissiedienst te waarborgen, (minstens voorlopig) de prijs van de huidige 

contractvoorwaarden van Norkring moet betalen (zie Bijlage 64). 

Het verschil tussen de prijs van [VERTROUWELIJK] die de VRT via de voorlopige maatregelen 

wenst te verkrijgen en de prijs waarvoor Norkring bereid is toegang te verlenen tot haar vier 

hoge opstelpunten, is de enige schade die de VRT zou oplopen. Dergelijke schade is van zuiver 

pecuniaire aard en kan zeker ongedaan worden door de beslissing ten gronde waarin een 

gebeurlijk misbruik door Norkring bij de vaststelling van de prijs – quod non - zou worden 

vastgesteld. 

Dit betekent dat de voorwaarde van een moeilijk te herstellen nadeel niet vervuld is. 

                                                           
64 Mededingingscollege, 5 november 2015, op cit., § 56. 
65 De Meese, T. en Wijckmans, E., “Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit: stand van zaken na 5 jaar prima facie-
vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht”, T.B.H. 2018/8, p. 814. 
66 E. Brewaeys, “Knelpunten in de kortgedingprocedure voor de Raad van State”, TBP 2017/7-8, 413-414. 
67 RvS 19 mei 2016, nr. 234.775, AZ Sint-Lucas. 
68 E. Brewaeys, “Knelpunten in de kortgedingprocedure voor de Raad van State”, TBP 2017/7-8, 414. 
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III.3.2.d Geen schade aan het algemeen economisch belang 

90. Het Mededingingscollege is ook bevoegd om voorlopige maatregelen op te leggen om schade 

aan het economisch belang te vermijden. Zoals de VRT aangeeft, strekken deze maatregelen er 

dan toe “schade aan de markt” te vermijden69. 

91. In onderhavige zaak kan echter geen sprake zijn van schade aan de markt aangezien, zoals 

hierboven reeds vermeld, de door de VRT verzochte voorlopige maatregelen enkel als doel 

hebben om haar contractuele overeenkomst met Norkring tegen gunstigere voorwaarden 

([VERTROUWELIJK]!) te verlengen. 

92. Volgens verzoekende partij zou er een niet te miskennen impact op het algemeen economisch 

belang zijn wanneer de FM-distributie van de VRT vanaf 5 maart 2019 niet langer kan worden 

uitgezonden. Dit is echter niet wat hier op het spel staat. Het niet-opleggen van voorlopige 

maatregelen zal uiteraard niet als gevolg hebben dat de FM-transmissie onderbroken wordt 

(tenzij indien VRT weigert Norkring te vergoeden, maar dan is de schade aan het algemeen 

belang het gevolg van de weigering van VRT en niet van de weigering van Norkring). 

Het is dan ook volstrekt onterecht dat de VRT, in de naam van het algemeen economisch belang, 

voorlopige maatregelen probeert te verkrijgen die uitsluitend gericht zijn op de bescherming van 

haar eigen financiële belangen. 

93. Op grond van de voorgaande vaststellingen blijkt duidelijk dat in onderhavige zaak geen 

noodzaak bestaat om dringend een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 

moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de VRT of die schadelijk kan zijn voor het 

algemeen economisch belang. Het verzoek is dus ongegrond. 

III.4 Belangenafweging 

94. Voorlopige maatregelen dienen te worden getoetst aan de vereisten van proportionaliteit en 

doeltreffendheid. 

95. Het beginsel van proportionaliteit vereist dat, bij het opleggen van een voorlopige maatregel, 

de belangen van de partijen ten aanzien van elkaar worden afgewogen. In het onderhavige geval 

weegt de belangenafweging door in het voordeel van Norkring en ten nadele vanVRT. 

96. De gevorderde maatregel gaat veel verder dan het vermijden van het beweerde nadeel dat 

de VRT zou lijden (met name de discontinuïteit van de FM-uitzendingen – die er niet is, vermits 

Norkring wil blijven leveren). Het enige nadeel is dus dat VRT mogelijk tijdelijk meer zou moeten 

betalen dan het wenst, totdat gebeurlijk een rechter ten gronde een oordeel zou vellen over de 

geoorloofdheid van de prijs die Norkring aan VRT vraagt). Bevelen dat Norkring verplicht wordt 

om tegen de vergoeding van [VERTROUWELIJK], tot de voortzetting van de lopende 

dienstverlening voor de FM-transmissie van de VRT radiokanalen, zou neerkomen op een 

verplichting tot contracteren aan onredelijke en oneerlijke (en zelfs onwettige – zie hiervoor 

randnr. 39-42) voorwaarden en legt een buitensporige last op Norkring. 

97. Norkring is van mening dat een dergelijke voorlopige maatregel niet kan worden opgelegd 

mede gelet op het feit ze niet over een essentiële faciliteit beschikt en dat de maatregel 

disproportioneel zou zijn en een inbreuk zou vormen op haar eigendomsrecht. De maatregel is 

                                                           
69 Verzoek tot voorlopige maatregelen van de VRT, randnr. 76. 
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bovendien nutteloos aangezien de FM-distributie na 5 maart 2019 aan de prijs van de huidige 

contractvoorwaarden van Norkring verdergezet kan worden. 

III.5 Ondergeschikt: M.b.t. de gevorderde maatregelen 

98. In ieder geval, indien het Mededingingscollege desalniettemin de gevorderde maatregel zou 

opleggen, quod non, zou deze slechts in afwachting van een beslissing ten gronde mogen gelden. 

Het Mededingingscollege kan inderdaad geen geldigheidsduur voor voorlopige maatregelen 

bepalen die verder zou gaan dan de datum van de eindbeslissing betreffende de klacht ten 

gronde70.Gelet echter op het feit dat Norkring geen enkele controle heeft over de duurtijd van 

dergelijke procedure en de ervaring in vele zaken leert dat een beslissing ten gronde er pas na 

vele jaren of in een aantal gevallen er niet komt, verzoekt Norkring in elk geval om de duurtijd 

te beperken tot 6 maanden of tot de uitkomst van procedure ten gronde die Broadcast Partners 

gestart is en die op 9 januari reeds gepleit wordt, welke van de twee het eerste is. Bovendien zou 

dan uitdrukkelijk moeten voorzien worden dat de beslissing geen afbreuk doet aan de 

mogelijkheid voor Norkring om een marktconforme prijs te vragen. Er moet immers vermeden 

worden dat klager er alles zal aan doen, zodat de voorlopige maatregel nooit tot een 

eindbeslissing komt zodat Norkring de facto nog jaren op zijn rechtmatige vergoeding zou 

moeten wachten. 

99. De gevorderde verdere dienstenverlening door Norkring aan VRT aan [VERTROUWELIJK] is 

om hoger vermelde redenen niet toelaatbaar, aangezien het volgens de berekeningen van VRT 

zelf, een levering aan een verliesprijs is. Indien Norkring tot verdere levering aan VRT zou 

gedwongen worden, dan verzoekt Norkring Uw College om te bevelen dat te doen: 

- [VERTROUWELIJK]. 

- In ondergeschikte orde: Minstens kan de prijs waaraan Norkring verplicht zou worden NIET 

lager liggen dan de prijs die Norkring in haar oorspronkelijke offerte aan VRT had gedaan. 

Immers, uit de beschrijving van de aanbestedingsprocedure hierboven, is gebleken dat VRT 

een grondig prijzenonderzoek van de offerte van Norkring heeft gedaan, met tot tweemaal 

toe een verzoek aan Norkring om omstandige verantwoording van die prijs. Na die 

verantwoording heeft VRT besloten om Norkring tot de BAFO fase toe te laten. Daarmee 

heeft VRT in tempore non suspecto aangegeven dat de offerte van Norkring aan VRT 

regelmatig was, en dus onmogelijk onwettig kon zijn. 

- In nog meer ondergeschikte orde: de prijs voor de te leveren diensten kan niet onder de 

plafondprijzen liggen die VRT zelf heeft opgelegd en waarvan het erkent dat deze 

marktconform zijn. 

100. Het opleggen van een dwangsom van [150.000-250.000] euro per dag is bovendien volstrekt 

onredelijk en ongerechtvaardigd. 

101. De gevorderde maatregel is dus niet nodig en ten minste disproportioneel. 

                                                           
70 Mededingingscollege, Cyclocross, op cit., § 77. 
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IV. CONCLUSIE 

OM DEZE REDENEN, 

onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, 

verzoekt Norkring het College 

- het verzoek tot voorlopige maatregelen onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren. 

- In ondergeschikte orde: 

o De tussen te komen maatregel te beperken tot 6 maanden of tot de uitkomst van 

procedure ten gronde die Broadcast Partners gestart is tegen Norkring voor de 

Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en die op 9 januari 

gepleit wordt, welke van de twee het eerste is, 

o Binnen de beperkingen van een voorlopige maatregel te bevelen dat de 

leveringsplicht gebeurt aan [VERTROUWELIJK] 

 In meer ondergeschikte orde: aan de prijs die Norkring in haar 

oorspronkelijke offerte aan VRT had gedaan 

 In nog meer ondergeschikte orde: aan de plafondprijzen die VRT zelf heeft 

opgelegd in de aanbestedingsprocedure.” 

V. Schriftelijke opmerkingen van Broadcast 

13. De schriftelijke opmerkingen van derde luiden als volgt: 

1. “Hierbij formuleert Broadcast Technology & Development BV (hierna “BTD”) haar Schriftelijke 

Opmerkingen in de zaak V/M-18/0043 omtrent het verzoek van VRT aan de Belgische 

Mededingingsautoriteit (hierna “BMA”) om voorlopige maatregelen op te leggen t.a.v. Norkring 

België NV (hierna “Norkring”). 

2. Dit verzoek van VRT om voorlopige maatregelen kadert in een geheel van procedures die 

hangende zijn omtrent overheidsopdracht “Distributiecontract FM, DAB, DVB-T – Perceel 1 

(FM)”: 

 Verzoekschrift bij de Raad van State van 7 september 2018 door Norkring tot 

nietigverklaring van de gunningsbeslissing van 11 juli 2018 waarbij de opdracht met 

betrekking tot de distributieovereenkomst FM, gegund werd aan BTD (G/A 226.104/XII-

8610). 

 Stakingsvordering ingesteld door BTD tegen Norkring bij de Voorzitter van de 

Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding (A.R. A18 064 66):  

i. Op 25 oktober 2018 stelde BTD via een dagvaarding een stakingsvordering in tegen 

Norkring bij de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen,  

ii. De inleidingszitting vond plaats op 31 oktober 2018, 

iii. Norkring diende haar eerste conclusie in op 14 november 2018,  
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iv. BTD concludeerde op 28 november 2018, 

v. VRT diende een verzoekschrift tot tussenkomst in op 28 november 2018, 

vi. De syntheseconclusie van Norkring werd neergelegd op 12 december 2018;  

vii. De rechtsdag werd vastgelegd voor 9 januari 2019.  

 Klacht ten gronde van 20 november 2018 en verzoek om voorlopige maatregelen van 29 

november 2018 van VRT tegen Norkring bij de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 Vordering in kortgeding door Norkring tegen de VRT bij de Voorzitter van de 

Ondernemingsrechtbank te Brussel: 

i. Op 18 december 2018 bezorgde Norkring aan VRT aan dagvaarding om te 

verschijnen voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel in 

kortgeding; 

ii. De inleidingszitting is gepland voor 26 december 2018. 

3. BTD ondersteunt VRT in haar klacht ten gronde en haar verzoek om voorlopige maatregelen 

bij de Belgische Mededingingsautoriteit. BTD is het aldus eens met VRT dat Norkring een 

dominante positie heeft op de relevante markt en misbruik maakt van die machtspositie. Die 

argumentatie werd uitvoerig uiteengezet en gestaafd in de conclusie van BTD van 28 november 

2018 in de stakingsprocedure voor de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van 

Antwerpen. Voor de volledigheid voegt BTD die conclusie toe bij deze Schriftelijke Opmerkingen, 

als Annex A, alsook de meest relevante stukken die horen bij die conclusie (BTD is natuurlijk 

bereid om desgewenst de overige stukken eveneens neer te leggen). Norkring kon natuurlijk 

reeds op 28 november kennis nemen van die volledige conclusie. Hieronder licht BTD kort (en in 

overeenstemming met haar conclusie van 28 november 2018) enkele punten toe die door BTD 

uitgewerkt zijn in haar conclusie van 28 november 2018 en die in het bijzonder relevant zijn in 

het kader van de voorlopige maatregelen gevorderd door de VRT bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit tegen Norkring. 

I. Communicatie tussen BTD en Norkring 

4. In haar Verzoek tot Voorlopige Maatregelen, beschreef VRT de communicatie tussen VRT, 

Norkring en BTD. 

5. BTD verwijst naar de paragrafen 1 t.e.m. 31 in haar conclusie van 28 november 2018 in de 

stakingsprocedure voor de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (Annex A) 

voor een overzicht van de communicatie die plaatsvond tussen Norkring en BTD in het kader van 

de voorliggende problematiek. BTD wenst in het bijzonder de volgende punten daaruit te 

benadrukken: 

6. Uit het feitenrelaas blijkt dat BTD reeds op 15 februari 2018 een brief aan Norkring stuurde 

(stuk 6 bij de Conclusie) met de vraag of Norkring toegang zou verlenen tot haar infrastructuur 

in het geval BTD de overheidsopdracht zou winnen, en of Norkring de nodige technische 

gegevens en gevraagde vergoedingen zou willen opgeven opdat BTD haar offerte zou kunnen 

voorbereiden. BTD vroeg uitdrukkelijk om de voorwaarden en tarieven te krijgen zowel voor co-

locatie (BTD huurt ruimte op een zendmast en plaatst op die gehuurde mastruimte haar eigen 
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antennes) als voor antenne-medegebruik (het medegebruik door BTD van de huidige antennes 

van Norkring voor VRT uitzendingen). De informatie werd dus tijdig door BTD opgevraagd, zodat 

BTD zeker geen dilatoir gedrag verweten kan worden. 

7. Norkring beschikte reeds op dat moment over alle informatie die nodig was om een voorstel 

te doen. Toch vroeg Norkring op 8 juni 2018 BTD uit het niets, en voor het eerst, vlak voor de 

deadline voor het indienen van de BAFO’s (“Best and Final Offer”, vrij vertaald: Beste en Finale 

Offerte) en dus duidelijk met de bedoeling om de onderhandelingen nog verder te vertragen, om 

technische gegevens te bezorgen die zogezegd noodzakelijk zouden zijn om een accurate 

prijsopgave te kunnen doen. In tegenstelling tot wat Norkring doet uitschijnen, had Norkring 

nooit eerder om zulke technische gegevens gevraagd, en is die informatie bovendien ook niet 

onontbeerlijk voor Norkring om een offerte aan BTD te kunnen opstellen – al in februari na BTD’s 

eerste vraag had Norkring perfect de prijzen per strekkende en vierkante meter kunnen 

verstrekken. Norkring weigert echter om strekkende metertarieven voor mastgebruik te 

verschaffen (stuk 13 bij de Conclusie). Voor het medegebruik van de Norkring’s antenne-

systemen voor VRT-uitzendingen had Norkring natuurlijk sowieso geen technische gegevens 

nodig om een prijsopgave te kunnen doen. 

8. Er moet ook op gewezen worden dat Norkring in dezelfde brief van 8 juni 2018 nu plots, vier 

maanden na het initiële verzoek van BTD in februari, en in strijd met eerdere toezeggingen, stelt 

dat Norkring helemaal geen medegebruik van haar antennesystemen wil verlenen (stuk 13 bij 

de Conclusie). Ook dit manoeuvre maakt de discussies onnodig complex en verwarrend (want 

later werd medegebruik plots weer voorgesteld als zogezegd het enige haalbare alternatief), en 

vertraagt en bemoeilijkt de gesprekken dus nodeloos. 

9. [VERTROUWELIJK].  

10. [VERTROUWELIJK]. 

11. [VERTROUWELIJK]. 

12. [VERTROUWELIJK] 

13. [VERTROUWELIJK]. 

14. [VERTROUWELIJK]. 

15. [VERTROUWELIJK]. 

16. [VERTROUWELIJK]. 

17. [VERTROUWELIJK]. 

II. Dominantie op de relevante markt 

18. BTD ondersteunt de stelling van VRT dat Norkring dominant is op de relevante markt, en dat 

het gedrag van Norkring zoals hierboven beschreven, misbruik uitmaakt van die machtspositie. 

In haar conclusie voor de stakingsrechter heeft BTD uitgebreid uiteengezet (i) hoe de relevante 

markt gedefinieerd moet worden in de huidige zaak (zie paragrafen 79 t.e.m. 89 in de Conclusie 

in Annex A), en (ii) dat Norkring een dominante positie heeft op die relevante markt (zie 

paragrafen 90 t.e.m. 93 in de Conclusie in Annex A). Hieronder zullen we deze punten toelichten. 
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II.1 Relevante markt 

19. In eerdere rechtspraak werd reeds bepaald dat de relevante markt in casu het geheel is van 

hoge opstelpunten die geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM-frequenties van 

landelijke radio’s via grootvermogenszenders en die thans in eigendom zijn van Norkring. In het 

bijzonder betreft het hier het arrest van 27 juni 2012 van het Hof van Beroep van Brussel inzake 

Broadcast Newco tegen VRT71 (hierna “het Masten-arrest” in Stuk 1 bij de Conclusie). Ten tijde 

van de feiten die ten grondslag lagen van dat arrest, waren de zeven hoge opstelpunten te Egem, 

Genk, Sint-Pieters-Leeuw, Schoten, Oostvleteren, Brussegem en Veltem, nog in handen van VRT. 

Het Hof bepaalde de relevante markt toen als “het geheel van hoge opstelpunten in eigendom 

van VRT die geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM frequenties van landelijke 

radio’s via grootvermogenszenders.” Aangezien dit “geheel van hoge opstelpunten in eigendom 

van VRT die geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM frequenties van landelijke 

radio’s via grootvermogenszenders” op 3 maart 2009 integraal door de VRT werd overgedragen 

aan Norkring en Norking tot op de dag van vandaag nog steeds over dit geheel van hoge 

opstelpunten beschikt, kan het niet anders dan dat de relevante markt in het huidige geschil 

moet worden beschouwd als “het geheel van hoge opstelpunten die geschikt zijn en uitgerust 

voor het uitzenden van FM-frequenties van landelijke radio’s via grootvermogenszenders en die 

thans in eigendom zijn van Norkring.” 

20. De onderliggende analyse op grond waarvan het Hof van Beroep van Brussel tot die 

marktafbakening is gekomen, is nog steeds accuraat. Zo overwoog het Hof van Beroep “dat 

hoge opstelpunten die geschikt zijn voor het uitzenden van FM-frequenties door 

grootvermogenszenders minstens een apart en cruciaal segment vormen binnen de markt van 

de opstelpunten die in aanmerking komen voor de transmissie van FM radiosignalen van 

landelijke radio-stations. Grootvermogenszenders worden doorgaans op grotere hoogte 

vergund om aldus een maximaal bereik te hebben. Ze vertonen dus specifieke eigenschappen 

die hen onderscheiden van andere zenders. Zonder het gebruik van een aantal hoge 

opstelpunten geschikt voor grootvermogenzenders, is de uitbouw van een zendernetwerk voor 

landelijke radio’s technisch-economisch gezien kennelijk niet haalbaar. In de praktijk bestaat een 

zendernetwerk uit een ruggengraat van enkele hoge opstelpunten voor grootvermogenszenders 

gecombineerd met lagere opstelpunten op plaatsen waar het gebruik van een lager vermogen 

(bvb. Stedelijke gebieden) meer aangewezen is”72 (Masten-arrest, p.8). 

21. Het Hof stelde vast dat er geen substituten zijn aan de vraagzijde. Zo overwoog het Hof dat 

“er geen met de VRT [thans Norkring] vergelijkbare aanbieder [is] waartoe BNT [thans BTD] zich 

kon richten voor een evenwaardig ruim aanbod van hoge opstelpunten die geschikt zijn voor de 

uitzending van FM signalen via grootvermogenszenders op de […] vergunde frequenties voor 

landelijke radio’s indien VRT [thans Norkring] een beperkte (5 tot 10%) maar duurzame 

prijsverhoging zou doorvoeren. VRT [thans Norkring] beschikte met andere woorden over een 

uniek ruim aanbod.” 

                                                           
71 Brussel 27 juni 2012, 2011/AR/58, onuitg (Masten-arrest, stuk 1 bij de Conclusie).  
72 Masten-arrest paragraaf 16 p.8. 
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Het Hof stelde vervolgens vast dat het om “reglementaire, economische en 

technische”73(Masten-arrest, p. 14) redenen “niet realiseerbaar” is om “zelf een gelijkaardig 

netwerk van hoge opstelpunten uit te bouwen […] op korte of middellange termijn”74 (Masten-

arrest, p. 9). Hierna zal worden uiteengezet dat dit nog steeds het geval is: 

 Reglementaire beperkingen 

Het verplaatsen van een grootvermogenszender van een hoog opstelpunt van Norkring naar een 

ander opstelpunt is om reglementaire redenen niet realiseerbaar op korte of middellange 

termijn. Op dit punt moet gewezen worden op de noodzaak voor bevoegde overheden op 

internationaal vlak om de FM-frequentieassignaties tussen de omroepen te coördineren. Aldus 

is, in lijn met internationale akkoorden hieromtrent, aan elke landelijke radio-omroep in 

Vlaanderen een specifiek frequentiepakket toegekend waarbij aan elke frequentie een bepaald 

opstelpunt (locatie) is verbonden teneinde te vermijden dat de betreffende zenders elkaars 

programma’s zouden storen. Voor de zenders van VRT gebeurde dit in het Besluit van 9 maart 

2007 van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking 

van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld75 (hierna “Frequentiebesluit van 9 

maart 2007”). Dit Besluit bepaalt op gedetailleerde wijze de exacte coördinaten van de 

zendinstallatie, het maximale vermogen, het type van antenne en de hoogte waarop ze moet 

worden geplaatst. Op grond van Artikel 135 van het Mediadecreet76 mag een verplaatsing van 

de zendinstallatie slechts toegestaan worden door de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna 

“VRM”) voor zover die verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan. Hierbij dient ook met 

internationale afspraken rekening gehouden te worden. Zo wijst het Hof van Beroep er in het 

Masten-arrest expliciet op dat een verplaatsing van een hoog opstelpunt volgens het Regionaal 

Akkoord van Genève van 7 december 1984 slechts mogelijk is binnen een straal van 15 km 

(Masten-arrest, p. 11).77 Dit brengt het Hof bij de logische conclusie dat “de overige niet aan de 

VRT [thans Norkring] toebehorende hoge opstelpunten die gebruikt worden voor het uitzenden 

van de FM radio-frequenties van landelijke […] zenders die zich bevinden buiten een straal van 

15 km (afstand waarbinnen zonder internationale coördinatie verplaatsing mogelijk is volgens 

de geldende internationale afspraken met name artikel 4.2.4. c) van het Regionaal Akkoord van 

Genève van 7 december 1984) van de […] opstelpunten van VRT [thans Norkring] sowieso geen 

substituut zijn gelet op deze beperking. Zij behoren bijgevolg evenmin tot de relevante markt. 

Hetzelfde geldt voor opstelpunten die enkel geschikt zijn voor radio-uitzendingen via de 

middengolf of de lange golf”78. 

Het Hof van Beroep van Brussel wijst er terecht op dat het “anderzijds zo is dat het bestaan van 

alternatieve hoge opstelpunten die gebruikt kunnen worden voor grootvermogenszenders en 

die zich in de buurt bevinden (binnen de 15 km limiet) van en VRT [thans Norkring] mast waarop 

een frequentie-assignatie is gecoördineerd nog niet betekent dat deze alternatieven per se 

                                                           
73 Masten-arrest paragraaf 16 p.14. 
74 Masten-arrest paragraaf 16 p.9. 
75 Besluit Vlaamse Regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep worden gesteld, BS 3 april 2009. 
76 Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 30 april 2009.  
77 Masten-arrest paragraaf 16 p.11. 
78 Masten-arrest paragraaf 16 p.11. 
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werkelijke substituten vormen. Nagegaan moet worden wat de mogelijkheden en beperkingen 

zijn van een verplaatsing naar deze alternatieven”79 (Masten-arrest, p. 11) 

 Economische beperkingen 

Het Hof van Beroep van Brussel gaf aan dat “het verplaatsen van grootvermogenszender naar 

een lagere opstelplaats [..] een substantiële meerkost veroorzaakt op het vlak van 

energieverbruik (het zendervermogen dient verhoogd)”80 (Masten-arrest, p. 13). Een lager 

opstelpunt brengt dus hogere energiekosten met zich mee.  

Daarnaast spreekt het voor zich dat het zelf oprichten van alternatieve hoge opstelpunten een 

enorme kost met zich zou meebrengen – in dat geval kan het dus niet als een substituut 

beschouwd worden voor de hoge opstelpunten die momenteel in eigendom zijn van Norkring en 

waarvan de kosten verzonken zijn. 

De overige financiële belemmeringen, die de technische beperkingen nog met zich meebrengen, 

worden hieronder vermeld. 

 Technische beperkingen 

Het Hof van Beroep van Brussel merkte terecht op dat bij het verplaatsen van een 

grootvermogenszender naar een lagere opstelplaats, er ook technische problemen rijzen. Een 

lagere opstelplaats zorgt voor een verkleining van het zendbereik. Om het verlies in hoogte te 

compenseren, zou het zendervermogen (de veldsterkte) verhoogd moeten worden, wat 

aanleiding zou geven tot storingen. Het Hof van Beroep wees er in die zin op dat in dat geval “de 

toegenomen veldsterkte van de zender tot grotere interferenties [zal] leiden. Het tegelijk 

verminderen van het zendvermogen of de zendrichting om dergelijke interferentieproblemen te 

voorkomen, […] geeft dan weer aanleiding tot een verkleining of verschuiving van het 

verzorgingsgebied en een verlies aan zenderbereik (en concurrentievermogen), dat niet 

zondermeer kan gecompenseerd worden tenzij door bijkomend (laagvermogens)zenders op 

andere opstelpunten en/of aanpassingen aan aangrenzende antennes of van 

frequenties”81(Masten-arrest, p. 13-14). Dat veroorzaakt op zijn beurt weer bijkomende 

reglementaire en economische problemen: “Als dergelijke vergaande aanpassingen al vergund 

zouden worden – wat niet kan verondersteld worden in het kader van een substitutie-analyse – 

dan nog spreekt het voor zich dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt”82 (Masten-arrest, 

p. 14). 

Het verplaatsen van de zendapparatuur van een bestaand hoog opstelpunt van Norkring (van 

VRT in de tijd van het Masten-arrest) naar een hoog opstelpunt van een andere onderneming 

binnen de 15 km limiet (indien daarvoor al de vereiste wijzigingen aan de toepasselijke 

reglementaire bepalingen zouden worden bekomen), is volgens het Hof evenmin “mogelijk 

zonder de belangrijke technische en andere aanpassingen en meerkosten. Naast het feit van de 

kosten voortvloeiend uit de verplaatsing van de betreffende zendapparatuur zelf, heeft een 

dergelijk verplaatsing ook altijd een wijziging in het verzorgingsgebied van de zender tot gevolg, 

                                                           
79 Masten-arrest paragraaf 16 p.11. 
80 Masten-arrest paragraaf16 p.13. 
81 Masten-arrest paragraaf 16 p. 13 en 14. 
82 Masten-arrest paragraaf 16 p.14. 



 niet-vertrouwelijke versie  

54 
 

wat ondermeer noopt tot technische aanpassingen van de apparatuur of een herziening van de 

opstelling of het bereik van nevenliggende opstelpunten (bvb. inzake zendrichting en vermogen). 

Ook technisch-economisch gezien vormen andere hoge opstelpunten bijgevolg geen werkelijk 

substituten voor de zendmasten van de VRT [thans Norkring]”83(Masten-arrest, p. 15). 

Bovendien merkt het Hof van Beroep nog op dat “het kunnen vervangen van één of meer hoge 

opstelpunten op zich nog niet betekent dat er voor de unieke portefeuille van de hoge 

opstelpunten van de VRT [thans Norkring] een volwaardig substituut bestaat vanuit het 

standpunt van een grootafnemers als BNT [thans BTD]. Moeten onderhandelen, sluiten en 

opvolgen van overeenkomsten met de verschillende eigenaars van meerdere alternatieve 

opstelpunten brengt ongetwijfeld naast de reeds gemelde technische problemen hogere 

transactiekosten met zich mee dan het onderhandelen over één pakket met de VRT [thans 

Norkring]”84 (Masten-arrest, p. 15). 

22. Het Hof stelde vast dat er evenmin substituten zijn aan de aanbodzijde. “Aanbodsubstitutie 

houdt in casu in dat eigenaars van andere hoge opstelpunten die niet geschikt of uitgerust zijn 

voor het uitzenden van FM frequenties op korte termijn en zonder bijkomende kosten of 

problemen hun infrastructuur kunnen openstellen […]. Dergelijke aanbodsubstitutie lijkt 

evenzeer uitgesloten in het licht van […] bepaalde incrementele kosten (energievoorziening, 

brandbeveiliging etc.) die het openstellen van […] infrastructuur, […] kennelijk met zich 

meebrengt”85 (Masten-arrest, p. 16). 

23. Om alle bovenstaande redenen, moet de relevante markt in casu gedefinieerd worden als het 

geheel van hoge opstelpunten die geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM-

frequenties van landelijke radio’s via grootvermogenszenders en die thans in eigendom zijn van 

Norkring. 

24. Er kan op gewezen worden dat deze marktdefinitie mutatis mutandis ook overeenstemt met 

de marktdefinitie zoals gehanteerd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. Net zoals 

Norkring nu in Vlaanderen, beschikte KPN in 2006 over een netwerk van hoge opstelpunten die 

voor de transmissie/distributie van radiosignalen via de ether kunnen worden gebruikt. De 

Nederlandse mededingingsautoriteit kwam tot de conclusie dat er voor het aanbieden van 

landelijke analoge FM-radio geen substituten bestonden voor de hoge opstelpunten van KPN. 

De Nederlandse mededingingsautoriteit definieerde de relevante markt dan ook als de 

infrastructuurmarkt van de hoge opstelpunten in eigendom van KPN voor de transmissie van 

analoge FM-radio. Ze liet zelfs de mogelijkheid open om elk individueel opstelpunt als een aparte 

relevante markt te beschouwen86. Bovendien oordeelde OPTA in 2002 dat de hoge masten een 

“essentiële faciliteit” zijn en dat het voor alternatieve operators “zoniet geheel, dan toch 

nagenoeg volledig onmogelijk is” om daarvoor alternatieven te vinden.87 

                                                           
83 Masten-arrest paragraaf 16 p.15. 
84 Masten-arrest paragraaf 16 p.15. 
85 Masten-arrest paragraaf 17 p.16. 
86 Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zaak 5454/299, KPN-Nozema Service, 6 maart 2006. 
87 Besluit van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, zaak I/99/2072, BNT/Nozema, 29 juli 2002, paragraaf 14,  

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/8121_besl_broadcast_nozema_010802.pdf 

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/8121_besl_broadcast_nozema_010802.pdf
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II.2 Machtspositie 

25. Op de markt van het geheel van hoge opstelpunten die geschikt zijn en uitgerust voor het 

uitzenden van FM-frequenties van landelijke radio’s via grootvermogenszenders en die thans in 

eigendom zijn van Norkring, heeft Norkring, als enige eigenaar van die opstelpunten, natuurlijk 

een marktaandeel van 100%, dus een monopolie, en dus in elk geval een machtspositie.  

26. Er is onvoldoende potentiële concurrentie om te verhinderen dat Norkring toch geen 

marktmacht zou kunnen uitoefenen. Volgens het Hof van Beroep in het Masten-arrest is “het 

dupliceren van het volledig netwerk van hoge opstelpunten van de VRT [thans Norkring] […] 

economisch niet zinvol (hoge investeringskosten, gevaar van overcapaciteit) en zou stoten op 

grote bezwaren op het vlak van milieuwetgeving en ruimtelijke ordening”88 (Masten-arrest, p. 

18). “Indien BNT [thans BTD] een zendernetwerk moet uitbouwen zonder op de hoge 

opstelpunten van de VRT [thans Norkring] een beroep te doen (zelf investeren in infrastructuur 

of beroep doen op die van derden) zal dit naar alle waarschijnlijkheid substantieel hogere kosten 

meebrengen zowel inzake investeringen (hogere vermogens en/of meerdere antennes) als 

inzake transactiekosten (onderhandelen met meerdere partijen in plaats van één) met wellicht 

ook een grotere technische complexiteit van het netwerk en bijhorende extra beheerskosten. […] 

De potentiële concurrentie die kan uitgaan van het bestaan van één of meer bepaalde 

alternatieve hoge opstelpunten in de buurt van de individuele hoge opstelpunten van de VRT 

[thans Norkring] is naar het oordeel van het Hof niet voldoende sterk om afbreuk te doen aan 

het concurrentievoordeel dat de VRT [thans Norkring] biedt met haar ruim aanbod (portfolio) 

aan hoge opstelpunten en de mogelijkheid om in combinatie met andere opstelpunten een 

optimale dekking te realiseren. Een dergelijk voordeel dat door mogelijke concurrenten niet 

geevenaard kan worden zonder duplicatie van het netwerk van opstelpunten van de VRT [thans 

Norking] maakt een ernstige en duurzame toetredingsbelemmering uit.” Het zijn deze “hoge en 

duurzame toetredingsbelemmeringen [die] van aard zijn potentiële toetreders op de relevante 

markt te ontmoedigen”89 (Masten-arrest, p. 17-18). 

27. Tenslotte kan er ook op gewezen worden dat het Hof van Beroep in het Masten-arrest nog 

benadrukt: “Ook indien men […] een ruimer gedefinieerde markt zou aanvaarden […] die een 

aantal andere aanbieders van zenderinfrastructuur op torens of hoge gebouwen insluit dan nog 

is geen enkele concurrent kennelijk in staat een vergelijkbaar aanbod te doen dat het gehele 

grondgebied in Vlaanderen en Brussel afdekt”90 (Masten-arrest, p. 16). 

III. Misbruik van machtspositie - contractsweigering 

28. BTD ondersteunt de stelling van VRT dat Norkring misbruik maakt van haar dominante 

positie. In paragrafen 94 t.e.m. 179 van haar Conclusie voor de stakingsrechter heeft BTD in 

detail aangetoond dat Norkring misbruik maakt van haar machtspositie, en dit op verschillende 

manieren, namelijk (1) door het beperken van de productie, de afzet of de technische 

ontwikkeling ten nadele van de verbruikers, (2) door een contractsweigering, (3) door het 

                                                           
88 Masten-arrest paragraaf 21 p.18. 
89 Masten-arrest paragraaf 21 p. 17 en 18. 
90 Masten-arrest paragraaf 19. 
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aanrekenen van excessieve prijzen, (4) door de marges uit te hollen (“margin squeeze”), en (5) 

door het hanteren van onbillijke contractsvoorwaarden. 

29. Juist door die beperking van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele 

van de verbruikers, door die contractsweigering, door het aanrekenen van excessieve prijzen, 

door de marges uit te hollen (“margin squeeze”), en door het hanteren van onbillijke 

contractsvoorwaarden door Norkring, hebben Norkring en BTD tot op heden nog steeds geen 

overeenkomst aan marktconforme voorwaarden kunnen sluiten. Door dit misbruik van Norkring 

dreigt de FM-distributie van het publiek radio-aanbod van VRT daardoor in gevaar te komen. 

30. Hieronder wenst BTD in het bijzonder toe te lichten hoe het gedrag van Norkring een 

(constructieve) contractsweigering uitmaakt: 

31. De Europese Commissie benadrukt in haar Richtsnoeren betreffende de 

handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel 102 VWEU op 

onrechtmatige uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie,91 dat het begrip 

contractsweigering een breed scala praktijken bestrijkt, zoals de weigering toegang te verlenen 

tot een essentiële faciliteit of tot een netwerk92, in dit geval met name de betreffende vier hoge 

opstelpunten en antennes van Norkring. 

32. Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake is van contractweigering indien de volgende vijf 

voorwaarden vervuld zijn. In dat geval is een dominante onderneming verplicht te contracteren:  

(1) de partij die verzocht wordt om te contracteren, heeft een dominante positie op de 

stroomopwaartse markt voor de levering van de producten of diensten;  

(2) er is een contractsweigering met effecten op een tweede, stroomafwaartse markt;  

(3) de weigering betreft een product dat of een dienst die objectief onmisbaar is om 

daadwerkelijk op een stroom-afwaartse markt te kunnen concurreren; 

(4) de weigering resulteert waarschijnlijk in de uitschakeling van een daadwerkelijke 

mededinging op de stroomafwaartse markt; en  

(5) er zijn geen objectieve redenen die de contractsweigering zouden rechtvaardigen. 

33. Hieronder zal worden aangetoond dat aan deze vijf voorwaarden voldaan is, en dat Norkring 

zich aldus schuldig maakt aan contractsweigering en verplicht dient te worden te contracteren 

met BTD aan marktconforme voorwaarden. 

1) De partij die verzocht wordt om te contracteren, heeft een dominante positie op de 

stroomopwaartse markt voor de levering van de producten of diensten  

34. Een verplichting om te contracteren kan enkel worden opgelegd aan een dominante 

onderneming. Zoals hierboven reeds aangetoond werd, heeft Norkring duidelijk een dominante 

positie op de relevante stroomopwaartse markt die hier aan de orde is, namelijk de markt die 

bestaat uit het geheel van hoge opstelpunten die geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden 

van FM-frequenties van landelijke radio’s via grootvermogenszenders en die thans in eigendom 

zijn van Norkring. 

                                                           
91 Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel [102 VWEU] op onrechtmatig 

uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie, OJ C 45, 24.2.2009, p. 7–20, hierna “Richtsnoeren over Artikel 102 VWEU”. 
92 Richtsnoeren over Artikel 102 VWEU, paragraaf 78. 
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2) Er is een contractsweigering met effecten op een tweede, stroomafwaartse markt  

35. Als tweede voorwaarde moet er een weigering zijn om te contracteren die effecten heeft op 

een tweede, stroomafwaartse markt. De weigering van Norkring om te contracteren met BTD 

over toegang tot deze vier hoge zendmasten op een niet-dilatoire wijze, aan marktconforme 

tarieven en contractsvoorwaarden, heeft overduidelijk effecten op een tweede, 

stroomafwaartse markt, namelijk de markt voor het uitzenden van landelijke radio FM-signalen. 

Door deze weigering van Norkring is het immers quasi onmogelijk voor BTD om de dienst van 

het uitzenden van de VRT radio FM-signalen, te leveren aan de VRT, hoewel de VRT de opdracht 

aan BTD gunde. 

36. Er kan worden opgemerkt dat het niet noodzakelijk is dat er een daadwerkelijke weigering is 

van een onderneming met een machtspositie; een “constructieve weigering” is voldoende. 

Constructieve weigering kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van het nodeloos vertragen93 of 

anderszins aantasten van de kwaliteit van de levering van het product, of kan het opleggen van 

onredelijke voorwaarden in ruil voor de levering inhouden94. Het gedrag van Norkring, zoals 

hierboven beschreven, vormt duidelijk een constructieve contractweigering: Norkring doet voor 

de schone schijn wel principiële toezeggingen om toegang te verlenen tot haar hoge 

zendmasten, maar komt daar dan later op terug, of komt nooit met de nodige concrete data en 

cijfers en roept telkens nieuwe onbeduidende problemen en zogezegd lacunes in BTD’s gegevens 

in om zulke concrete data en cijfers en offertes toch maar niet te moeten bezorgen. Telkenmale 

worden beloofde deadlines voor het bezorgen van een offerte niet gehaald of vooruitgeschoven.  

37. Dit alles zijn bewust dilatoire manoeuvres waarvan Norkring weet dat zij de 

onderhandelingen uiteindelijk zinloos maken, aangezien BTD ook aanzienlijke tijd vóór 5 maart 

2019 nodig heeft om alle voorbereidingen te treffen voor de uitzending van de VRT-signalen. 

Zowel in de situatie dat BTD haar eigen antennesystemen zou kunnen installeren op de 

voorgeschreven hoogte (waar thans de FM-systemen van Norkring ten behoeve van de VRT 

hangen) als wanneer BTD medegebruik zou maken van de bestaande antennesystemen van 

Norkring, zal BTD daarvoor de noodzakelijke apparatuur en installaties moeten bestellen 

waarvoor twee à drie maanden gerekend moet worden. Bovendien dienen ruim voorafgaand 

aan de aanvangsdatum de nodige voorbereidende installatiewerkzaamheden plaats te vinden. 

Met de besproken vertragingstactiek, brengt zij BTD dus doelbewust in een tijdsklem.  

38. Het verbod op een constructieve contractsweigering en het daadwerkelijk toegang verlenen 

tot de masten, houdt ook in dat er onder redelijke, marktconforme voorwaarden, toegang toe 

verleend wordt. [VERTROUWELIJK].  

39. De verplichting om daadwerkelijk toegang te verlenen tot de masten aan redelijke, 

marktconforme voorwaarden, houdt natuurlijk ook in dat er toegang verleend wordt aan 

marktconforme tarieven. [VERTROUWELIJK].  

40. [VERTROUWELIJK]. 

3) De weigering betreft een product dat of een dienst die objectief onmisbaar is om 

daadwerkelijk op een stroom-afwaartse markt te kunnen concurreren (essentiële faciliteit) 

                                                           
93 Zie bijvoorbeeld Beslissing van de Hoge Raad van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zaak 12/04488, 24 januari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:149 Hoge Raad, 24-01-2014, 12/04488.  
94 Richtsnoeren over artikel 102 VWEU, paragraaf 79.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:149&showbutton=true&keyword=leveringsweigering
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41. De input van de dominante onderneming moet essentieel zijn voor het uitoefenen van de 

activiteit in kwestie op de stroomafwaartse markt, en er mogen geen actuele of potentiële 

alternatieven zijn voor de input van de dominante onderneming, tenzij de kosten voor zulke 

alternatieven overdreven hoog zijn en commercieel gezien niet houdbaar zijn.  

42. In de Richtsnoeren over Artikel 102 VWEU formuleert de Commisie de voorwaarde van 

objectieve onmisbaarheid / essentiële faciliteit als volgt: “De Commissie zal bij haar onderzoek 

van de vraag of een weigering tot levering haar prioritaire aandacht verdient, nagaan of de 

levering van de geweigerde input voor de marktpartijen objectief onmisbaar is om daadwerkelijk 

op de markt te kunnen concurreren. Een en ander betekent niet dat zonder de geweigerde input 

geen concurrent ooit de stroomafwaartse markt zou kunnen betreden of daarop zou kunnen 

overleven. Een input is veeleer onmisbaar wanneer er geen daadwerkelijk of potentieel 

substitutieproduct is waarvan de concurrenten op de stoomafwaartse zouden kunnen 

gebruikmaken om, althans op de lange termijn, de negatieve gevolgen van de weigering tegen 

te gaan). In dat verband voert de Commissie normaal een beoordeling uit van de vraag, of 

concurrenten de door de onderneming met een machtspositie geproduceerde input in de 

voorzienbare toekomst daadwerkelijk kunnen dupliceren. Het begrip „duplicering” betekent het 

creëren van een alternatieve bron voor efficiënte levering waarmee concurrenten op de 

stroomafwaartse markt concurrentiedruk op de onderneming met een machtspositie kunnen 

uitoefenen.” 

43. In het Masten-arrest stelde het Hof van Beroep van Brussel dat deze voorwaarde van 

objectieve onmisbaarheid / essentiële faciliteit toegepast op de materie van hoge 

uitzendmasten en antennes, inhoudt dat “het voor [BNT – thans BTD] op economische, 

technische of reglementaire gronden volledig onmogelijk of onredelijk moeilijk zou zijn om haar 

transmissiediensten aan te bieden zonder gebruik te maken van de hoge opstelpunten van de 

VRT [thans Norkring].” Het betreft een essentiële faciliteit als BTD “op langere termijn geen 

eigen netwerk zou kunnen uitbouwen gebruikmakend van andere opstelpunten”95 (Masten-

arrest, p. 21-22). 

44. De vier hoge zendmasten van Norkring ter zake, namelijk de hoge zendmasten opgesteld te 

Egem, Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw, zijn een essentiële faciliteit zoals omschreven door 

het Hof van Beroep van Brussel in het Masten-arrest. Het is immers voor BTD op economische, 

technische en reglementaire gronden volledig onmogelijk of onredelijk moeilijk om haar 

transmissiediensten aan te bieden zonder gebruik te maken van deze vier hoge opstelpunten 

van Norkring. BTD, noch enige andere speler, kan om economische, technische en reglementaire 

redenen onmogelijk de VRT FM-radiosignalen uitzenden zonder (eigen of gehuurde) antennes 

op de in het bestek voorgeschreven hoogtes op de hoge zendmasten te Egem, Genk, Schoten en 

Sint-Pieters-Leeuw. Een verandering van een opstelpunt of de antenne-hoogte daarop is 

onderhevig aan de complexe, tijdrovende en onzekere procedure van een vergunningswijziging 

en in het bijzonder wat betreft de VRT, van een wijziging van het Frequentiebesluit. Bovendien 

zou een aanpassing van de hoogte gepaard gaan met verlies aan zendbereik en bijkomende 

storingen. De betreffende vier hoge zendmasten en hoogtes zijn dus onmogelijk te dupliceren 

voor BTD.  

                                                           
95 Masten-arrest paragraaf 29, pagina 21-22.  
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45. Voor het verkrijgen van een goede verzorging zijn de grote hoogte en hoog vermogen 

essentieel en een onlosmakelijk met elkaar verbonden combinatie. Dat heeft in belangrijke mate 

te maken met het feit dat radiosignalen in de FM-band ongeveer tot aan de horizon reiken (zover 

als zij “kunnen zien” reikt het bereik van de antennes en radiogolven die zij uitzenden). Lagere 

hoogtes betekenen dus ook dat de horizon dichterbij ligt. Bij toepassing van lagere hoogtes 

zullen dan ook meer frequenties beschikbaar moeten komen om een vergelijkbaar gebied als bij 

de hoge opstelpunten te kunnen benaderen. Deze aanvullende frequenties zijn simpelweg niet 

beschikbaar. Dat zou gaten veroorzaken in de dekking van de VRT, hetgeen in strijd is met de 

opdracht die de VRT meekreeg van de Vlaamse overheid, resp. met de opdracht die het bestek 

van de overheidsopdracht van de VRT voorschreef. Daarmee wordt duidelijk dat de hoge 

opstelpunten, zoals ook heden in gebruik, onmisbaar zijn om tot een goede dekkende verzorging 

te komen. Het is dan ook niet voor niets dat de VRT in haar besteksvoorwaarden de bindende eis 

had opgenomen dat voor de vier essentiële zendlocaties de voor te stellen antennehoogte bij 

een lagere antenne opstelhoogte niet meer dan 20% van de bestaande hoogte mag afwijken.  

46. Het bereik van een zender wordt bepaald door een combinatie van antennehoogte en 

uitgestraald vermogen.  

 Egem op 250 meter met maximaal 50 kW.  

 Genk op 186 meter met maximaal 50 kW.  

 Sint-Pieters-Leeuw op 246 meter met maximaal 50 kW. 

 Schoten op 130 meter met maximaal 50 kW. 

47. Om tot een afdoende dekkend zendernetwerk te komen worden er meerdere geografisch 

aaneengesloten zenders in Vlaanderen benut, ieder met hun eigen specifieke bereik. In alle 

gevallen maken deze netten gebruik van de vier hiervoor vermelde unieke essentiële hoge 

zendlocaties van Norkring. Deze vier locaties zijn bovendien uniek omdat in de directe omgeving 

geen alternatieve zendlocatie te vinden is van vergelijkbare hoogte en toe te passen vermogen. 

48. Indien op de huidige mast op een lagere hoogte zou moeten worden uitgezonden dan zou 

navenant het uitgestraald vermogen verhoogd moeten worden. Dat stuit echter op meerdere 

bezwaren: 

 Gelijkhoudend uitgestraald vermogen bij een lagere antennehoogte leidt per definitie tot 

een verslechtering van het bereik van de betreffende frequenties. Een lagere antennehoogte 

vraagt dus om een navenante vermogensverhoging. 

 Een vermogensverhoging bij lagere antennehoogte vraagt voor elke toegepaste frequentie 

een internationale afstemming. Op grond van de procedure in artikel 4 van het Regionaal 

Akkoord van Genève van 7 december 1984 moet België hiervoor met alle binnen de op 500 

km afstand omringende landen op individuele basis, per frequentie, tot een overeenkomst 

komen. In een coördinatieprocedure als hierboven bedoeld, zullen er ten gevolge van 

verhoging van storing op andere zenders in diverse richtingen extra beperkingen opgelegd 

worden. De karakteristieken van de frequenties in kwestie zullen er dus niet op vooruitgaan 

en het verlies aan bereik, dat dit tot gevolg heeft, is dan ook significant. 

Het internationaal overleg rondom een dergelijke afwijking zal al gauw minimaal een half 

jaar in beslag gaan nemen. Dat is mede ingegeven omdat het hier om vier verschillende 
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locaties zal gaan waarvoor voor alle daar in gebruik zijnde frequenties tegelijkertijd tot een 

internationale overeenstemming gekomen moet worden. 

Om het effect van een lagere antennehoogte met gelijkblijvend uitgestraald vermogen te 

illustreren is als voorbeeld in de figuur hieronder voor de zender Egem op zowel op 258 meter 

als op 130 meter het bereik berekend.  

Illustratie 1. Verlies aan zendbereik bij lagere antennehoogte te Egem 

 
Bron: BTD; Legende: Rood = bereik op 258 meter hoogte; Blauw = bereik op 130 meter hoogte 

 Voor dit soort grotere vermogens op lagere hoogte moet op de mast een zwaarder type 

antennesysteem worden gemonteerd. Dat zal niet in alle gevallen technisch mogelijk zijn. 

Hierdoor zal het uitgestraald vermogen gereduceerd moeten worden. Dat leidt tot verlies in 

zendbereik. 

 Bij lagere antennehoogte dient rekening gehouden te worden met het fenomeen 

meerwegontvangst. Radiogolven, die vanuit een antenne worden afgestraald, zullen op hun 

weg naar de ontvanger hinder ondervinden van obstakels als bomen, gebouwen, enz. 

Radiogolven ondervinden demping als gevolg van de afschermende werking van de 

obstakels. Echter, radiogolven kunnen, net als licht, ook reflecteren tegen obstakels en 

gebouwen. In de praktijk kan dat betekenen dat de ontvanger zowel een signaal ontvangt 

dat direct van de antenne komt (kortste afstand) dan wel indirect, middels een 

gereflecteerde radiogolf. De afstand die deze gereflecteerde radiogolf moet afleggen is per 

definitie langer dan van de rechtstreeks ontvangen radiogolven. Dat betekent ook dat er een 

verschil in looptijd optreedt. In de ontvanger worden beide signalen eenvoudigweg 

opgeteld. Afhankelijk van het looptijdverschil en het verschil in demping van de radiogolven, 

zal de ontvanger te maken krijgen met uitdovingseffecten. Dit ontstaat op alle locaties, 

waarbij in de ontvanger, als gevolg van de optelling van beide vorm van radiogolven, de 

signalen elkaar (deels) opheffen. Een verplaatsing van enige decimeters kan een goede 

ontvangst omvormen naar zeer slechte ontvangst. Betreft het autoradio-ontvangst dan kan 

dit effect tijdens het rijden als uitermate storend overkomen. We noemen dit effect 

meerwegontvangst. Doorgaans treedt het effect op in bebouwd gebied en op grotere 

afstand van de zender. Om dit effect tot een minimum te beperken dienen antennes zo hoog 
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mogelijk opgehangen te worden; zeker in het geval waarbij de zender een groot 

verzorgingsgebied dient te geven.  

49. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de hoge masten en de hoge opstelpunten voor 

antennes van Norkring als een essentiële faciliteit moeten beschouwd worden, aangezien ze niet 

dupliceerbaar zijn en derhalve onmisbaar zijn. Met andere woorden is het voor BTD op 

economische, technische en reglementaire gronden volledig onmogelijk of onredelijk moeilijk 

om haar transmissiediensten aan te bieden zonder gebruik te kunnen maken van Norkrings hoge 

opstelpunten.  

50. Ook de ontwikkelingen en evoluties in de technologie van radio-uitzendingen, tonen aan dat 

- zoals in het Masten-arrest vereist werd voor het vaststellen van een essentiële faciliteit- BTD 

op langere termijn geen eigen netwerk van hoge opstelpunten kan uitbouwen. FM gaat immers 

in de nabije toekomst verdwijnen en plaatsmaken voor uitzendingen via DAB+. Zo erkende het 

Grondwettelijk Hof eind 2017 dat FM in de komende jaren vervangen zou worden door digitale 

uitzending (o.a. DAB+) en dat de overgang tussen beide bijgevolg gericht is op het geleidelijk 

aan uitschakelen van de FM96. Op 12 november 2018 publiceerde de VRT een artikel97 dat de 

overgang van de analoge (FM) naar de digitale (DAB+) radio aankondigt. Zo zullen tegen 2022 

de grote radiozenders van de FM-band verdwijnen en zal het Vlaamse radionetwerk volledig 

gedigitaliseerd worden. DAB+ zal voor een “rijker en diverser radiolandschap” zorgen en sterkere 

signalen bieden. Belangrijk is hierbij op te merken dat DAB+ signalen ook perfect vanop een 

lagere hoogte kunnen worden uitgezonden. Antennes op de hoge hoogtes van de hoge masten 

zijn voor DAB+ dus niet nodig. Omdat de hoge opstelpunten voor DAB+ overbodig zijn, is het om 

economische redenen (zinloze extreem dure investeringen) en reglementaire redenen (zeer 

kleine kans dat de nodige wijzigingen aan het Frequentiebesluit toegestaan zullen worden voor 

het bouwen van in de toekomst overbodige hoge masten) onredelijk moeilijk voor BTD om zelf 

nu hoge opstelpunten te gaan bouwen. In 2012 overwoog het Hof van Beroep van Brussel in het 

Masten-arrest nog dat het op lange termijn misschien mogelijk was om een eigen netwerk uit 

te bouwen. Dit argument moet vandaag dus weerlegd worden gezien de ontwikkeling en 

toekomst van de FM-uitzending. Hoewel misschien BTD eventueel op lange termijn theoretisch 

gezien hoge opstelpunten voor FM-uitzending zou kunnen bouwen, heeft het sowieso geen enkel 

economische logica om dit te doen, gezien de FM over enkele jaren zal verdwijnen.  

4) De weigering resulteert waarschijnlijk in de uitschakeling van de daadwerkelijke 

mededinging op de stroomafwaartse markt 

51. Een abusievelijke contractsweigering vereist dat de weigering waarschijnlijk resulteert in de 

uitschakeling van de daadwerkelijke mededinging op de stroomafwaartse markt. Deze 

voorwaarde is in feite de tegenhanger van de derde voorwaarde dat de input van de dominante 

onderneming objectief onmisbaar is om daadwerkelijk op de stroomafwaartse markt te kunnen 

concurreren: als de input niet onmisbaar is, is het immers moeilijk om in te zien hoe een 

weigering over die input te contracteren, daadwerkelijk effecten kan hebben op de mededinging. 

Dit wordt ook benadrukt door de Commissie in haar Richtsnoeren over Artikel 102 VWEU: “Indien 

aan de […] vereisten [van de objectieve noodzaak van de input] is voldaan, is de Commissie van 

                                                           
96 GwHof, Arrest nr. 151/2017, 21 december 2017. 
97 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/09/een-op-vijf-vlamingen-luistert-intussen-digitaal-naar-radio/.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/09/een-op-vijf-vlamingen-luistert-intussen-digitaal-naar-radio/
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oordeel dat een weigering van een onderneming met een machtspositie om een onmisbare input 

te leveren, doorgaans de daadwerkelijke mededinging op de stroomafwaartse markt, 

onmiddellijk of na verloop van tijd, dreigt uit te schakelen”98.  

52. De weigering van Norkring om te contracteren met BTD over toegang tot deze vier hoge 

zendmasten op een niet-dilatoire wijze, aan marktconforme tarieven en contractsvoorwaarden, 

schakelt overduidelijk de mededinging uit op de tweede, stroomafwaartse markt voor het 

uitzenden van landelijke radio FM-signalen. Door deze weigering van Norkring is het voor BTD 

immers absoluut onmogelijk om de dienst van het uitzenden van de VRT radio FM-signalen, te 

leveren aan de VRT, hoewel VRT de opdracht daaromtrent aan BTD gegund heeft. 

5) Geen objectieve redenen die de contractsweigering rechtvaardigen  

53. Opdat er sprake zou zijn van een abusievelijke contractsweigering, mogen er geen objectieve 

redenen zijn die de contractsweigering zouden rechtvaardigen. In de huidige zaak zijn er 

allerminst objectieve rechtvaardigingsgronden voor de contractsweigering door Norkring.  

6) Besluit over contractsweigering 

54. Uit het bovenstaande volgt dat Norkring als dominante onderneming de bijzondere 

verplichting heeft om onder redelijke marktconforme voorwaarden te contracteren met BTD 

over de toegang tot de nodige hoogtes op de betreffende hoge masten.” 

VI. Beoordeling door het Mededingingscollege 

VI.1 De ontvankelijkheid, de toepasselijke mededingingsregels en de samenstelling 

van het dossier 

14. De auditeur-generaal heeft op 22 november 2018 na het horen van de directeur economische 

studies, een onderzoek geopend betreffende de zaak waarop het Verzoek betrekking heeft. 

15. Vermits de zaak betrekking heeft op de continuïteit van de uitvoering van de publieke opdracht 

van de VRT, oordeelt het College dat de VRT een voldoende belang heeft in de zin van artikel IV.64, §1 

WER. 

16. Het College stelde tijdens de zitting vast dat Verweerster geen kopie of niet-vertrouwelijke versie 

heeft ontvangen van stukken die Verzoekster als vertrouwelijk heeft neergelegd. Verweerster acht 

het verzoek daarom onontvankelijk en nietig99. 

17. Het Mededingingscollege oordeelt dat de als vertrouwelijk neergelegde stukken waarvan 

Verweerster geen kennis heeft en evenmin een niet-vertrouwelijke versie ontving, gelet op artikel 

IV.64, 6, 2de lid WER uit het dossier moeten worden geweerd, maar dat zulks niet leidt tot de nietigheid 

van het verzoek. Het College kan niet verder ingaan op de opmerkingen van Verweerster over de 

studie van Deloitte die door Verzoekster werd neergelegd als vertrouwelijk stuk 72, vermits het 

College er geen rekening mee mag houden in zijn beslissing. Het oordeelt verder dat de argumenten 

van Verweerster betreffende de vermeende onwettigheid van het Verzoek100 met de gegrondheid van 

het Verzoek moeten worden beoordeeld. 

                                                           
98 Richtsnoeren over Artikel 102 VWEU, paragraaf 85. 
99 Randnummers33 ev. van de schriftelijke opmerkingen van Verweerster. 
100 Randnummers 38-42 van de schriftelijk opmerkingen van Verweerster. 
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18. Het Mededingingscollege acht het Verzoek ontvankelijk. 

19. De aan Verweerster verweten praktijken betreffen de relatie tussen Broadcast Partners, Norkring 

en de VRT die op basis van haar beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap moet zorgen 

voor de continuïteit van de FM-distributie101, en dit na het gunnen van een aanbesteding door de VRT 

aan Broadcast Partners102. Het College acht zich bevoegd om deze relatie te beoordelen bij toepassing 

van de mededingingsregels in Boek IV WER103. 

20. Vermits ook buitenlandse ondernemingen in België antennecapaciteit moeten kunnen aanbieden 

of om antennecapaciteit moeten kunnen verzoeken, oordeelt het College dat de handel tussen de 

Lidstaten beïnvloed wordt door de praktijken die het voorwerp zijn van deze zaak, en dat zij daarom 

ook beoordeeld dienen te worden in het licht van de artikelen 101 en 102 VWEU. 

VI.2 De gegrondheid van het Verzoek tot voorlopige maatregelen 

21. Voor de gegrondheid van een verzoek om voorlopige maatregelen vereist artikel 64, §1 WER:  

1) Een prima facie inbreuk op de artikelen IV.1 en/of IV.2 WER en/of de artikelen 101 en/of 102 

VWEU, en 

2) De noodzaak om dringend een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 

moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen 

door de aangeklaagde praktijken worden aangetast, of die schadelijk kan zijn voor het 

algemeen economisch belang. Er dient daartoe een band te zijn tussen (i) het te vermijden 

nadeel en de praktijken die prima facie op een inbreuk wijzen, en (ii) tussen de te nemen 

voorlopige maatregelen en het in aanmerking genomen nadeel.  

22. De vereisten van een prima facie inbreuk en dringendheid gelden zowel ten aanzien van de 

noodzaak om dringend een toestand te vermijden die schadelijk kan zijn voor het algemeen 

economisch belang als ten aanzien van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel voor 

de ondernemingen waarvan de belangen door de aangeklaagde praktijken worden aangetast. Maar 

het College dient desgevallend ten aanzien van de onderscheiden belangen na te gaan of aan de prima 

facie voorwaarde is voldaan.  

VI.2.1 Prima facie inbreuk 

23. Om maatregelen betreffende de vermeende inbreuken te verantwoorden moet worden nagegaan 

of de klacht ten gronde prima facie voldoende gegrond lijkt om een onderzoek te verantwoorden 

waarbij er een reële kans is dat dit zal leiden tot de vaststelling van een inbreuk op de 

mededingingsregels. Volgens de rechtspraak van het Marktenhof en de beslissingspraktijk van de BMA 

betekent dit dat moet worden nagegaan of het al dan niet kennelijk onredelijk zou zijn de feiten als 

een inbreuk te beschouwen104. 

                                                           
101 Beheersovereenkomst 2016 – 2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en VRT. 
102 Hierna ook ‘de Opdracht’. 
103 Zie Beslissing van het College nr. ABC 2014-P/K-05 van 31 maart 2014, ClearChannel Belgium ea., 
https://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2014PK05-ABC_PUB.pdf 
104 Hof van Beroep te Brussel, 28 april 2016 over de Beslissing nr. ABC-2015-V/M-23 van 27 juli 2015 in de zaak GCL/FEI; en 7 september 

2016 over de beslissing nr. BMA-2015-V/M-65 van 5 november 2015 in de zaak Proximus/Telenet.  

http://economie.fgov.be/nl/binaries/ABC-2015-VM-23-PUB-C_tcm325-271072.pdf
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VI.2.1.a Feitelijke gegevens 

24. Frequenties worden met vermelding van zendvermogen, ligging en hoogte van opstelpunten in 

uitvoering van het Akkoord van Genève 1984 toegewezen aan staten die hen kunnen toewijzen aan 

zendmasten en zenders. De in het akkoord van Genève 1984 aan de 4 betrokken opstelpunten 

toegewezen frequenties werden vervolgens in het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 

ten dele toegekend aan de VRT105. Dit geeft het volgende beeld: 

― Egem: 6 frequenties, waarvan 5 toegewezen aan de VRT, 1 aan commerciële omroepen; 

― Genk: 5 frequenties, waarvan 4 toegewezen aan de VRT, 1 aan commerciële omroepen; 

― Schoten: 5 frequenties, waarvan 4 toegewezen aan de VRT, 1 aan commerciële omroepen; 

― Sint-Pieters-Leeuw: 5 frequenties waarvan 4 toegewezen aan de VRT, 1 aan commerciële 

omroepen. 

Al deze frequenties zijn geschikt voor een hoog zendvermogen, van op grote hoogte met een omni-

directioneel karakter.  

25. Verzoekster stelt dat haar FM-frequenties worden bediend vanaf de hoge opstelpunten krachtens 

het Besluit van de Vlaamse Regering. Zij stelt dat het uitzenden vanaf een substantieel lagere hoogte 

een directe negatieve impact zou hebben op de dekking van de VRT FM-netwerken. De VRT heeft 

tijdens de zitting erkend dat een hoger opstelpunt in theorie met dezelfde toegekende frequentie 

vervangen kan worden door een lager opstelpunt, maar voegt daaraan toe, zonder op dit punt door 

Verweerster te worden tegengesproken, dat dit een aanzienlijk hoger vermogen vergt. Dat aanzienlijk 

hoger vermogen zou strijdig zijn met het toekenningsbesluit van de Vlaamse Regering en met de 

regelgeving inzake stralingen. 

26. Verweerster verwijst daarentegen naar alternatieven106 en naar de mogelijkheid om zendmasten 

te verplaatsen107. 

27. Tijdens de zitting de zitting werd door Verzoekster en Verweerster vermeld dat commerciële 

zenders met regionale dekking zoals JOE en Q-Radio een ander zendbeleid hebben, waarbij zij een 

hoog opstelpunt combineren met een netwerk van bij voorbeeld 27 lager opgestelde, veel zwakkere 

zenders. Elk van die kleinere zendpunten dient over een eigen frequentie te beschikken. Verzoekster 

en Verweerster bevestigden tijdens de zitting meermaals dat er voor zendpunten in Vlaanderen 

evenwel geen bijkomende frequenties beschikbaar zijn, en dat het toekennen van deze schaarse 

faciliteiten daarom in het verleden reeds leidde tot grote spanningen en een contentieux voor de Raad 

van State.  

28. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in zijn arrest van 27 juni 2012108 dat er geen substituut 

bestaat voor de hoge opstelpunten. Immers, “de hoogte en de ligging van een opstelpunt zijn cruciaal 

op vlak van het bereik van de frequenties die niet zondermeer kunnen worden vervangen door een 

                                                           
105 Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep worden gesteld van 9 maart 2007, en Akkoord van Genève van 7 december 1984. 
106 Zie randnummer 91 in de Syntheseconclusie van Norkring België in de procedure voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te 
Antwerpen, stuk 64 in de bundel van Verweerster. 
107 Randnummer 60 in de schriftelijke opmerkingen van Verweerster. 
108 Dit arrest betrof een geschil tussen Broadcast Newco Two BV en VRT voorafgaand aan de verkoop van het VRT zenderpark aan Norkring 
in 2009. 
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ander opstelpunt. Het verplaatsen van opstelpunten betekent een verlies aan zendervermogen of 

luisterbereik […]”109.  

29. Er wordt niet betwist dat de masten van Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw slechts over 1 sectie 

beschikken die vanuit bouwkundig standpunt geschikt is voor het huisvesten van dit type FM-

zendantenne. Deze secties bevinden zich allen op hoge hoogte. De zendmast van Egem zou wél op 

meerdere hoogtes geschikt zijn voor het huisvesten van een voor het uitzenden van de VRT FM-

signalen geschikte FM-zendantenne, maar de thans beschikbare vrije ruimte zou zich op een lagere 

hoogte bevinden, buiten de toleranties zoals voorgeschreven in de gunningsleidraad.  

30. Het Mededingingscollege oordeelt dat het in het huidige stadium van de procedure niet over 

voldoende gegevens beschikt om te oordelen dat deze vaststellingen van het Hof van Beroep thans 

niet meer relevant zouden zijn. Het oordeelt dat het alleszins nu niet mogelijk moet worden geacht 

om de continuïteit van de FM-Uitzendingen al op 5 maart 2019 te verzekeren door het uitbouwen van 

een alternatieve infrastructuur met hoge of andere opstelpunten. 

31. Verweerster wijst er op dat het Besluit van de Vlaamse Regering niet geheel conform is aan de 

toewijzing van frequenties in het kader van het akkoord van Genève110. Dit zou onder andere het geval 

zijn voor de mast in Sint-Pieters-Leeuw die volgens het plan van Genève in ‘Waver-Overijse’ zou staan, 

en een hoogte hebben van 260 en niet van 246 m. Partijen zijn het er echter over eens dat het Akkoord 

van Genève toelaat zenders in een straal van 15km te verplaatsen.  

32. Het komt het College niet toe te oordelen over de geldigheid van het Besluit van de Vlaamse 

Regering. Het volstaat voor het College om in deze procedure vast te stellen dat noch het plan van 

Genève, noch het Besluit van de Vlaamse Regering een andere zendmast met hoge opstelpunten in 

dezelfde omgeving vermelden die een alternatief zou bieden voor de mast in Sint-Pieters-Leeuw. 

33. Het College beschikt niet over aanwijzingen dat de verkoop van mastinfrastructuur aan Norkring 

op 3 maart 2009 de toekenning van frequenties aan de VRT zou hebben gewijzigd. 

VI.2.1.b Grieven van Verzoekster 

34. Verzoekster verwijt Verweerster dat zij als infrastructuurbeheerder weigert toegang te verlenen 

aan een concurrent-dienstverlener, en daarenboven een excessief hoge prijs vraagt aan de VRT om de 

FM-distributie in stand te houden na 5 maart 2019. Door geen akkoord met Broadcast Partners te 

bereiken, miskent Norkring volgens Verzoekster het resultaat van de op mededinging gebaseerde 

overheidsopdracht en dwingt zij de VRT ertoe om met Norkring te contracteren teneinde de 

continuïteit van de FM-uitzendingen te verzekeren. Verzoekster acht dit in strijd met het verbod op 

misbruik van machtspositie uit artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU111. 

35. Het Mededingingscollege beperkt zijn prima facie beoordeling tot de verwijten dat Verweerster 

zou weigeren toegang te verlenen aan een concurrent-dienstverlener en dat zij een excessief hoge 

prijs zou vragen aan de VRT om de FM-distributie in stand te houden na 5 maart 2019. Het gaat in dit 

stadium van de procedure niet in op de vragen naar de mate waarin Verweerster in haar commercieel 

gedrag jegens Broadcast Partners gebonden is door de door Verzoekster aan Broadcast Partners 

gegunde opdracht, en of een eventueel contracteren tussen Verzoekster en Verweerster beoordeeld 

kan worden met toepassing van de mededingingsregels in boek IV WER en het VWEU, dan wel alleen 

                                                           
109 Brussel, 27 juni 2012, 18-19. Stuk 32 in de bundel van Verzoekster. 
110 Randnummer 20 in de schriftelijke opmerkingen van Verweerster en stuk 62 in haar bundel. 
111 Randnummer 56 van het Verzoek. 
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moet worden beoordeeld in het licht van de regels inzake openbare aanbestedingen of de 

privaatrechtelijke contractuele relatie tussen Verzoekster en Broadcast Partners. 

VI.2.1.c Artikel IV.2 WER en 102 VWEU 

i) De relevante markt 

36. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 2012 vastgesteld dat de relevante markt 

bestond uit "het geheel van hoge opstelpunten in eigendom van VRT die geschikt zijn en uitgerust 

voor het uitzenden van FM-frequenties van landelijke radio's via grootvermogenszenders"112.  

37. Het Mededingingscollege heeft geen redenen om tot een ander oordeel te komen. Het definieert 

de productmarkt prima facie als de markt voor het ter beschikking stellen van hoge opstelpunten die 

geschikt zijn en uitgerust voor het uitzenden van FM-frequenties van landelijke radio's via 

grootvermogenszenders. De geografische markt wordt prima facie gedefinieerd als de markt die 

bereikt moet worden met de FM-programma’s van de VRT volgens het Mediadecreet113 en de 

Beheersovereenkomst met de VRT voor de periode 2016-2020114, en die niet kleiner is dan het gebied 

dat betroffen is door de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. 

ii) Een machtpositie op de relevante markt 

38. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde zoals eerder vermeld dat er geen substituut bestaat voor 

de hoge opstelpunten, en dat de VRT een monopolie had op de afgebakende productmarkt van wat 

toen haar eigen hoge opstelpunten waren115. Het ging onder meer over de opstelpunten te Egem, 

Genk, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw116. Het Hof oordeelde daarbij expliciet dat de opstelpunten die 

volgens de VRT (verweerster in die procedure) een alternatief boden, niet als alternatief konden 

worden beschouwd117.  

39. Het Mededingingscollege beschikt niet over aanduidingen dat deze vaststellingen van het Hof van 

Beroep thans niet meer relevant zouden zijn. Hieruit volgt dat het niet kennelijk onredelijk is prima 

facie te oordelen dat ten gronde beslist kan worden dat Norkring een monopolie heeft op de relevante 

markt en dus een machtspositie in de zin van de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU. 

iii) Misbruik van machtspositie 

- Weigering om toegang te verlenen  

40. Het College stelt vast dat de VRT de bij deze zaak betrokken mastinfrastructuur op 3 maart 2009 

verkocht heeft aan Norkring zonder zich van een permanent gebruiksrecht te verzekeren. De VRT 

heeft de diensten betreffende het uitzenden van haar FM-programma’s in een openbare 

aanbestedingsprocedure op 10 juli 2018 gegund aan Broadcast Partners, kennelijk zonder dat de VRT 

en Broadcast Partners zeker waren dat Broadcast Partners aan voor haar aanvaardbare voorwaarden 

gebruik zou kunnen maken van de hoge opstelpunten waarop deze zaak betrekking heeft. 

41. Het College acht de BMA onbevoegd om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van offertes 

en de beslissing om een contract in een openbare aanbesteding al dan niet aan een bepaalde partij 

                                                           
112 Brussel, 27 juni 2012, randnummer 18.  
113 Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie,  
114 https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/opdrachten/opdrachten/Beheersovereenkomst%202016-2020.pdf. 
115 Brussel, 27 juni 2012, randnummer 19. 
116 Het arrest handelde over nog andere hoge opstelpunten dan de 4 hoge opstelpunten te Egem, Schoten, Genk en Sint-Pieters-Leeuw, 
namelijk de opstelpunten te Brussegem, Oostvleteren en Veltem. 
117 Brussel, 27 juni 2012, randnummer 16, pp. 11-16. 
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toe te wijzen118. Het stelt overigens vast dat Verweerster in een verzoekschrift van 7 september 2018 

de Raad van State verzocht heeft de gunningsbeslissing te vernietigen119. 

42. Het College stelt ook vast dat verder onderhandeld wordt tussen Verweerster en Broadcast 

Partners, die een derde is in deze zaak. Het College oordeelt dat er daarom op het ogenblik waarop 

het deze beslissing neemt kennelijk nog geen sprake is van een weigering van toegang door 

Verweerster jegens Broadcast Partners waardoor Verzoekster niet zou kunnen rekenen op de aan 

Broadcast Partners gegunde diensten. 

43. Het College oordeelt in dit verband verder dat het niet toekomt aan het College om de draagwijdte 

te beoordelen van de verbintenissen die door Verweerster zijn aangegaan tegenover Verzoekster op 

1 en 29 maart 2018120. Deze verbintenissen betreffen de civiele rechten van Verzoekster en zijn 

volgens Verzoekster in rechte afdwingbaar. 

44. In het licht van het geheel van deze omstandigheden oordeelt het Mededingingscollege in de 

huidige stand van het dossier prima facie dat vanuit de optiek van de ondernemingsbelangen van 

Verzoekster niet voldoende is aangetoond dat voldaan is aan de prima facie voorwaarde voor het 

toekennen bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER van voorlopige maatregelen betreffende de 

toegang voor Broadcast Partners tot de door deze zaak betroffen opstelpunten.  

45. Vanuit de optiek van het algemeen economisch belang bij het vervullen van de publieke opdracht 

van de VRT, geldt eveneens de vaststelling dat nog onderhandeld wordt tussen Verweerster en 

Broadcast Partners en dat het beoordelen van de draagwijdte van de eerder vermelde verbintenissen 

van Verweerster jegens Verzoekster toekomt aan de rechter. Maar de bevoegdheid van de BMA om 

een toestand te vermijden die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang vergt dat de 

BMA een grotere zorgvuldigheid verwacht van de betrokken ondernemingen en dat zij zelf verder 

dient te gaan in het vermijden van wat prima facie een inbreuk kan zijn. 

46. Het College oordeelt te moeten antwoorden op de vraag of het kennelijk onredelijk zou zijn de 

feiten als een inbreuk te beschouwen op de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU indien op en na 5 maart 

2019 Verweerster Broadcast Partners, of desgevallend Verzoekster, de toegang tot de opstelpunten 

zou weigeren aan voldoende redelijke voorwaarden op een wijze die tot gevolg zou hebben dat de 

VRT haar publieke opdracht niet kan uitvoeren. 

47. Het College oordeelt dat gelet onder andere op het belang van berichtgeving voor consumenten 

en ondernemingen en van de auteursrechten op wat wordt uitgezonden, de continuïteit van het 

uitzenden van de FM-programma’s van de VRT in uitvoering van haar publieke opdracht van algemeen 

economisch belang is in de zin van artikel IV.64, §1 WER.  

48. Het acht dit belang voldoende groot om gelet op de bevoegdheid van de BMA om de gepaste 

maatregelen te nemen om een schade van het algemeen economisch belang te vermijden, nu al de 

vraag te stellen of het kennelijk onredelijk zou zijn de feiten als een inbreuk te beschouwen op de 

artikelen IV.2 WER en 102 VWEU indien op en na 5 maart 2019 Verweerster Broadcast Partners of 

desgevallend Verzoekster de toegang tot de opstelpunten zou weigeren aan voldoende redelijke 

                                                           
118 Zie Beslissing van het College nr. ABC 2014-P/K-05 van 31 maart 2014, 
https://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2014PK05-ABC_PUB.pdf 
119 Stuk 23 in de bundel van Verweerster. 
120 Stukken 60 en 61 in de bundel van Verzoekster. Deze stukken zijn neergelegd als vertrouwelijk, maar vermits zij uitgaan van Verweerster 
zijn zij Verweerster bekend en dienen zij niet uit het dossier te worden geweerd. 
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voorwaarden. Het dient er daarbij rekening mee te houden dat Verweerster in haar brief van 21 

augustus 2018 (dus na het aangaan van de eerder vermelde verbintenissen) uitdrukkelijk stelde dat 

zij de continuïteit van de uitzendingen niet kan garanderen121. Uit deze brief blijkt dat er sprake is van 

een reële, meer dan theoretische mogelijkheid dat de uitzendingen niet langer worden verzorgd in de 

zin van de toetsingsgrond zoals omschreven door het Hof van Beroep te Brussel122. Het College 

oordeelt dat het aanbod van Verweerster in haar brief van 22 november 2018123 om de 

dienstverlening nog één maand na 5 maart 2019 verder te verzorgen, de hier uitgedrukte bezorgdheid 

over de continuïteit van uitvoering van de publieke opdracht niet weg neemt, maar integendeel eerder 

suggereert dat deze na de verlenging van het aanbod niet langer verzekerd zal zijn.  

49. Het Mededingingscollege is van oordeel dat uit de eerder vermelde rechtspraak van het Hof van 

Beroep te Brussel voldoende blijkt dat toegang tot de hoge opstelpunten van Verweerster althans 

prima facie op korte, zo niet middellange termijn noodzakelijk is voor het uitzenden met een landelijke 

dekking van de FM-programma’s die de VRT dient te verzorgen in het kader van haar decretaal 

bepaalde publieke opdracht. 

50. Derhalve meent het Mededingingscollege dat het niet kennelijk onredelijk is te oordelen dat er 

sprake kan zijn van een prima facie inbreuk op de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU indien Verweerster 

op en na 5 maart 2019 zou weigeren om aan redelijke voorwaarden Broadcast Partners of 

desgevallend Verzoekster toegang te verlenen tot de hoge opstelpunten waarop deze zaak betrekking 

heeft, en dit tot gevolg heeft dat de VRT haar publieke opdracht inzake het uitzenden van FM-

programma’s niet kan uitvoeren. 

- Overdreven hoge prijzen 

51. Het College acht de BMA niet bevoegd om zich uit te spreken over de mate waarin de 

aanbestedingsprocedure in overeenstemming was met de daarvoor geldende regels124. Het spreekt 

zich daarom niet uit over de rechtsgeldigheid van Wijzigingsberichten, en met name van de berichten 

nrs. 1 en 3 betreffende de voorwaarden waaraan de verkrijger van de Opdracht dient te voldoen.  

52. Het College stelt verder vast dat Verzoekster het verwijt van een misbruik in de zin van de artikelen 

IV.2 WER en 102 VWEU door het vragen van overdreven hoge prijzen niet onderbouwt met een 

verwijzing naar de rechtspraak of beslissingspraktijk van mededingingsautoriteiten waarin een delta 

zoals deze tussen de door Norkring op 24 september 2018 voorgestelde prijzen en de door de VRT 

bepaalde plafondprijzen als een misbruik werden aangemerkt125. Gelet op het feit dat Verweerster, 

weze het onder protest, een BAFO indiende waarbij de door de VRT opgegeven plafondprijzen niet 

werden overschreden wanneer de opdracht aan haar zou zijn gegund126, oordeelt het College dat ook 

niet is aangetoond dat Verweerster niet bereid kan zijn om toegang te verlenen tegen voor 

Verzoekster aanvaardbaar geachte voorwaarden.  

                                                           
121 Stuk 67 van de bundel van Verzoekster. Dit stuk is neergelegd als vertrouwelijk, maar vermits het uitgaat van Verweerster is het 
Verweerster bekend en dient het niet uit het dossier te worden geweerd. 
122 Brussel, 19 oktober 2011, Spira t. De Beers, RDC-TBH, 2012/12, 990. 
123 Stuk 73 in de bundel van Verzoekster. Dit stuk is neergelegd als vertrouwelijk, maar vermits het uitgaat van Verweerster is het Verweerster 
bekend en dient het niet uit het dossier te worden geweerd. 
124 Zie Beslissing van het College nr. ABC 2014-P/K-05 van 31 maart 2014, ClearChannel Belgium ea., 
https://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2014PK05-ABC_PUB.pdf 
125 Zie tabel op p. 2 van het Verslag van BDO (stuk 61 in de bundel van Verweerster) en onder randnummer 12 van de schriftelijke 
opmerkingen van Broadcast Partners. 
126 Randnummer 12 van het Verzoek en randnummer 14 van de schriftelijke opmerkingen van Verweerster. Zie ook tabel onder randnummer 
12 in de schriftelijke opmerkingen van Broadcast Partner. 
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53. Verzoekster verklaarde ter zitting dat de plafondprijzen voor haar echt het maximum zijn omdat zij 

die erg conservatief berekend acht. Het College kan in het huidige stadium van de procedure echter 

alleen opmerken dat wat een afnemer commercieel te hoog acht, daarom nog geen excessieve prijs 

is in de zin van de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU.  

54. Mede gelet op het feit dat er tussen Verweerster en Broadcast Partners nog onderhandeld wordt, 

en er dus niet echt een prijs ter beoordeling voorligt, kan het College zich in dit stadium van de 

procedure ook prima facie niet uitspreken over de vraag of de prijzen waarover onderhandeld wordt 

al dan niet overdreven moeten worden geacht in de zin van de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU.  

VI.2.1.d Besluit betreffende de prima facie inbreuk 

55. Om deze redenen oordeelt het Mededingingscollege dat er voldoende aanwijzingen zijn om te 

oordelen dat het vanuit het perspectief van het vermijden van een in artikel IV.64, §1 WER bedoelde 

schade aan het algemeen economisch belang prima facie niet kennelijk onredelijk is te denken dat 

het als een inbreuk kan worden beschouwd op de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU indien op en na 5 

maart 2019 Verweerster Broadcast partners of desgevallend Verzoekster de toegang tot de 

opstelpunten zou weigeren aan voldoende redelijke voorwaarden en dit tot gevolg heeft dat 

Verzoekster haar publieke opdracht niet kan nakomen.  

56. Het oordeelt evenwel om de eerder gegeven redenen dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er 

vanuit het perspectief van een in artikel IV.64, §1 WER bedoeld nadeel voor Verzoekster thans 

voldaan is aan de prima facie voorwaarde voor het nemen van voorlopige maatregelen. 

VI.2.2 Het te vermijden nadeel 

VI.2.2.a Het te vermijden nadeel voor Verzoekster 

57. Vermits het College van oordeel is dat vanuit het perspectief van het vermijden van een nadeel 

voor Verzoekster niet voldaan is aan de vereiste van een prima facie inbreuk op de artikelen IV.2 WER 

en 102 VWEU in de zin van artikel 64, §1 WER, dient het College dit aspect niet verder te onderzoeken.  

VI.2.2.b De te vermijden schadelijke gevolgen voor het algemeen economisch belang 

58. Het Mededingingscollege oordeelt dat de vereisten van het ernstig, onmiddellijk en moeilijk 

herstelbaar karakter blijkens de tekst van artikel IV.64, §1 WER betrekking hebben op het nadeel voor 

ondernemingen, en niet op een te vermijden schade voor het algemeen economisch belang. Het 

College oordeelt evenwel dat de term ‘schadelijk’ impliceert dat het algemeen economisch belang, en 

dus het belang van de betrokken stakeholders, voldoende groot dient te zijn en dat het in ernstige 

mate moet zijn bedreigd.  

59. Het College oordeelt om de eerder gegeven redenen prima facie dat de continuïteit van het 

uitzenden van de FM-programma’s van de VRT in uitvoering van haar publieke opdracht van algemeen 

en voor consumenten en ondernemingen van algemeen economisch belang is in de zin van artikel 

IV.64, §1 WER, en dat deze continuïteit ernstig wordt bedreigd indien op en na 5 maart 2019 

Verweerster Broadcast Partners of desgevallend Verzoekster de toegang tot de opstelpunten zou 

weigeren aan voldoende redelijke voorwaarden. Het College dient daarbij onder andere rekening te 

houden met het feit dat Verweerster in een brief van 21 augustus 2018 (dus na het aangaan van de 
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eerder vermelde verbintenissen) uitdrukkelijk stelt dat zij de continuïteit van de uitzendingen niet kan 

garanderen127. 

60. Mede gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over de verplichting van Lidstaten 

om de effectiviteit van de handhaving van de mededingingsregels te bewaken128, oordeelt het College 

dat bij het beantwoorden van de vraag of een voorlopige maatregel geboden is voor het vermijden 

van een toestand die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang, volgens een vaste 

beslissingspraktijk van de BMA gekeken moet worden naar wat vereist is voor het vrijwaren van het 

nuttig effect van de later te nemen beslissing over de bodemzaak. 

61. Het Mededingingscollege oordeelt dat in deze zaak de beslissing ten gronde indien een inbreuk op 

de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU wordt vast gesteld, zonder voorlopige maatregelen geen nuttig 

effect meer kan hebben naar de toekomst indien op en na 5 maart 2019 Verweerster aan Broadcast 

Partners of desgevallend Verzoekster de toegang tot de opstelpunten zou weigeren aan voldoende 

redelijke voorwaarden en dit tot gevolg heeft dat Verzoekster haar publieke opdracht niet kan 

nakomen.  

VI.2.3 De gevraagde maatregelen 

VI.2.3.a Dringendheid 

62. Het College acht het nemen van een maatregel dringend indien een nadeel nu nog vermijdbaar is 

of nog kan worden beperkt. Het oordeelt dat in deze zaak de schadelijke gevolgen voor het algemeen 

economisch belang nog kunnen worden vermeden. Het Mededingingscollege acht het nemen van 

maatregelen daarom dringend in de zin van artikel IV.64, § 1 WER.  

63. Het Mededingingscollege stelt evenwel vast dat het verzekeren van de continuïteit van de FM-

Uitzendingen ook voorwerp is van een procedure zoals in kortgeding voor de Voorzitter van de 

Ondernemingsrechtbank te Antwerpen tussen Broadcast Partners (eiseres in die procedure) en 

Verweerster129 waarin de Voorzitter in een stakingsvordering in substantie maar in ondergeschikte 

orde gevraagd is Norkring België te verplichten om Broadcast Partners voor de duur van de Opdracht 

tegen marktconforme tarieven zonder onbillijke contractvoorwaarden toegang te geven tot de 

opstelpunten waarop deze zaak betrekking heeft130. Ook de in hoofdorde gevraagde maatregel beoogt 

het creëren van omstandigheden die toelaten de continuïteit van de publieke opdracht van de VRT te 

vrijwaren. Het College oordeelt daarom dat het nemen van voorlopige maatregelen bij toepassing van 

artikel IV.64, §1 WER alleen dringend kan worden geacht voor zover de rechter in Antwerpen geen 

maatregelen heeft opgelegd die toelaten de continuïteit van de publieke opdracht te vrijwaren. 

64. Partijen stelden echter tijdens de zitting dat de zaak voor de stakingsrechter pas op 20 februari 

wordt gepleit, en het daarom onwaarschijnlijk is dat de rechter uitspraak kan doen voor 5 maart 2019. 

Het College dient evenwel uitspraak te doen binnen een periode van 1 maand na de zitting, dit wil 

zeggen ten laatste op 11 februari 2019. 

                                                           
127 Stuk 67 van de bundel van Verzoekster. Dit stuk is neergelegd als vertrouwelijk, maar vermits het uitgaat van Verweerster is het 
Verweerster bekend en dient het niet uit het dossier te worden geweerd. 
128 Zie bij voorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2010 in de zaak C-439/08, Vebic. 
129 Dagvaarding opgenomen als stuk 24 in de bundel van Verweerster. 
130 Randnummer 47 in de Syntheseconclusie van Norkring België in de procedure voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te 
Antwerpen, stuk 64 in de bundel van Verweerster. 
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65. Gelet op deze feiten oordeelt het Mededingingscollege dat het, tenzij partijen eerder een 

overeenkomst bereiken, dringend blijft maatregelen te nemen die de continuïteit van de publieke 

dienst vrijwaren. 

VI.2.3.b De gevraagde maatregelen 

i) De gevraagde maatregelen 

66. Verzoekster verzoekt om het nemen van de volgende maatregelen: 

i. “Te bevelen dat Norkring, als huidige dienstverlener, verplicht wordt om tegen de vergoeding 

van één euro per maand, tot voortzetting van de lopende dienstverlening voor de FM-

transmissie van de VRT-radiokanalen over te gaan vanaf 5 maart 0.00 uur 2019 

overeenkomstig de technische modaliteiten van de op heden lopende overeenkomst tussen 

Norkring en VRT en dit, tot dat tussen Norkring en Broadcast Partners (i) een marktconforme 

overeenkomst (prijs/voorwaarden) is bereikt houdende uitvoering van de diensten 

overeenkomstig de Opdrachtdocumenten en (ii) deze bereikte overeenkomst op zodanige wijze 

is geïmplementeerd dat op continue wijze in de dienstverlening houdende FM-distributie voor 

de VRT door Broadcast Partners kan worden voorzien; 

ii. Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 200.000 euro per dag dat geen uitvoering 

gegeven wordt aan de beslissing van het Mededingingscollege, te rekenen vanaf de vijfde 

kalenderdag volgend op de dag van de beslissing van het Mededingingscollege; 

iii. In ieder geval, vraagt VRT Norkring te bevelen de beslissing van het Mededingingscollege te 

publiceren op de startpagina van de website van Norkring, op kosten van Norkring.” 

ii) De gevraagde maatregelen moeten doeltreffend zijn 

67. Een maatregel is doeltreffend wanneer zij toelaat het nadeel of een toename van het nadeel te 

vermijden of ten minste merkbaar te beperken.  

68. Het College oordeelt dat de gevraagde maatregelen onder (i) en (ii) van aard zijn bij te dragen tot 

de continuïteit van de FM-Uitzendingen, en dus in die zin doeltreffend kunnen zijn in zoverre de 

Voorzitter zich nog niet heeft uitgesproken in de eerder vermelde procedure voor de 

Ondernemingsrechtbank in Antwerpen of de partijen inmiddels een akkoord hebben bereikt.  

69. Vermits deze zaak alleen de relaties tussen drie partijen betreft (Verzoekster, Verweerster en 

Broadcast Partners) inzake het gebruik van 4 zendmasten, acht het College het daarentegen niet 

aangetoond dat een vermelding van deze verplichting op de startpagina van de website van 

Verweerster bijdraagt tot het vermijden van schadelijke gevolgen voor het algemeen economisch 

belang.  

iii) De gevraagde maatregelen moeten proportioneel zijn 

70. Het Mededingingscollege oordeelt dat het opleggen van het ter beschikking stellen van de 

zendcapaciteit tegen vergoeding van 1€ niet proportioneel kan worden geacht. Dit zou in geen enkele 

redelijke verhouding staan tot de voorwaarden waaronder deze capaciteit nu door Verweerster ter 

beschikking wordt gesteld aan Verzoekster, of tot de voorwaarden waaraan de Opdracht aan 

Broadcast Partners is gegund. Het opleggen van een vergoeding van 1€ draagt ook niet bij tot de 

doeltreffendheid van een maatregel vermits de continuïteit van de FM-Uitzendingen niet wordt 

bedreigd door de thans tussen Verzoekster en Verweerster geldende voorwaarden, en Verzoekster 
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oordeelde dat dit evenmin het geval zal zijn wanner de capaciteit ter beschikking wordt gesteld tegen 

de voorwaarden die zij bepaalde in de aanbestedingsprocedure.  

71. Het College stelde tijdens de zitting vast dat de in deze procedure betrokken diensten thans deel 

uitmaken van een meer complexe bundel en het niet mogelijk wordt geacht de onder het huidige 

contract tussen Verzoekster en Verweerster specifiek voor die diensten geldende vergoeding te 

bepalen, om zo te beslissen wat een billijke vergoeding kan zijn voor het continueren van de 

dienstverlening. 

72. Bij het beoordelen van de proportionaliteit van maatregelen dient het College rekening te houden 

met de impact van die maatregelen voor Verweerster indien in de beslissing ten gronde geen inbreuk 

wordt vast gesteld, en de impact voor Verzoekster indien geen maatregelen worden opgelegd maar 

wel een inbreuk wordt vast gesteld. In deze zaak dient het College bovendien rekening te houden met 

de impact van een maatregel op de bereidheid tot verder onderhandelen van de Verweerster met 

Broadcast Partners en desgevallend met Verzoekster voor zover de openbare aanbestedingsregels en 

gesloten contracten daar ruimte toe laten. Het College moet bovendien rekening houden met het feit 

dat de stakingsrechter zich als civiele rechter ten gronde zal uitspreken over een bredere waaier van 

rechten en belangen dan deze waarover de mededingingsautoriteit dient te waken. 

73. Het College dient om de eerder gegeven redenen in dit stadium van de procedure alleen de 

continuïteit van de openbare opdracht te helpen vrijwaren. Het College acht het vanuit deze 

doelstelling proportioneel om Verweerster op te leggen om:  

― tegen de financiële voorwaarden aangeboden in het BAFO bod van Verweerster en met de 

technische modaliteiten overeenkomstig de Opdrachtdocumenten,  

― de lopende dienstverlening voor de FM-transmissie van de VRT-radiokanalen verder te 

verzekeren vanaf 5 maart 2019 0.00 uur,  

― en dit tot (wat het eerste voorkomt) tussen Norkring en Broadcast Partners of desgevallend 

Verzoekster een overeenkomst (prijs/voorwaarden) is bereikt betreffende de uitvoering van 

de diensten en deze overeenkomst op zodanige wijze is geïmplementeerd dat op continue 

wijze in de dienstverlening betreffende de FM-distributie voor de VRT door Broadcast Partners 

kan worden voorzien; of 

― tot de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen in de zaak tussen Broadcast 

partners en Verweerster een beslissing heeft genomen, 

― en alleszins niet langer dan tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure betreffende 

de onder nummer MEDE-V/M-18/0043 door het Auditoraat geopende zaak; 

74. Het College acht deze maatregel proportioneel: 

― jegens Verweerster omdat van haar niet meer wordt gevraagd dan wat zij zelf aanbood in haar 

BAFO betreffende de Opdracht,  

― jegens Verzoekster in het licht van het algemeen economisch belang omdat de continuïteit 

van de uitzendingen wordt verzekerd tegen voorwaarden die in lijn zijn met de door haar 

uitgeschreven aanbesteding, 

― waarbij jegens allen geldt dat deze maatregel in de tijd beperkt is, niet alleen tot desgevallend 

een overeenkomst is bereikt, maar tot de stakingsrechter zich ten gronde uitspreekt. 
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75. Het College acht deze maatregel ook proportioneel in het licht van de respectieve bevoegdheden 

van het College en de rechter. Deze beslissing vrijwaart het algemeen economisch belang dat er in 

bestaat dat de continuïteit van een publieke dienst wordt verzekerd. De beslissing, overigens in lijn 

met een eerdere uitspraak van het Hof van Beroep over dezelfde markt, vermijdt tegenstrijdige 

uitspraken van de rechter en de BMA. Zij laat de bevoegdheid van de BMA onverlet om in de beslissing 

ten gronde een eventuele inbreuk te beoordelen en desgevallend te sanctioneren. 

VI.2.3.c Handhaving of aanpassing 

76. Deze beslissing dient naar het oordeel van het College te voorzien in een procedure indien 

betwisting ontstaat over de uitvoerbaarheid of het respecteren van deze maatregelen, of indien 

geoordeeld wordt dat er redenen zijn om de maatregel te interpreteren, te herzien of vast te stellen 

dat de maatregelen niet langer vereist zijn.  

77. Artikel IV.73 WER bepaalt dat het College de in artikel IV.70, §1 WER bedoelde dwangsommen kan 

opleggen om de bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER genomen voorlopige maatregelen te doen 

naleven. Deze dwangsommen kunnen overeenkomstig artikel IV.70, §1 WER tot 5% per dag vertraging 

bedragen van de gemiddelde dagelijkse omzet bepaald overeenkomstig artikel IV.74 WER.  

78. Verweerster had volgens de op 28 mei 2018 neergelegde in de Balanscentrale beschikbare 

jaarrekening over het boekjaar 2017 in dat boekjaar een omzet van 12 684 194 EUR. De gevraagde 

dwangsom van 200 000 EUR/dag bedraagt aldus veel meer dan 5% van de gemiddelde dagelijkse 

omzet van Verweerster. Op grond van de thans voor het College beschikbare gegevens kan indien aan 

de voorwaarden daartoe is voldaan een dwangsom van maximaal 1 737 EUR/dag worden opgelegd. 

De dan relevante gegevens moeten aan het College worden meegedeeld bij een verzoek tot opleggen 

van een dwangsom. 
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OM DEZE REDENEN 

1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER dat het verzoek om 

voorlopige maatregelen van de NV van publiek recht VRT (hierna de VRT) jegens de NV Norkring België 

(hierna Norkring) ontvankelijk is en in de hierna volgende mate gegrond. 

2. Legt het Mededingingscollege Norkring de volgende maatregelen op: 

― tegen de financiële voorwaarden aangeboden in het BAFO bod van Norkring betreffende de 

aanbestedingsprocedure die voorwerp was van de gunningsleidraad TO1711 en met de 

technische modaliteiten overeenkomstig de Opdrachtdocumenten betreffende deze 

aanbestedingsprocedure,  

― de lopende dienstverlening voor de FM-transmissie van de VRT-radiokanalen verder te 

verzekeren vanaf 5 maart 2019 0.00 uur 2019,  

― en dit tot (wat het eerste voorkomt) tussen Norkring en Broadcast Partners of desgevallend 

de VRT een overeenkomst (prijs/voorwaarden) is bereikt betreffende de uitvoering van de 

diensten en deze bereikte overeenkomst op zodanige wijze is geïmplementeerd dat op 

continue wijze in de dienstverlening betreffende de FM-distributie voor de VRT door 

Broadcast Partners kan worden voorzien; of 

― tot de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen in de zaak tussen Broadcast 

Partners en Verweerster ingeschreven op de Algemene Rol onder nr. A18/64/066 een 

beslissing heeft genomen, 

― en alleszins niet langer dan tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure betreffende 

de onder nummer MEDE-V/M-18/0043 door het Auditoraat geopende zaak; 

3. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.73 WER dat indien het College in een 

onder (4) in dit dispositief georganiseerde procedure vast stelt dat de onder (2) in dit dispositief 

opgelegde maatregel niet is uitgevoerd, een in die procedure te bepalen dwangsom verschuldigd zal 

zijn per dag vertraging vanaf de dag waarop de dwangsom verschuldigd is verklaard tot de dag waarop 

het Auditoraat vast stelt dat de betrokken maatregel is uitgevoerd of tot de beslissing die een einde 

stelt aan de procedure betreffende de onder nummer MEDE-V/M-18/0043 door het Auditoraat 

geopende zaak.  

4. Beslist het Mededingingscollege dat: 

a. Indien betwisting ontstaat over de interpretatie, uitvoerbaarheid of het respecteren van de 

voorlopige maatregel bedoeld onder (2) in dit dispositief, kunnen de VRT, Norkring en 

Broadcast Partners zich tot de auditeur-generaal kunnen wenden. Zij dienen de andere 

partijen hierover zonder verwijl in te lichten. De auditeur-generaal of een door haar 

aangestelde auditeur zijn bevoegd om de maatregel te interpreteren en op het respecteren 

er van toe te zien bij toepassing van artikel IV.26, § 2, 6° WER.  

b. Indien de interpretatie of een beslissing van de auditeur-generaal of de door haar aangestelde 

auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen te worden gewijzigd of 

ingetrokken, de partijen of de auditeur-generaal of de door haar aangestelde auditeur de 

voorzitter kunnen vragen om een maatregel of beslissing te interpreteren, te herzien of in te 

trekken.  
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c. Indien de VRT, Broadcast Partners of de auditeur-generaal oordelen dat een onder (2) in dit 

dispositief opgelegde maatregel niet naar behoren wordt uitgevoerd, zij de voorzitter kunnen 

vatten met de vraag om een dwangsom op te leggen. 

d. Indien de voorzitter gevat wordt, dat verzoek door de verzoekende partij onverwijld 

meegedeeld moet worden aan de andere partijen in die procedure. Zij moeten over een 

termijn van vijf werkdagen beschikken om op dit verzoek te antwoorden. De voorzitter vat 

het College dat zal beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting organiseert. 

 

Aldus beslist op 22 januari 2019 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Caroline 

Cauffman en Wouter Devroe, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 
 


