PUBLIEKE VERSIE
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2020-V/M-03 van 8 januari 2020 in toepassing van
artikel IV.71, § 1 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd
door de wet van 2 mei 2019
Zaak nr. MEDE–V/M–19/0036

Verzoek om voorlopige maatregelen van Telenet Group NV en Telenet BVBA
jegens Proximus NV en Orange NV1

I. Procedure
1. Verzoekster heeft op 29 oktober 2019 een klacht neergelegd (hierna de ‘Klacht’) waarna de
auditeur-generaal na het horen van de directeur economische studies een onderzoek opende op 29
oktober 2019 en de zaak werd ingeschreven onder nummer MEDE-P/K-19/0035;
2. Verzoekster heeft op 31 oktober 2019 een verzoek om voorlopige matregelen neergelegd dat werd
ingeschreven onder nummer MEDE-V/M-19/0036;
3. De Voorzitter heeft op 12 november 2019 het College samengesteld;
4. De Voorzitter heeft op 13 november partijen opgeroepen voor de zitting van 28 november 2019;
5. Het BIPT heeft op 14 november 2019 een vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke opmerkingen met
betrekking tot de Joint Venture overeenkomst Proximus-Orange aan de Voorzitter meegedeeld;
6. De Auditeur-generaal heeft op 19 november 2019 schriftelijke opmerkingen neergelegd;
7. VOO NV is op 20 november 2019 vrijwillig in de procedure tussengekomen;
8. Proximus NV heeft op 25 november 2019 schriftelijke opmerkingen neergelegd;
9. Orange Belgium NV heeft op 25 november 2019 schriftelijke opmerkingen neergelegd;
10. Verzoekster, Verweersters, VOO NV, het BIPT, het Auditoraat en de directeurs economische en
juridische studies werden gehoord door het College op de zitting van 28 november 2019;
11. Het BIPT heeft op 29 november 2019 een vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke nota neergelegd;
12. De Voorzitter heeft op 28 november 2019 een beslissing genomen over vertrouwelijkheid van
passages en bijlagen van Proximus NV en Orange Belgium NV;
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Hierna ‘Telenet Group NV en Telenet BVBA’ of ‘Verzoekster’ en ‘Proximus NV en Orange NV’ of ‘Verweersters’.

13. De Voorzitter heeft op 29 november 2019 een beslissing genomen tot verlenging van de termijnen
met 2 weken;
14. De Voorzitter heeft op 5 december 2019 2 vragen van het College aan verweersters(Proximus NV
en Orange NV) gesteld;
15. Verzoekster, Verweersters, VOO NV, het BIPT, het Auditoraat en de directeurs economische en
juridische studies werden gehoord op door het College op de zitting van 10 december 2019;
16. De Voorzitter heeft op 8 januari 2020 een beslissing genomen over vertrouwelijkheid van passages
en bijlagen in stukken die neergelegd werden na de zitting van 28 november;

II. De partijen
II.1 Verzoekster
17. Telenet Group NV ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer
BE0462.925.669, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 107
en Telenet BVBA ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer
BE0473.416.418, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liesesteenweg 4 (hierna gezamenlijk
“Telenet”); bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Thomas De Meese, advocaat aan de balie
te Brussel, met kantoor te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7.

II.2 Verweersters
18. Proximus N.V. van publiek recht (hierna “Proximus”), ingeschreven in de Kruispuntbank van
ondernemingen onder het nummer BE0202.239.951, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel,
Koning Albert II-laan 27; bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Dirk Van Liedekerke,
advocaat, met kantoor te Terhulpensesteenweg 178, 1170 Brussel.
19. Orange Belgium NV (“Orange”), ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het
nummer 0456.810.810, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3, bijgestaan en
vertegenwoordigd door Meester Filip Tuytschaever en Meester Sébastien Engelen, met kantoor te
Minervastraat 5, 1900 Zaventem.

II.3 Overige belanghebbende partijen:
20. VOO NV (hierna “VOO”), ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het
nummer BE0696.668.549, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue Louvrex 95; bijgestaan en
vertegenwoordigd door Meester Peter L’Ecluse, advocaat met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 166;
21. Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatiediensten (BIPT), ingeschreven in de
Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0243.405.860, met maatschappelijke zetel
te 1030 Brussel, Koning Albertlaan II-laan 35, vertegenwoordigd door de heer Michel Van Bellinghen
en de heer Axel Desmedt;
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III. Het verzoek
22. Het Verzoek luidt als volgt:
“Aan de Voorzitter van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit,
Gelet op het voorgaande, verzoekt Telenet het Mededingingscollege om:
a) Onderhavig verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren;
b) Bij wijze van voorlopige maatregel, aan Proximus en Orange, met onmiddellijk effect het
verbod op te leggen om hun samenwerking betreffende het delen van hun respectieve mobiele
netwerken te bespreken en ten uitvoer te leggen, tot aan de uitspraak ten gronde over de
verenigbaarheid van deze samenwerking met het mededingingsrecht.
c) Dit verbod aan te vullen met alle bijkomende maatregelen die het Mededingingscollege nuttig
of noodzakelijk acht om aan zijn beslissing volledige en nuttige uitwerking te geven.”

Feitelijke kader en voorgaanden
1. Voorstelling van verzoekster
1.
Telenet is een aanbieder van internet-, vaste telefonie- en televisiediensten aan consumenten
in Vlaanderen, delen van Brussel, een paar Waalse gemeenten en delen van het Groothertogdom
Luxemburg. Zij biedt deze diensten aan op basis van een eigen kabelnetwerk. Daarnaast levert zij
professionele communicatiediensten aan bedrijven in België en Luxemburg.
2.
Telenet is ook een aanbieder van mobiele telefonie. Aanvankelijk bood zij haar mobiele
diensten aan op basis van een MVNO2-overeenkomst met Orange. In 2016 nam zij evenwel Base, de
derde Belgische mobiele operator over.
3.
Base is eigenaar van een mobiel netwerk dat gans België bestrijkt. Zij is kleiner dan de twee
andere mobiele operatoren, Proximus en Orange. Zowel op basis van het aantal actieve klanten als op
basis van omzet is Proximus marktleider. Orange volgt als tweede grootste.
4.
Base is pas in 1999 tot de mobiele markt toegetreden, ruim na Proximus (1994) en Orange
(1996).3 Deze late toetreding vormde een aanzienlijke concurrentiehandicap. Base moest opboksen
tegen de gevestigde posities van Proximus en Orange, die beiden reeds beschikten over een aanzienlijk
klantenbestand. Proximus maakte het Base bovendien moeilijk met o.a. wurgprijzen door enerzijds
zeer lage “on-net”-tarieven en anderzijds hoge gespreksafgiftetarieven toe te passen. Zij werd
daarvoor in 2009 veroordeeld door de Raad voor de Mededinging.4
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Mobile virtual network operator. Vrije vertaling: mobiele virtuele netwerkoperator.
Proximus (toen nog Belgacom Mobile) verkreeg een mobiele vergunning op 2 juli 1996, maar bood reeds mobiele diensten
aan sinds 1 januari 1994 in het kader van het beheerscontract van Belgacom met de Belgische Staat. Orange (toen nog
Mobistar) verkreeg een vergunning op 27 november 1995 en lanceerde haar mobiele diensten in augustus 1996. BASE (toen
nog KPN Orange Belgium) kreeg een vergunning op 2 juli 1998 en lanceerde haar mobiele diensten in april 1999.
4 Raad voor de Mededinging, beslissing nr. 2009-P/K-10 van 26 mei 2009 in zaak CONC-P/K-05/0065, BASE/BMB. Zowel de
rechtbank van koophandel van Brussel als het hof van beroep van Brussel hebben bovendien beschouwd, onder voorbehoud
van een deskundigenonderzoek, dat het waarschijnlijk was dat Proximus zich had schuldig gemaakt aan een misbruik van
machtspositie bestaande in het toepassen van wurgprijzen op de ruimere markt voor mobiele telefonie, zie Kh. Brussel 29
3
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5.
Een bijkomende handicap voor Base was dat zij aanvankelijk voornamelijk frequenties in de
1800 MHz-band verkreeg, terwijl Proximus en Orange spectrum in de 900 MHz-band hadden
gekregen.5 Door de slechtere propagatie-eigenschappen van de 1800 MHz-band, had Base meer
antennesites nodig om dezelfde dekking te bereiken, wat uiteraard haar investeringskosten opdreef.6
Het BIPT heeft destijds erkend dat de ongelijke verdeling van de frequenties discriminerend was.7 Om
die reden heeft het BIPT in 2003 een herverdeling van frequenties doorgevoerd en Base bijkomende
frequenties in de 900 MHz-band toegekend.8
6.
Het uitrollen van een eigen mobiel netwerk met een nationale dekking werd voor Base verder
bemoeilijkt door de toenemende moeilijkheden en vertragingen bij het toekennen van
bouwvergunningen voor antennesites. Als latere toetreder werd Base hierdoor zwaarder getroffen dan
de twee overige mobiele operatoren.
7.
Niettegenstaande de aanzienlijke investeringen die Telenet heeft verricht in het mobiel
netwerk van Base sinds de overname in 2016 (ongeveer €250 miljoen), blijft zij tot op heden kampen
met een achterstand[Vertrouwelijk]9 [vertrouwelijk]10

Proximus

Orange

Base

8.
Alle netwerkinvesteringen ten spijt en ondanks haar competitieve prijszetting (zie Bijlage
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) en de mogelijkheid om mobiele diensten in Vlaanderen en
Brussel te bundelen met vaste diensten (via aanbiedingen zoals WIGO), is Telenet er evenmin in
geslaagd om sinds 2016 mobiel marktaandeel te veroveren op haar concurrenten. Telenet blijft dus tot
op heden de kleinste mobiele speler op de markt [Vertrouwelijk]11

mei 2007, Base et Mobistar t. Belgacom Mobile en Brussel (9de k.) 26 februari 2015, 2012/AR/1, Belgacom t. Base en
Mobistar, RDC-TBH 2015, afl. 8, 843.
5 Koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten en koninklijk
besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten.
6 Zie besluit van het BIPT van 4 juli 2003 met betrekking tot de toewijzing van radiofrequenties aan de operatoren van mobiele
gsm-telefonie, p. 4: “[D]e hoogste frequenties op 1800 MHz worden gekenmerkt door ernstige nadelen van technischeconomische aard die verbonden zijn aan de vermindering van het diffractievermogen ten opzichte van obstakels voor
elektromagnetische golven naarmate de golflengte afneemt: het resultaat daarvan is een kleiner zendbereik van de
basisstations, hetgeen de installatie impliceert van een aanzienlijk groter aantal antennesites om dezelfde graad van dekking
te verwezenlijken, alsook trouwens een minder goede penetratie voor de « indoor » dekking binnen in gebouwen. Zelfs
wanneer Base, net als zijn twee concurrenten over frequenties beschikt op 900 MHz, is het aantal kanalen dat in dat deel van
het spectrum ter beschikking is gesteld van die operator bovendien sterk beperkt (= 25), waardoor de rollout van een gsmnetwerk bijzonder wordt bemoeilijkt. Het is wegens die talrijke nadelen en moeilijkheden dat Base de overheid vraagt om
over een hoger aantal radiokanalen te kunnen beschikken in de 900 MHz-band”.
7 Besluit van het BIPT van 4 juli 2003, p. 6.
8 Het BIPT stelde toen dat een herverdeling van de frequenties “redelijk en evenwichtig [is] en beantwoordt aan de
doelstelling van de regelgeving inzake niet-discriminatie en evenredigheid voorzover hierdoor de technologische handicap
van Base enigszins wordt verkleind” (besluit van het BIPT van 4 juli 2003, pp. 11-12).
9 [Vertrouwelijk].
10 [Vertrouwelijk]
11 Zie afdeling Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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2. De ondernemingen waartegen het verzoek is gericht
9.
Proximus en Orange zijn de twee grootste mobiele netwerkoperatoren in België. Zij zijn
rechtstreekse concurrenten van elkaar en van Telenet/Base.
10.
Proximus (vroeger Belgacom) is de “historische” telecomoperator die een wettelijk monopolie
genoot tot de vrijmaking van de Belgische markten voor vaste en mobiele telefonie in respectievelijk
1998 en 1996. Proximus levert telefonie-, internet- en televisiediensten zowel op groothandels- als op
kleinhandelsniveau in België. Haar mobiel netwerk ondersteunt 2G-, 3G-, 4G- en 4G+- en 4,5Gtechnologie. Als eerste Belgische operator, testte Proximus reeds in 2018 5G in openlucht.12 De
verwachting was toen dat ze vanaf 2020 5G zou uitrollen.
11.
Orange (vroeger Mobistar) biedt eveneens telefonie-, internet- en televisiediensten aan in heel
België. Ze maakt deel uit van de France Telecom groep (inmiddels Orange SA). Orange biedt zowel
particuliere als professionele klanten mobiele telecommunicatiediensten aan via haar mobiel netwerk
waarmee zij 2G-, 3G-, 4G- en 4G+- en 4,5G-technologie ondersteunt.13

3. Feiten aan de basis van het verzoek
3.1.

De aangekondigde fusie door Proximus en Orange van hun mobiele netwerken

12.
Op 11 juli 2019 kondigden Proximus en Orange aan dat zij een term sheet14 hebben
ondertekend over het delen van hun mobiele toegangsnetwerken. Volgens hun persbericht (Bijlage
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) zal deze overeenkomst “beide ondernemingen in staat stellen
tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten naar mobiele netwerkkwaliteit en een
betere ‘deep indoor’ dekking” en “een snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken”.
13.

Wat de reikwijdte van de samenwerking betreft, stelt het persbericht het volgende:
“Het delen van de mobiele toegangsnetwerken door Proximus en Orange Belgium zal een
snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken, waarbij ook de 2G-, 3G- en 4Gtechnologieën betrokken zullen zijn. Het gedeelde netwerk zal de dekking verbeteren, met een
geconsolideerd aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in
vergelijking met het huidige radiotoegangsnetwerk van elke operator afzonderlijk.”

14.
De samenwerking heeft dus niet enkel betrekking op de uitrol van 5G, maar zal ook leiden tot
een regelrechte fusie van de bestaande 2G, 3G en 4G netwerken van Proximus en Orange. Daarbij
zullen ook een groot aantal bestaande sites worden ontmanteld. De samenwerking lijkt ook niet
geografisch te zijn beperkt maar het hele grondgebied van België te betreffen.
15.
In België, delen de drie operatoren nu reeds een deel van hun passieve infrastructuur (masten
en technische faciliteiten).15 Het delen van de passieve infrastructuur van antennesites is overigens
een wettelijke verplichting.16 De samenwerking tussen Proximus en Orange gaat echter veel verder.
Zij zullen eveneens het radiotoegangsnetwerk (RAN of Radio Access Network), de last mile en de
controllers delen (ook wel ‘actief delen’ genoemd):

12

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_5G/particulieren/discover/news/uit-eerste-hand/5g.html
Beslissing nr. BMA-2019-C/C-18-AUD van 2 juli 2019 in Zaak nr. MEDE-C/C-19/0017: Orange Belgium NV / Upsize NV.
14 Vrije vertaling: “principeovereenkomst”. Hierna: “term sheet”.
15 [Vertrouwelijk]
16 Artikelen 25 tot 27 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
13
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16.
Het gedeelde netwerk zal worden gepland, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuw op te
richten 50/50 joint venture18. Het is voor Telenet niet meteen duidelijk of deze joint venture al dan niet
‘full-function’19 zal zijn en dus moet worden aangemeld. Proximus en Orange hebben aangekondigd
dat het hun bedoeling is om tegen het einde van het jaar tot een definitieve overeenkomst te komen.
Telenet begrijpt dat het de bedoeling is dat de JV in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zal
worden.
17.
Uit de berichten die Telenet in de markt opvangt, heeft de implementatie van de
samenwerking echter nu reeds een aanvang genomen. Telenet heeft o.a. de volgende indicaties
daarvan opgevangen:

•

Er werden blijkbaar
netwerkapparatuur;

•

Er is sprake van het gezamenlijk heronderhandelen van huurovereenkomsten voor
antennesites;

•

Op een bijzonder paritair comité kondigde Proximus aan dat 82 netwerkbeheerders zullen
verhuizen naar de joint venture. Bij Orange zouden dat er 40 à 50 zijn;21

gezamenlijke RFPs20 uitgestuurd voor

de verwerving van

17

Vrije vertaling: “1. Passief netwerk delen; site locaties (waarvoor huur is verschuldigd); masten; kasten of gebouwen;
stroom, verlichting en airconditioning; [huidig passief delen];
2. Actief netwerk delen (delen van het radiotoegangsnetwerk); antennes; basisstation uitrusting; transmissie; basisstation
werkzaamheden en onderhoud; radio ontwerp en planning [joint venture Proximus + Orange]; radiospectrum; toenemende
diepte van het delen;
3. Dieper delen of integratie; kernnetwerk; IMS; content platformen; facturatie; klantendiensten”.
18 Vrije vertaling: gemeenschappelijke onderneming. Hierna ook “joint venture” of “JV”.
19 Vrije vertaling: “volwaardig”.
20 Proximus en Orange doen daarvoor blijkbaar een beroep op BuyIn, de inkoopalliantie van Orange en T-Mobile
https://www.buyin.pro/
21
« Proximus
en
Orange
verrassen
met
mobiele
alliantie »,
De
Tijd
12
juli
2019,
https://www.tijd.be/nieuws/archief/proximus-en-orange-verrassen-met-mobiele-alliantie/10144766.html; « Proximus et
Orange s’allient et lancent la guerre de la 5G – Les deux opérateurs unissent leurs réseaux mobiles et mettent Telenet au
tapis », L’Echo 11 juli 2019, https://www.lecho.be/actualite/archive/proximus-et-orange-s-allient-et-lancent-la-guerre-dela-5g/10144713.html
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•

De namen van een aantal personeelsleden van Orange en Proximus die aan de JV worden
overgedragen zijn inmiddels ook al bekend;22

•

Een vacature voor een bedrijfsjurist voor de joint venture werd recent geplaatst.23

•

De heer Geert Standaert, CTO van Proximus, zou op 28 oktober 2019 aangekondigd hebben
dat de kantoren van de joint venture worden ondergebracht in de ENGIE Fabricom kantoren
naast de Proximus-torens.

•

…

3.2. Reacties op samenwerking in de pers
18.
De reacties in de pers op de aankondiging van de samenwerking tussen Proximus en Orange
waren op z’n zachtst uitgedrukt niet enthousiast.

•

Ontslagnemend minister van Telecom Philippe De Backer wees op het risico dat de
verminderde concurrentie tussen Proximus en Orange zal leiden tot minder investeringen en
hogere prijzen.24 In het bijzonder voor de uitrol van 5G, wees De Backer op het feit dat 5G in
het begin vooral een impact zal hebben op de zakelijke markt waarop Proximus en Orange
beschikken over een zeer hoog marktaandeel.25 Bij de grotere bedrijven, de eerste potentiële
5G klanten, beschikken ze zelfs over een quasi-monopolie. De Backer besloot “[d]oor een
gebrek aan concurrentie zou de uitrol van een industrieel en zakelijk netwerk wel eens zéér
traag kunnen gebeuren en de prijzen zéér duur zijn.”

•

Volgens L’Echo wordt Telenet door de samenwerking buitenspel gezet. Zij vragen zich luidop
af of de investering van 250 miljoen EUR die Telenet in haar netwerk heeft gepompt, voldoende
zal zijn om het hoofd te bieden aan deze alliantie.26 De positie van Telenet zou volgens L’Echo
moeilijk houdbaar zijn op lange termijn nu haar twee belangrijkste concurrenten een grote
voorsprong nemen.27
Nochtans heeft Telenet een cruciale rol te spelen. Als enige overblijvende operator is het aan
Telenet om de concurrentiedruk op te voeren, zodat Proximus en Orange hun besparingen ook
effectief doorgeven aan de consument. Volgens François Bailly, eindredacteur bij L’Echo, is het

22

Namen die al worden genoemd zijn die van Jan Vanstraelen (External Relations Expert) en Joachim De Nayer (Telco
Deployment Manager) van Orange en die van Didier Geeroms (Head of Mobile Access Network) van Proximus.
23
https://www.linkedin.com/jobs/view/legal-counsel-joint-venture-at-orange-1498346358/?trk=job-results_resultlink&originalSubdomain=fr
24 “Proximus en Orange richten joint venture op voor mobiel toegangsnetwerk”, De Morgen 11 juli 2019,
https://www.demorgen.be/nieuws/proximus-en-orange-richten-joint-venture-op-voor-mobieltoegangsnetwerk~b64cfcfa/
25 « Proximus et Orange veulent s’unir dans la 5G », Le Soir 12 juli 2019, https://www.lesoir.be/236077/article/2019-0711/telecom-proximus-et-orange-sunissent-dans-la-5g
26 « Proximus et Orange s’allient et lancent la guerre de la 5G – Les deux opérateurs unissent leurs réseaux mobiles et mettent
Telenet au tapis », L’Echo 11 juli 2019, https://www.lecho.be/actualite/archive/proximus-et-orange-s-allient-et-lancent-laguerre-de-la-5g/10144713.html
27 « Concurrence : Mis sur la touche, Telenet parie sur la qualité de ses infrastructures », L’Echo 11 juli 2019,
https://www.lecho.be/actualite/archive/concurrence-mis-sur-la-touche-telenet-parie-sur-la-qualite-de-sesinfrastructures/10144742
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openstellen van de gedeelde infrastructuur de enige manier om de concurrentie niet nog meer
te beperken en een positieve invloed te hebben op de prijzen.28
Zonder een duidelijk kader ter bevordering van innovatie en zonder bijkomende regulering,
zullen volgens hem enkel Proximus en Orange profiteren van de samenwerking.
•

Hoewel Proximus en Orange maar al te graag uitpakken met de besparingen die zij naar eigen
zeggen door de samenwerking zullen realiseren, is men er niet van overtuigd dat dit ook zal
resulteren in lagere prijzen. Zo waarschuwt L’Echo dat een besparing in de kosten van de
operatoren niet noodzakelijk een rechtstreeks effect heeft op de prijs voor de consument.29
David Wiame, specialist telecom bij Test-Aankoop, verwacht geen positieve impact op de
tarieven van Proximus en Orange.30

3.3. Reactie van Telenet – verzoek tot samenwerking
19.
Daags na de aankondiging, heeft Telenet aangegeven eveneens met Proximus en Orange te
willen praten over een samenwerking, weliswaar binnen de perken van het mededingingsrecht. Zoals
reeds aangegeven heeft Telenet nu al een achterstand [Vertrouwelijk] in vergelijking met Proximus en
Orange. Als gevolg van de samenwerking tussen Proximus en Orange zal deze achterstand van Telenet,
zowel voor de bestaande 2G, 3G en 4G technologieën als inzake 5G, alleen maar groter
worden[Vertrouwelijk]. Om dit te vermijden wenste Telenet te spreken over de mogelijke pistes tot
samenwerking.
20.
Hoewel Proximus en Orange aanvankelijk de indruk wekten dat zij bereid waren om
gesprekken met Telenet op te starten is vrij snel gebleken dat er van enige effectieve bereidheid tot
dialoog geen sprake was.
21.
Vooraleer gesprekken te kunnen aanvatten, eisten Proximus en Orange dat Telenet een NDA31
zou ondertekenen. Op zich is dat geen ongewone demarche en Telenet formuleerde dan ook meteen
een voorstel. Proximus en Orange perkten evenwel het voorwerp van de NDA dermate in dat de
ondertekening ervan geen enkele zin meer had. [Vertrouwelijk]. Op basis daarvan kon onmogelijk een
constructief gesprek worden opgestart en werd de NDA in feite een lege doos. Het werd voor Telenet
dan ook duidelijk dat zij aan het lijntje werd gehouden. Het was helemaal niet de bedoeling van
Proximus en Orange om ernstige gesprekken met haar te voeren. Zij wensten enkel de schijn hoog te
houden naar de buitenwereld (en de BMA).
22.
Op 13 september 2019 zond Telenet dan ook een brief naar Proximus en Orange waarin zij
haar mededingingsrechtelijke bezorgdheden uitte over de omvang en de timing van de samenwerking
tussen Proximus en Orange en hun weigering om de dialoog met Telenet aan te gaan.32 Telenet wees
o.a. op de noodzaak om de omvang van de JV te beperken en op de noodzaak om te wachten op de
uitkomst van de nakende spectrumveiling.

28

« La 5G, au bénéfice du consommateur », L’Echo 12 juli 2019, https://www.lecho.be/actualite/archive/la-5g-au-beneficedu-consommateur/10145065
29 « L’union Proximus-Orange ne devrait pas influencer les prix – L’entente entre les deux opérateurs devrait amener son lot
de bonnes nouvelles. Pour le client, l’impact devrait être moins perceptible, du moins à court terme », L’Echo 12 juli 2019,
https://www.lecho.be/actualite/archive/l-union-proximus-orange-ne-devrait-pas-influencer-les-prix/10145087
30 « Proximus-Orange : des gains sujets à caution », La Libre 12 juli 2019, https://www.lalibre.be/economie/proximusorange-des-gains-sujets-a-caution-5d28bc42d8ad58593585475d
31 Non-disclosure agreement. Vrije vertaling: “geheimhoudingsovereenkomst”. Hierna: “NDA”.
32 Brief van Telenet aan Orange/Proximus van 13 september, bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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23.
Op 23 september 2019 heeft Orange op deze brief gereageerd.33 Orange weigerde o.a. om in
te gaan op het verzoek om de uitvoering van de samenwerking op te schorten tot na de komende
spectrumveiling. Op 24 september 2019 heeft ook Proximus op een gelijkaardige wijze gereageerd.34
Zij gaf aan geen reden te zien voor mededingingsrechtelijke bezorgdheden en ging niet in op de vraag
van Telenet om de uitvoering van de term sheet op te schorten.
24.
In de daarop volgende brieven van 8, 11 en 14 oktober zijn partijen bij hun respectieve
standpunten gebleven (zie Bijlagen Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi
introuvable. en Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

4. Voorwaarden voor het opleggen van voorlopige maatregelen
25.
Artikel IV.71 WER bepaalt dat het Mededingingscollege voorlopige maatregelen kan nemen
teneinde restrictieve praktijken, die het voorwerp van een onderzoek uitmaken, te schorsen indien
dringend een toestand moet worden vermeden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden door de
praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang.

Uit de beslissingspraktijk van de BMA kunnen volgende voorwaarden worden afgeleid:

26.

•

Bestaan van een klacht ten gronde

•

Bestaan van een prima facie inbreuk

•

Urgentievereiste: dringend een toestand vermijden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk
herstelbaar nadeel in hoofde van verzoeker en/of schade aan het algemeen economisch
belang kan veroorzaken.

5. Ontvankelijkheidsvereiste: Bestaan van een onderzoek ten gronde
27.

Telenet verwijst naar de klacht die zij heeft ingediend op 29 oktober 2019.35

6. Gegrondheidsvereiste: prima facie inbreuk
28.
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 beschouwen.36
29.

In casu dient een onderscheid gemaakt te worden tussen

33

Brief van Orange aan Telenet van 23 september 2019, bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Brief van Proximus aan Telenet van 24 september 2019, bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable..
35 Een onderzoek is hangende van zodra een klacht is ingediend bij het Auditoraat, waaromtrent het Auditoraat nog geen
beslissing tot sepot heeft genomen (Zie Cass. 23 januari 2015, TBM 2015/3, 197).
36 Beslissing BMA-2019-V/M-01 van 22 januari 2019, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0043, VRT/Norkring, p. 63. Zie ook Brussel, 28
april 2016 over de Beslissing nr. ABC-2015-V/M-23 van 27 juli 2015 in de zaak GCL/FEI; en Brussel 7 september 2016 over de
beslissing nr. BMA-2015-V/M-65 van 5 november 2015 in de zaak Proximus/Telenet.
34
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•

De prima facie inbreuk bestaande uit de beperking van de mededinging in de aanstaande
spectrumveiling

•

De prima facie inbreuk bestaande uit de beperking van de mededinging op de Belgische
mobiele markten

6.1. Prima facie inbreuk bestaande in de beperking van de mededinging in de aanstaande
spectrumveiling
30.
Op 26 juli 2018 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet en een aantal bijhorende
ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd.37 Deze teksten regelen enerzijds de veiling van de
gebruiksrechten in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-banden na afloop van de bestaande mobiele
licenties in maart 2021, en anderzijds de veiling van nieuwe gebruiksrechten in de 700 MHz-, 1400
MHz- en 3,6 GHz-banden, die voornamelijk bestemd zijn voor het gebruik door mobiele
telecommunicatiesystemen van de vijfde generatie (5G). De komende veiling wordt daarom wel eens
omschreven als “de moeder van alle veilingen”. Zij heeft immers betrekking op de veiling van het bijna
volledige spectrum38 voor alle technologieën (2G, 3G, 4G en 5G) voor de komende 20 jaar.39
31.
Voor meer informatie over het voorwerp, de werking en de timing van de spectrumveiling zie
Bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable..
32.
De ontwerp-KB’s die de veiling regelen bepalen uitdrukkelijk dat alle kandidaten zich moeten
onthouden “van elke gedraging of bekendmaking die het goede en ordelijke verloop van de procedure
tot toekenning van de gebruiksrechten verstoort”. Bovendien moeten zij zich “op straffe van uitsluiting
van de kandidatuur” onthouden van “de uitwisseling van vertrouwelijke informatie en van afspraken
met andere kandidaten en van elke andere handeling die de uitkomst van de procedure kan
beïnvloeden of die afbreuk kan doen aan de mededinging tijdens de procedure tot toekenning van de
gebruiksrechten”.40
33.
Indien het BIPT een inbreuk op dit laatste verbod vaststelt, wordt de betrokken kandidaat
uitgesloten van deelname aan de veiling. Bovendien dient het Instituut dan klacht in bij de
mededingingsautoriteit én legt het klacht neer bij de bevoegde onderzoeksrechter.41
34.
De formulering van het verbod (“elke handeling die de uitkomst van de procedure kan
beïnvloeden of die afbreuk kan doen aan de mededinging...”) en de strenge sancties die eraan
gekoppeld worden (onmiddellijke uitsluiting en aangifte bij zowel de mededingingsautoriteit als de
onderzoeksrechter) tonen aan hoe belangrijk het is om elke vorm van afstemming tussen de
kandidaten te vermijden. De link met het mededingingsrecht wordt ook uitdrukkelijk gemaakt.
35.
Vanzelfsprekend verbieden artikel 101 VWEU en artikel IV.1 WER dat afspraken worden
gemaakt over toekomstige biedintenties in het kader van de veiling.42 Deze artikelen verbieden echter

37

De ontwerp-KB’s zijn terug te vinden op de website die het BIPT met het oog op de veiling heeft opgezet:
https://www.auction2019.be/en/documents/communications/communication-bipt-council-13-august-2018-requestminister.
38 Alleen het 800 Mhz spectrum en bepaalde delen van het 2,6 Ghz worden niet geveild.
39 Dit contrasteert met de situatie in andere EU landen waar de recentste veilingen veelal enkel het spectrum bestemd voor
5G betroffen.
40 Artikelen 23 en 24 van het ontwerp-KB 700 MHz; artikelen 21 en 22 van het ontwerp-KB 3600 MHz; en artikelen 19 en 20
van het ontwerp-KB 1.5 GHz.
41 Artikel 26 van het ontwerp-KB 700 MHz; 22 van het ontwerp-KB 1.5 GHz; art. 24 ontwerp-KB 3.6 GHz.
42 Cfr. zaak T-29/92, SPO e.a. t. Commissie, [1995] ECR II-289, r.o. 119.
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eveneens “onderling afgestemde feitelijke gedragingen” d.i. “een vorm van coördinatie tussen
ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s van de
mededinging welbewust vervangt door feitelijke samenwerking”.43
36.
Het is hiervoor niet vereist dat wordt bewezen “dat de betrokken concurrent zich jegens één
of meer anderen formeel heeft verbonden om een bepaalde gedragslijn te volgen of dat de
concurrenten gezamenlijk hun toekomstig marktgedrag hebben vastgelegd”. Het volstaat in
tegendeel “dat de concurrent door zijn intentieverklaring de onzekerheid over zijn toekomstig
marktgedrag heeft uitgesloten of althans wezenlijk heeft verkleind”.44 Er bestaat bovendien een
vermoeden dat wanneer een onderneming gevoelige informatie ontvangt over het voorgenomen
marktgedrag van concurrenten, zij daarmee zal rekening houden bij het bepalen van haar eigen
marktgedrag.45
37.
Een uitwisseling van informatie kan op zich een onderling afgestemde feitelijke gedraging in
de zin van artikel 101 VWEU en artikel IV.1 WER uitmaken, wanneer zij de strategische onzekerheid
over het toekomstig marktgedrag van concurrenten vermindert en het daardoor gemakkelijker maakt
om een onderlinge verstandhouding te bereiken:

“Uitwisseling van informatie kan [...] een onderling afgestemde feitelijke gedraging opleveren,
indien de strategische onzekerheid op de markt erdoor wordt verminderd en een heimelijke
verstandhouding aldus in de hand wordt gewerkt, d.w.z. indien de uitgewisselde gegevens van
strategisch belang zijn. Bijgevolg komt het uitwisselen van strategische gegevens tussen
concurrenten neer op onderlinge afstemming, omdat het de onafhankelijkheid van het
marktgedrag van concurrenten beperkt en de stimulansen om te concurreren vermindert.”46
38.
Een eenzijdige mededeling van strategische informatie door een onderneming aan haar
concurrent(en) kan op zich al een onderling afgestemde feitelijke gedraging uitmaken, zelfs indien zij
slechts éénmalig is.47
39.
De aangekondigde samenwerking tussen Proximus en Orange is in het licht van de hierboven
uiteengezette principes kennelijk problematisch om verschillende redenen.
40.
Er moet vooreerst worden benadrukt dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen het opzetten
en implementeren van een samenwerking inzake het delen van mobiele netwerkinfrastructuur voor of
na de spectrumveiling.
41.
Zoals hierna uitvoeriger wordt besproken leiden de onderhandelingen over en de
implementatie van de samenwerking vóór de spectrumveiling onvermijdelijk tot een beperking van de
mededinging tijdens de veiling, die o.a. voortvloeit uit de volgende elementen:

•

Ten eerste, zullen de JV-partners in het kader van de onderhandelingen over hun
samenwerking en bij de implementatie daarvan noodzakelijkerwijze informatie uitwisselen die
een invloed kan hebben op hun deelname aan de geplande spectrumveiling. Het is niet
mogelijk om betekenisvolle gesprekken te voeren over een verregaande integratie van de

43

Zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., EU:C:2009:343, r.o. 26.
Gevoegde zaken T-25/95 enz., Cimenteries CBR, EU:T:2000:77, r.o. 1852.
45 Zaak T-7/89, Hercules Chemicals, EU:T:1991:75, r.o. 260 (bevestigd door C-51/92 P, EU:C:1999:357); C-199/92, Hüls,
EU:C:1999:358, r.o. 161-162. Cimenteries CBR, r.o. 1865.
46 Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb. 14.1.2011, C11/1, randnr. 61.
47 Zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a., EU:C:2009:343, r.o. 59.
44
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bestaande en toekomstige respectieve netwerken, laat staan om de voorbereiding en
uitvoering daarvan aan te vangen, zonder daarbij informatie uit te wisselen die een invloed
kan hebben op het respectieve gedrag tijdens de veiling.

•

Zelfs zonder enige vorm van uitdrukkelijke afstemming van hun toekomstig biedgedrag zullen
de JV-partners in het kader van de besprekingen en bij de tenuitvoerlegging van hun
samenwerking noodzakelijkerwijze informatie bekomen en/of inzichten en deducties
verwerven die de onzekerheid over hun respectieve biedintenties merkbaar verminderen.
Ten tweede biedt de JV toegang tot zgn. “fall back” opties48 (bijvoorbeeld national roaming
voor legacy technologieën – zie infra) die de gevolgen van het eventueel niet verwerven van
bepaalde delen van het spectrum (deels) kunnen opvangen. Hierdoor vermindert de prikkel
voor de JV partners om agressief te bieden op (bepaalde delen van) het spectrum. Hierdoor
zal de mededinging tijdens de veiling opnieuw merkbaar verminderen.

42.
Na afloop van de veiling en de toekenning van de gebruiksrechten op het spectrum verandert
de situatie: de verdeling van het spectrum onder de operatoren is dan immers publiek gekend en dan
kunnen partijen onderhandelingen voeren en samenwerken rekening houdend met dit – op dat
moment vaststaand – gegeven. Dan is eerder de vraag aan de orde of de samenwerking op zich niet
te ver gaat. Dit betreft dan de mededingingsrechtelijke beoordeling van de JV zelf (zie afdeling Erreur !
Source du renvoi introuvable. hierna).
43.
Proximus en Orange hebben bij de onderhandeling van hun principeovereenkomst (“term
sheet”) vermoedelijk al informatie uitgewisseld die een impact kan hebben op de veiling. Minstens is
het onvermijdelijk dat bij de verdere uitwerking en de (voorbereiding van de) implementatie daarvan
een merkbaar deel van de onzekerheid over hun toekomstig biedgedrag zal worden weggenomen.

Dit blijkt o.a. uit de volgende – niet-limitatief opgesomde – elementen:

44.

•

48

Verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning: De spectrumplanning en de
configuratie van de radio-infrastructuur van een mobiel netwerk zijn sterk van elkaar
afhankelijk.

Vrije vertaling: “uitwijkopties”.
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49

Deze verwevenheid kan als volgt worden samengevat:
a. De mobiele netwerkoperator moet bepalen welke de kenmerken zijn van de diensten die
hij wil/moet kunnen aanbieden en welke capaciteit hij daarvoor nodig heeft. Hiervoor
worden zgn. forecasts opgesteld (prognoses van het aantal klanten, de volumes, de
geografische spreiding daarvan, enz.).
b. Deze elementen beïnvloeden het ontwerp en de dimensionering van het netwerk. Dat
wordt op zijn beurt beïnvloed door het beschikbare spectrum. De operator moet enerzijds
beschikken over spectrum in de lagere frequentiebanden (800 MHz, 900 MHz, …) om
voldoende geografische dekking te kunnen bieden, en anderzijds over spectrum in de
hogere frequentiebanden (1800 MHz, 2100 MHz, …) om voldoende capaciteit en snelheid
te kunnen bieden.

De precieze mix tussen beiden is bepalend voor de configuratie van het netwerk en o.a.
het aantal en de locatie van de antennesites.

49

Vrije vertaling (van boven naar onder en van links naar rechts): “Mobiele netwerk investeringen; Netwerk ontwerp hangt
rechtstreeks af van de prognoses (capaciteit, evolutie van de klantenaantallen en locatie daarvan) en de vereisten van de
dienst (dekking, prestaties, niveaus van de dienstverlening, spectrum); Capaciteit (met inbegrip van prognoses); diensten;
klanten (aantal en locatie); Spectrum (middelen en nood) frequenties -> dekking; bandbreedte -> piek doorvoer en capaciteit;
Netwerk Planning; dekking; capaciteit …”.
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c. De activiteiten onder (b) hebben dus ook een wezenlijke impact op de vraag op welk
spectrum de operator in de spectrumveiling moet bieden.
Telenet begrijpt dat in casu activiteiten (a) en (c) bij Orange en Proximus blijven, maar dat
activiteit (b) in de JV zal worden ondergebracht. De JV kan activiteit (b) – het uitwerken van de
netwerkconfiguratie en de vereiste dimensionering van het netwerk – evenwel niet vervullen
zonder input te ontvangen van de operatoren uit activiteit (a). De keuzes die de operatoren in
de spectrumveiling moeten maken (activiteit (c)) worden echter grotendeels bepaald door de
keuzes, mogelijkheden en beperkingen bij activiteit (b). Zoals hierna verder zal worden
uiteengezet kunnen de meeste synergiën op het niveau van de netwerkplanning (activiteit
(b))50 overigens slechts worden verwezenlijkt indien er een vorm van coördinatie is tussen de
JV partners op het vlak van de spectrumverwerving (activiteit (c)).
Echter, zelfs indien er geen enkele uitdrukkelijke afstemming van de biedintenties van de JVpartners plaatsvindt, dan nog houdt de onderlinge verwevenheid tussen de activiteiten (a), (b)
en (c) in dat de deelnemers aan de JV noodzakelijkerwijze inzichten verwerven en deducties
kunnen maken over de plannen, capaciteitsbehoeften, voorkeuren, etc. van de andere JV
partner. Deze inzichten en deducties hebben onvermijdelijk voor gevolg dat de onzekerheid
over het toekomstig biedgedrag van de andere deelnemer aan de JV afneemt.
De samenwerking tussen Orange en Proximus leidt m.a.w. onvermijdelijk tot een beperking
van de mededinging in de komende spectrumveiling.
Er zijn trouwens sterke aanwijzingen dat Proximus en Orange nu reeds volop bezig zijn met de
(voorbereiding van de) implementatie van hun samenwerking. Telenet vangt bijvoorbeeld op
dat zij nu reeds gezamenlijke offerte-aanvragen (RFPs) hebben uitgestuurd voor leveranciers
van (5G-)uitrusting via de inkoopalliantie BuyIn.51 De specificaties van een dergelijke offerteaanvraag moeten echter noodzakelijkerwijs rekening houden met het beoogde
spectrumgebruik. De meeste leveranciers ondersteunen bijvoorbeeld niet standaard de 1400
MHz-band. Proximus en Orange zullen dus moeten preciseren of zij ondersteuning voor deze
band wensen, maar geven daarmee meteen ook prijs of zij voor frequenties in deze band zullen
bieden.
•

Belang
van
aaneensluitende
frequentieblokken
en
het
vermijden
van
intermodulatievervorming: Bij de configuratie van de gedeelde radio-infrastructuur hebben
de deelnemende operatoren er veelal belang bij om te kiezen voor aaneensluitende
frequentieblokken in dezelfde frequentieband.52 Dit laat hen immers toe om de
frequentiebanden van beide partijen te verenigen op één enkele radio-unit53 (i.p.v. voor elk van
hen een verschillende radio-unit te moeten plaatsen).54 Hierdoor kunnen aanzienlijke
kostenbesparingen worden gerealiseerd:

50

Zie bijvoorbeeld het punt hieronder over de aaneensluitende frequentieblokken.
https://www.buyin.pro/scope/
52 Dit belang geldt van zodra de partijen aan ‘active sharing’ doen. Indien de partijen bovendien aan spectrum pooling
doen is dit belang zelfs nog groter.
53 De radio apparatuur op de site bestaat uit antennes, radio-units en basisstations. De basisstations zijn de kasten met de
baseband units die de site controleren. Radio-units bevinden zich meestal buiten de kasten en dicht tegen de antennes. Zij
creëren het signaal en zenden het naar de antennes. Normaal gezien zijn er 1 of 2 radio-units per band.
54 Sommige fabrikanten bieden radio-units aan met een breder spectrumbereik dan klassieke radio-units (zgn. ultra wide
band units) in sommige frequentiebanden. Vaak zal dergelijk breder bereik evenwel nog steeds onvoldoende zijn om het
belang van aaneensluitende frequentieblokken teniet te doen. Dergelijke units zijn bovendien aanzienlijk duurder dan de
51
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o

een besparing van ongeveer 50% op de kost voor radio-units, die zelf ongeveer 30%
van de kost van een antennesite vertegenwoordigen;55

o

doordat er minder radio-eenheden nodig zijn, kan er ook bespaard worden op civieltechnische werken (minder plaats/gewicht nodig, minder antennes, minder
stabiliteitsproblemen met de pylonen, geen bijkomende stedenbouwkundige
vergunning nodig, enz.).

56

Bij de configuratie van de gedeelde radio-infrastructuur moet ook rekening worden gehouden
met mogelijke intermodulatievervorming. Voor sommige banden moet men net afstand
hebben tussen de blokken om intermodulatievervorming te vermijden.
Ook deze elementen illustreren dat de configuratie van de gedeelde radio-infrastructuur nauw
overleg tussen de partijen vergt over de spectrumplanning en dus de spectrumveiling. Een
onderlinge afstemming, minstens een stilzwijgende verstandhouding, over de
frequentieblokken waarvoor Orange en Proximus bieden tijdens de veiling, is dan ook
onvermijdelijk.

klassieke radio-units, waardoor het kostenvoordeel van het beperken van het aantal radio-units grotendeels wordt teniet
gedaan.
55 [Vertrouwelijk].
56 Vrije vertaling: “Positie in band is belangrijk om synergiën toe te laten; positie in band; bandbreedte radio eenheid A; positie
in band; bandbreedte radio eenheid B; Radio eenheid van A en B kunnen niet functioneren in het volledige spectrum;
Passief delen: operatoren gebruiken hun eigen actieve radio uitrusting en verbinden het met dezelfde (passieve) antenne;
antenne; radio eenheden; In dit geval, dient het spectrum dat in gebruik is niet aangrenzend te zijn want beide radio eenheden
zenden toch enkel het spectrum van één operator uit;
Actief delen: operatoren gebruiken gedeelde actieve radio uitrusting, verbonden met dezelfde (passieve) antenne; antenne;
radio eenheid; In dit geval dient het spectrum aangrenzend te zijn omdat één enkele radio eenheid enkel een deel van de
band dekt”.
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•

Belang van de gekozen “use cases”: De verschillende spectrumbanden die worden
opengesteld voor 5G zijn niet allemaal even geschikt voor alle mogelijke 5G toepassingen.
Deze toepassingen kunnen grosso modo in drie categorieën onderverdeeld worden (zie figuur):
(i) “enhanced mobile broadband” (“eMBB”), d.i. een verdere evolutie van de diensten die reeds
met 4G (LTE) worden verschaft maar met hogere snelheden en lagere latencies
(netwerklatentie57);
(ii) “massive machine type communications” (“mMTC”), zoals in het bijzonder diverse IoTtoepassingen58 (bv. slimme energiemeters); en
(iii) “ultra-reliable and low latency communications” (uRLLC), waaronder toepassingen zoals
“autonomous and connected vehicles” (autonome en geconnecteerde voertuigen) of diverse
industriële toepassingen.

59

Bron: Ofcom60
Deze verschillende (categorieën van) toepassingen hebben elk verschillende vereisten qua
dekking, snelheid, capaciteit, latentie, energieverbruik van de apparatuur, beveiliging, enz. De
figuur hieronder illustreert waar een aantal mogelijke 5G-toepassingen zich situeren t.a.v. de
parameters snelheid en latentie:

57

Latency (netwerklatentie) is het tijdsinterval (meestal uitgedrukt in milliseconde, ms) is de vertraging in de
dataoverdracht over een communicatienetwerk of m.a.w. het tijdsinterval tussen het versturen van een datapakket en de
ontvangst van de respons. 3G heeft een typische responstijd (latentie) van ongeveer 100ms, bij 4G is dat 30ms, met 5G kan
dit gereduceerd worden tot 1ms of zelfs minder.
58 IoT: “Internet of Things”.
59 Vrije vertaling: “Verbeterde Mobiele breedband; Verbeterde consumentenervaring; Meer verbonden toestellen; Snellere
verbindingssnelheden; Virtuele en Verhoogde realiteit;
Massieve Machine type communicatie; e-gezondheid; Transport en logistiek; Milieu controle; Slimme energienetwerken;
Slimme landbouw, slimme detailhandel;
Uiterst betrouwbare en lage latentie communicatie; Voertuig-naar-alles communicatie; Drone levering; autonome controle;
Slimme productie”
60 Ofcom, Update on 5G spectrum in the UK, 8 February 2018,
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/97023/5G-update-08022017.pdf.
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61

Bron: GSMA62
De keuze van de spectrumband hangt nauw samen met de beoogde toepassingen. De lage
spectrumbanden (700 MHz) zijn omwille van hun goede propagatie-eigenschappen vooral
geschikt om een brede netwerkdekking en dekking binnenshuis te verzekeren, maar laten
minder hoge snelheden toe (bieden minder capaciteit). De frequenties in de hogere
frequentiebanden (3600 MHz) hebben minder goede propagatie-eigenschappen (zodat elk
basisstation een kleinere cel dekt), maar bieden wel meer snelheid en capaciteit. Het gebruik
van de zeer hoge frequentiebanden (26 GHz) maken zeer hoge snelheden en extreem lage
latenties mogelijk, maar in kleine cellen. Dit betekent dat voor toepassingen waarvoor ruime
dekking belangrijker is dan snelheid of latentie (bv. “fleet tracking” van bedrijfsvoertuigen), de
700 MHz-band het meest geschikt is, terwijl voor bv. “virtual reality” of kritische medische of
industriële toepassingen (categorie uRLLC), het millimeterspectrum (26 GHz) het meest
geschikt is. Consumententoepassingen uit de eMBB-categorie situeren zich daartussenin. De
figuur hieronder illustreert de trade-off (wisselwerking) tussen capaciteit en dekking:

61

Vrije vertaling: “vertraging, autonoom rijden, verhoogde realiteit, tactiel internet, virtuele realiteit, ramp alert, realtime
gaming, multi-persoon video-oproep, automotive ecall, bidirectionele afstandsbediening, apparaat afstandsbediening, eerste
hulp connectiviteit, monitoring sensornetwerken, persoonlijke cloud , videostreaming, draadloos cloud-gebaseerd kantoor,
bandbreedtedoorvoer, diensten die kunnen worden geleverd door legacy-netwerken; services die 5G mogelijk maken; vaste,
nomadische, onderweg; figuur 1 bandbreedte en latentievereisten van potentiële 5G-gebruiksgevallen”.
62 GSMA Intelligence, Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile, December 2014,
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=141208-5g.pdf&download.
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Bron: GSM History63
Welk spectrum men kiest, hangt dus in grote mate af van de “use cases” (toepassingen) waar
men zich commercieel op wil toespitsen.

64

Bij de activiteiten van de JV-partners in het kader van de configuratie van de gedeelde
infrastructuur zal onvermijdelijk informatie worden bekomen die toelaat om inzichten te
verwerven en deducties te doen over de “use cases” waar zij zich op willen toespitsen. De
onzekerheid van elke partij over de “use cases” waar de andere partij zich op wil toeleggen,

63

http://www.gsmhistory.com/5g/final-coverage-versus-capacity/; Vrije vertaling: “capaciteit; voordeel voor de
consument, dekking.”
64 Vrije vertaling: “lage frequentie cellen, hoge frequentie cellen, millimeter golf cellen;
grootschalige evenementen duizenden gebruikers; voertuig communicatie transportinfrastructuur; milieumonitoring en
slimme steden; transport en infrastructuur; verbeterde woonverbindingen, slimme energie.”
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wordt dus onvermijdelijk verkleind door de samenwerking, wat dan weer een invloed heeft op
de spectrumkeuzes en dus de biedstrategie van de partijen tijdens de veiling.
•

Gedeeld gebruik van spectrum: De ontwerp-KB’s met betrekking tot frequentiebanden voor
5G bepalen dat het BIPT het gedeeld gebruik van spectrum (“spectrum pooling”) kan toestaan,
“op voorwaarde dat een dergelijk gedeeld gebruik de concurrentie tussen de deelnemende
radiotoegangsoperatoren en de andere radiotoegangsoperatoren niet schaadt”.65
De aangekondigde samenwerking voorziet (momenteel) niet in het gedeeld gebruik van
radiospectrum. Nu de partijen echter beslist hebben om aan RAN-sharing te doen, zou het een
logische en te verwachten stap zijn om in een latere fase ook aan spectrum pooling te gaan
doen, omdat daarmee prestatie- en efficiëntiewinsten kunnen worden gerealiseerd. De
combinatie van het spectrum van de twee partijen laat bijvoorbeeld toe om de pieksnelheid te
verdubbelen (zie figuur). Bovendien kunnen de partijen besparingen realiseren op de
verschuldigde rechten. Deze worden immers bepaald in functie van het gebruik. Gedeeld
gebruik laat een efficiënter en dus spaarzamer gebruik van spectrum toe (zie figuur, schema
“spectrum sharing B”).

66

65

Art. Y van het ontwerp-KB 700 MHz, van het ontwerp-KB 1400 MHz en van het ontwerp-KB 3,6 GHz.
Vrije vertaling: Bij het delen van RAN kunnen verschillende spectrums worden gehost door dezelfde radio-eenheid, op
voorwaarde dat deze past in: de bandbreedtemogelijkheden, de vermogensmogelijkheden;
Spectrum kan worden samengevoegd. dit verhoogt de efficiëntie (1+1 > 2) en maakt een hogere doorvoer in smalle banden
mogelijk (700,800,900);
Het zou toelaten om smalle banden te gebruiken in gebieden met weinig belasting, wat het volgende oplevert: financieel
voordeel wanneer u betaalt in functie van gebruik; uitrol voordeel met lagere emissies;
Nationale roaming kan worden gebruikt als een alternatief voor spectrumpooling, bvb. wanneer gebruikt om oudere
technologieën (2G) te centraliseren;.”
66
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Ook al stellen zij dit nu niet te hebben afgesproken, Proximus en Orange zullen een sterke
prikkel hebben om op termijn aan spectrumdeling te doen om zo maximaal voordeel te halen
uit hun samenwerking.
Een aantal van de voordelen van spectrumpooling kunnen zij echter ook nu reeds bereiken
door elkaar national roaming toe te kennen.
Ook deze elementen hebben opnieuw een invloed op de komende spectrumveiling:
•

Om spectrumdeling in de toekomst mogelijk te maken hebben Orange en Proximus er
alle belang bij om te beschikken over aaneensluitende frequentieblokken in dezelfde
frequentieband. De aaneensluitende blokken kunnen dan immers als één gezamenlijk
spectrum worden gebruikt.

•

Proximus en Orange zouden minder agressief kunnen gaan bieden voor de geveilde
spectrumblokken, wetende dat zij toch van elkaars spectrum zullen kunnen genieten,
hetzij via spectrumdeling, hetzij via national roaming.
Ter illustratie: 2G technologie kan niet zonder meer worden afgeschakeld nu er nog
tal van toestellen en toepassingen in de markt zijn die nog geruime tijd gebruik zullen
blijven maken van die technologie. Het is voor de operatoren dus nodig om te blijven
beschikken over enkele MHz in de 900 MHz band om 2G technologie te blijven
ondersteunen. Deze nood kan evenwel perfect worden opgevangen doordat één van
de twee JV partners de benodigde MHz verwerft en vervolgens 2G national roaming
aan de andere toekent. De mogelijkheid van national roaming als hoofdoptie of als
“fall back” tempert de eventuele negatieve gevolgen van het niet-verwerven van het
benodigde spectrum, en leidt dus tot een vermindering van de intensiteit van de
concurrentie dienaangaande. Het is dan immers waarschijnlijk dat één van de JVpartners niet zal meestappen in een biedoorlog rond dat spectrum.

45.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er zelfs zonder expliciete biedafspraken of uitwisseling
van flagrante mededingingsgevoelige informatie tussen de partijen, de mededinging tijdens de veiling
in het gedrang komt. Ook de uitwisseling van informatie die op het eerste gezicht noodzakelijk en
legitiem lijkt met het oog op de vorming en werking van de JV kan immers leiden tot een verstoring
van de mededinging in het kader van de veiling doordat zij de JV-partners inzichten verleent en toelaat
om deducties te maken over elkaars intenties of opties met betrekking tot de veiling.
46.
De samenwerking geeft de partijen bovendien het “comfort” dat zij lagere eenheidskosten
zullen hebben dan hun concurrent(en). Dit leidt normaal ook tot een lagere waardering van het
spectrum en dus, uiteindelijk, tot een lagere opbrengst van de veiling.67 Dit geldt a fortiori als de
partijen bovendien ook het “comfort” hebben dat ze na de veiling hetzij aan spectrum pooling, hetzij
aan national roaming kunnen doen (zie hoger), wat de prikkel vermindert om “agressief” te bieden.
47.
De samenwerking voorafgaand aan de veiling doet daarbij onvermijdelijk een informatieasymmetrie ontstaan tussen de JV-partners enerzijds en de andere deelnemers aan de veiling

67

Capaciteit toevoegen kan op twee manieren: door meer spectrum te gebruiken of door sites bij te bouwen. Normaal
gezien is spectrum toevoegen de eenvoudigste en goedkoopste manier om de capaciteit te verhogen, omdat sites bouwen
duur is en tijd vergt. Dit maakt het spectrum zeer waardevol. De afweging tussen deze twee opties verandert echter voor de
partijen, wanneer zij hun netwerken fuseren (en zo een gezamenlijk netwerk creëren met een veel groter aantal sites) en
bovendien de kost per site verminderen door gedeeld gebruik van passieve én actieve netwerkelementen. Dit vermindert
hun waardering van het spectrum, omdat capaciteit verhogen middels bijkomende sites een meer haalbare optie wordt.
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anderzijds. Bij een veiling is het echter net uiterst belangrijk een volstrekte informatiesymmetrie tussen
de bieders te verzekeren. De veiling kan immers niet eerlijk verlopen en tot een “efficiënt” of “optimaal”
resultaat leiden, d.w.z. tot een resultaat waarbij het spectrum op zijn echte economische waarde
gevaloriseerd wordt, indien één of meerdere deelnemers een informatievoordeel hebben ten opzichte
van de andere deelnemers.
48.
Het is in de gegeven omstandigheden overigens onmogelijk om het probleem van de
beïnvloeding van de veiling op te lossen door te werken met een “black box” of met “clean teams”:

•

Vooreerst zijn er bij elke mobiele operator slechts een beperkt aantal personeelsleden die de
technische c.q. juridische kennis bezitten die nodig is om de twee processen (network sharing68
enerzijds en spectrumveiling anderzijds) te begeleiden. Het is in de praktijk dus niet mogelijk
om twee volledig gescheiden teams samen te stellen.

•

Daarnaast is het in de praktijk ook niet haalbaar om een strikte scheiding te handhaven. Zoals
hierboven uitgebreid geïllustreerd zijn de keuzes inzake netwerkconfiguratie en
dimensionering onlosmakelijk verbonden met de spectrumkeuzes. De werknemers die op de
voorbereiding van de veiling werken moeten weten welke technische keuzes de JV maakt/zal
maken. De keuze voor een bepaald spectrum of spectrumblok wordt noodzakelijkerwijze mee
bepaald door de technische keuzes van de JV.

49.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het afsluiten van een akkoord om de respectieve
netwerken te fuseren en 5G gezamenlijk uit te rollen onvermijdelijk een deel van de strategische
onzekerheid over het toekomstig marktgedrag van Proximus en Orange wegneemt en daarom op zich
al van aard is om de resultaten van de veiling te beïnvloeden, zelfs nog afgezien van de informatieuitwisselingen die de verdere uitwerking en uitvoering van een dergelijk akkoord veronderstelt of
minstens bevordert. De “term sheet” die Proximus en Orange hebben afgesloten maakt daarom op
zich al een inbreuk uit op de artikelen 101 VWEU en IV.1 WER.
50.
In elk geval blijkt dat de verdere uitwerking van de overeenkomst en de (voorbereiding van) de
implementatie ervan onvermijdelijke afstemmingen en informatie-uitwisselingen veronderstellen
en/of de partijen inzichten verleent en toelaat om deducties te maken die een informatie-asymmetrie
creëert tussen de deelnemers aan de veiling en de strategische onzekerheid van de JV-partners over
hun gedrag tijdens de spectrumveiling aanzienlijk vermindert. Tenslotte leidt de samenwerking ook
tot een verbetering van de positie van de JV-partners in geval van een ongunstige uitkomst van de
veiling doordat zij betere fallback opties hebben. Hierdoor vermindert hun prikkel om agressief te
bieden.
51.
Om deze reden is Telenet van oordeel dat elke bespreking en verdere implementatie van de
samenwerking tussen Proximus en Orange moet worden opgeschort tot na het aflopen van de
spectrumveiling.
52.
Het is trouwens niet toevallig dat, waar in het buitenland operatoren een overeenkomst over
het medegebruik van mobiele netwerkinfrastructuur voor 5G afgesloten hebben (of beslist hebben om
een bestaande overeenkomst voor het medegebruik van mobiele netwerken uit te breiden naar 5G),
dit steeds gebeurd is na de 5G-veiling en niet ervoor. Dit geldt in het bijzonder voor recente

68

Vrije vertaling: “het delen van netwerk”.
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overeenkomsten in Italië (Vodafone Italia/Telecom Italia69), Spanje (Vodafone/Orange70) en het
Verenigd Koninkrijk (Vodafone/O271).72

Besluit : De besprekingen en tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen Orange en Proximus
om de respectieve netwerken te fuseren en 5G gezamenlijk uit te rollen vereist informatieuitwisselingen en onderlinge interactie die hen – zelfs bij gebreke aan uitdrukkelijke afstemming –
toelaat om inzichten te verwerven en deducties te maken over hun toekomstig biedgedrag tijdens
de spectrumveiling. Zij nemen onvermijdelijk een deel van de onzekerheid over het respectief
biedgedrag tijdens de spectrumveiling weg en creëren een informatieasymmetrie tussen de
deelnemers aan de veiling. Daarnaast leidt de samenwerking ook tot een verbetering van de positie
van Proximus en Orange in geval van een ongunstige uitkomst van de veiling, o.a. doordat zij betere
“fallback” opties hebben. Hierdoor vermindert hun prikkel om agressief te bieden. Het is bijgevolg
niet kennelijk onredelijk om te veronderstellen dat de overeenkomsten tussen Proximus en Orange
en de (voorbereiding van) de implementatie ervan de mededinging tijdens de spectrumveiling zal
beperken en bijgevolg als een inbreuk op artikel 101 VWEU en/of artikel IV.1 WER moet worden
beschouwd.
6.2. Prima facie inbreuk bestaande in de beperking van de concurrentie op de retailmarkt(-en) en
wholesalemarkten voor mobiele telefonie
6.2.1. Positie van Proximus en Orange op de relevante markten
a) Kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten
53.
De Europese Commissie heeft in haar beslissingspraktijk geoordeeld dat de kleinhandelsmarkt
voor mobiele telefonie een aparte relevante markt vormt, te onderscheiden van de markt voor vaste
telefonie.73 Deze markt heeft een nationale omvang.74 De beslissingspraktijk van de BMA is in lijn met
deze van de Commissie.75

69

“Vodafone finalizes network sharing partnership with Telecom Italia and agrees to combine Italian towers with INWIT”,
persmededeling
van
26
juli
2019,
https://www.vodafone.com/content/index/media/vodafone-groupreleases/2019/network-sharing-partnership-with-telecom-italia.html (de 5G-veiling werd voltooid in oktober 2018, zie
https://5gobservatory.eu/5g-spectrum/national-5g-spectrum-assignment/).
70 “Orange and Vodafone strengthen their mobile and fixed network sharing agreements in Spain”, persmededeling van 25
april
2019,
https://www.orange.com/en/Press-Room/press-releases/press-releases-2019/Orange-and-Vodafonestrengthen-their-mobile-and-fixed-network-sharing-agreements-in-Spain (spectrum in de 3400-3800 MHz-banden werd
geveild in 2016 en 2018, veiling van spectrum in de 700 MHz-band uitgesteld tot 2020).
71 “O2 and Vodafone finalize 5G network agreement in the UK”, persmededeling van 24 juli 2019,
https://news.o2.co.uk/press-release/o2-and-vodafone-finalise-5g-network-agreement-in-the-uk/ (de 5G-veiling werd
voltooid in april 2018, zie https://5g.co.uk/guides/5g-uk-auction/).
72 Telenet spreekt zich niet uit over de wettigheid van deze samenwerkingsovereenkomsten, die bij haar weten nog niet
onderzocht zijn door de bevoegde mededingingsautoriteiten.
73 Beschikking van de Commissie van 30 april 2003 in zaak COMP/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited, par. 40 en de
daar geciteerde precedenten; in dezelfde zin, beschikking van de Commissie in zaak COMP/38.369, T-Mobile Deutschland/O2
Germany, par. 45.
74 Beslissing van de Commissie van 4 februari 2016 in Zaak M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, par. 46, waarin de
Commissie de relevante productmarkt definieerde als nationaal en rekening hield met het feit dat een groot deel van de
mobiele abonnees van Telenet zich binnen haar dekkingsgebied bevinden.
75 Beslissing van de BMA van 26 maart 2014 in Zaak M.2014 C/C-03, Tecteo/EDA-Avenir Advertising, par. 108; Beslissing van
de BMA van 28 januari 2016 in Zaak C/C-15/0043, Jim Mobile - Viking / Medialaan, par. 72; Beslissing van de BMA van 12
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54.
Op de Belgische kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten zijn Proximus en Orange
veruit de twee grootste MNOs76. Gebaseerd op inkomsten hadden zij de afgelopen jaren steeds een
gezamenlijk marktaandeel van minstens 75%. Telenet daarentegen heeft slechts een marktaandeel
gebaseerd op inkomsten van minder dan [20-30%].
55.

Voor de jaren 2016 tot 2018 waren de marktaandelen op deze markt als volgt:
Gebaseerd op inkomsten
Gebaseerd op aantal abonnees
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Proximus
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
Orange
[30-40]%
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
Telenet
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
Bron: financiële rapportage operatoren en analyses door analisten.

56.
De Commissie heeft in verscheidene zaken verschillende segmenten van de kleinhandelsmarkt
voor mobiele telefonie nader onderzocht (zoals pre-paid/post-paid en zakelijk/particulier), teneinde na
te gaan of er zich in een bepaald segment een mededingingsrechtelijk probleem zou stellen.77
57.
Ook de BMA heeft een vergelijkbare benadering gevolgd. In de zaak Base/BMB erkende de
Raad voor de Mededinging dat “il existe un segment de marché de la téléphonie mobile qui est
constitué par des clients importants professionnels qui font l’objet d’une stratégie commerciale bien
définie de la part de BMB et de ses concurrents”.78 Het ging daarbij in het bijzonder om het segment
van de zakelijke klanten met bijzondere vereisten, zoals grote ondernemingen en openbare
instellingen.79 Hoewel dit segment niet als een afzonderlijke markt werd beschouwd heeft de Raad het
aan een apart onderzoek onderworpen om uiteindelijk te besluiten tot een misbruik van machtspositie
door BMB (nu Proximus) dat specifiek op dit segment gericht was.80
58.
Op het zakelijk segment van de Belgische kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie is het
gezamenlijk marktaandeel voor Proximus en Orange nog aanzienlijk hoger. Zo was het gezamenlijk
marktaandeel voor deze twee operatoren op dit marktsegment voor de jaren 2015 en 2016 88%, terwijl
Telenet slechts een marktaandeel van 12% had. Dit toont aan dat Proximus en Orange elkaars sterkste
concurrenten zijn, terwijl Telenet hun sterke marktpositie duidelijk niet onder druk kan zetten. Dit
wordt overigens ook uitdrukkelijk bevestigd door Proximus zelf, dat recent nog stelde dat “the main
competitor of mobile in the enterprise market is certainly Orange”.81

Gebaseerd op inkomsten
2015
2016

juni 2017 in Zaak 2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, par. 31; Beslissing van de BMA van 22 mei 2018 in Zaak 2018-C/C14, Telenet/Telelinq, par. 21.
76 Mobile network operator. Vrije vertaling: mobiele netwerkoperator.
77 Beslissing van de Commissie van 4 februari 2016 in Zaak M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, par. 42, 206; Beslissing van
de Commissie van 2 juli 2014 in Zaak M.7018 Telefonica Deutschland/E-Plus, par. 65; Beslissing van de Commissie van 28 mei
2014 in Zaak M.6992, Hutchison 3G UK/Telefonica Ireland, par. 151.
78 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2009-P/K-10 van 26 mei 2009 in de zaak CONC-P/K-05/0065, Base/BMB,
rn. 124. Zie ook rn. 122: “L’idée qu’il existe un marché distinct des clients professionnels ayant des exigences particulières, est
confirmée par la stratégie commerciale de BMB mais aussi par celle de ses concurrents”.
79 Base/BMB, rn. 122.
80 Base/BMB, rn. 332-333: “[L’]infraction consiste à avoir abusé, en 2004 et 2005, de sa position dominante sur le marché
belge de la téléphonie mobile en adoptant une stratégie commerciale envers une partie de sa clientèle professionnelle, soit
les clients ayant des exigences particulières”. De Franse mededingingsautoriteit volgde een gelijkaardige benadering in haar
beslissing nr. 09-D-36 van 9 december 2009, Orange Caraïbe et France Télécom.
81 Proximus, S1 2019 Earnings Call, p. 6 (Bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Vrije vertaling: “De belangrijkste
concurrent voor mobiel op de zakelijke markt is zonder twijfel Orange”.
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Proximus
61%
61%
Orange
27%
27%
Telenet
12%
12%
Bron: BIPT, Situatie elektronische communicatiesector 2016 – presentatie, slide 7.
59.
Ontslagnemend minister van Telecom Philippe De Backer bevestigde in een reactie op de
aankondiging van de samenwerking tussen Proximus en Orange eveneens dat deze twee MNOs samen
in het belangrijke segment van de grotere bedrijven, de eerste potentiële 5G-klanten, over een quasimonopolie beschikken.
60.
Het belang van de zakelijke markt blijkt ook uit de cijfers die worden gepubliceerd door het
BIPT. Volgens het BIPT82, waren er in 2018 2.966.853 actieve simkaarten op het zakelijk segment
tegenover 2.879.618 in 2017. Dit is dus een segment dat nog steeds groeit terwijl de markt voor het
overige krimpt. Volgens hetzelfde BIPT verslag vertoonde de mobiele markt in zijn geheel (11.916.735
actieve simkaarten) inderdaad een dalende trend (-0.4% jaar op jaar). Zakelijke klanten genereren
bovendien een aanzienlijk hogere ARPU (“average revenue per user”, gemiddelde inkomsten per
gebruiker), zoals blijkt o.a. uit de financiële kwartaalrapporten van Proximus83.

b) Groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken
61.
Op de Belgische groothandelsmarkt84 voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken
zijn de marktaandelen als volgt voor de jaren 2015-2017:

Gebaseerd op inkomsten*
2015
2016
[0-5]%
[0-5]%
[60-70]%
[70-80]%
[30-40]%
[30-40]%

2017
Proximus
[0-5]%
Orange
[30-40]%
Telenet
[60-70]%
Bron: Telenet.
* inclusief inkomsten gegenereerd met MVNOs.

Gebaseerd op aantal abonnees
2015
2016
2017
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[70-80]%
[70-80]%
[40-50]%
[20-30]%
[20-30]%
[50-60]%

62.
Tot 2016 was Telenet een MVNO op het netwerk van Orange. Dit verklaart het marktaandeel
van Orange in 2015 en 2016, en de daling ervan in 2017. De stijging van het marktaandeel van Telenet
vanaf 2017 is grotendeels te wijten aan de migratie van de Telenet klanten naar het Base netwerk.
Vanaf 2019 zal het marktaandeel van Orange terug sterk toenemen ten koste van Telenet, als gevolg
van de migratie van het klantenbestand van de MVNO Unleashed (onderdeel van DPG Media, vroeger
Medialaan-De Persgroep) van het Telenet-netwerk naar dat van Orange.
63.
De groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op tot mobiele netwerken wordt
overigens meer algemeen gekenmerkt door een dalende trend.

82

Mededeling van de Raad van het BIPT van 25 juni 2019 met betrekking tot de status van de elektronische communicatieen TV-markt in 2018, p. 50.
83 www.proximus.com/nl/investors.html
84 Beslissing van de BMA van 12 juni 2017 in Zaak 2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, par. 31; Beslissing van de BMA van
22 mei 2018 in Zaak 2018-C/C-14, Telenet/Telelinq, par. 21.
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6.2.2. De samenwerking tussen Proximus en Orange beperkt de mededinging in de zin van Artikel
IV.1 WER/101 VWEU en komt niet in aanmerking voor een individuele vrijstelling
64.
De overeenkomst tussen Proximus en Orange heeft betrekking op de samenwerking bij de
uitrol van een 5G netwerk, en de fusie van hun bestaande 2G/3G/4G netwerken (inclusief het
ontmantelen van een aanzienlijk aantal sites). De samenwerking heeft betrekking op heel België.
Proximus en Orange gaan samenwerken bij:

•

De planning, verwerving, bouw, ingebruikstelling en het gebruik van 5G locaties,

•

Het upgraden, de ingebruikstelling en het gebruik van de 2G/3G/4G locaties die behouden
blijven, en

•

Het ontmantelen van de overige 2G/3G/4G locaties.

65.
Daarbij zullen zij de actieve elementen van het netwerk delen (ook wel “RAN sharing”
genoemd). Omwille van de onomkeerbaarheid zal de samenwerking – de facto zo niet de jure –voor
onbepaalde duur worden aangegaan.
66.
Hierna zal worden aangetoond dat het niet kennelijk onredelijk is deze verregaande
samenwerking tussen Orange en Proximus, de twee belangrijkste spelers op de Belgische markt met
hoge toetredingsdrempels en slechts één andere netwerkoperator, te beschouwen als een inbreuk op
artikel IV.1. WER/101 VWEU.
67.
In een gelijkaardige zaak zond de Europese Commissie op 7 augustus 2019 haar mededeling
van punten van bezwaar naar O2 CZ/CETIN en T-Mobile CZ (Bijlage Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). De Commissie is van oordeel dat de network sharing overeenkomst tussen deze twee
operatoren de mededinging beperkt en innovatie schaadt in strijd met de Europese
mededingingsregels. De samenwerking leidt niet tot grotere efficiënties en betere kwaliteit van de
diensten. Integendeel, ze neemt volgens de Commissie de prikkels weg voor de partijen om hun
netwerken en diensten te verbeteren in het voordeel van gebruikers.
68.
O2 CZ/CETIN en T-Mobile CZ zijn, net zoals Proximus en Orange in België, de twee grootste
mobiele spelers in Tsjechië met slechts één andere operator op de markt. Hun samenwerking dekt het
volledige grondgebied van Tsjechië, met uitzondering van de twee belangrijkste steden, Praag en Brno.
Ondanks de uitsluiting van de twee grootste steden, is de Commissie bezorgd dat de samenwerking de
concurrentie in de meer dichtbevolkte gebieden beperkt.
69.
Deze conclusie kan zonder meer worden doorgetrokken naar de samenwerking tussen
Proximus en Orange, die zelfs geen geografische beperking kent. Bovendien is de bevolkingsdichtheid
in
België
veel
hoger
dan
die
in
Tsjechië:
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70.
De analyse van de Commissie is in lijn met de principes die worden toegepast door het Body of
European Regulators for Electronic Communications (BEREC) in zijn common position on mobile
infrastructure sharing van 13 juni 2019 (Gemeenschappelijk standpunt over het delen van mobiele
netwerkinfrastructuur - Bijlage Erreur ! Source du renvoi introuvable.). BEREC heeft een aantal
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parameters geïdentificeerd die relevant zijn bij de beoordeling van de impact van een netwerkdeling
overeenkomst op de concurrentie:86

86
87

•

Marktaandelen: Overeenkomsten voor het delen van netwerkelementen kunnen de
marktstructuur veranderen, in het bijzonder wanneer een van de partijen al een sterke positie
heeft op de markt. De overeenkomst kan ertoe leiden dat de partijen zich onafhankelijk van
hun concurrenten kunnen gedragen. Met een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 75%
en een quasi-monopolie in het zakelijk segment hebben Proximus en Orange aanzienlijke
marktmacht en zullen zij door de samenwerking hun commerciële strategie in grote mate
onafhankelijk van Telenet, hun klanten en hun leveranciers bepalen.

•

Aantal operatoren betrokken bij de overeenkomst: De overeenkomst omvat de twee grootste
netwerkoperatoren actief op de Belgische markt, die samen ¾ van de Belgische markt
vertegenwoordigen. Dit betekent dat een groot deel van de markt gezamenlijk
infrastructuurbeslissingen zal nemen. Telenet, de kleinere derde operator, is niet voldoende
sterk om het evenwicht tussen de samenwerkende partners te verstoren en de
concurrentiedruk op te voeren.

•

Betrokken technologieën: Hoe meer technologieën de samenwerking omvat, hoe groter de
impact van de overeenkomst, in het bijzonder wanneer het gaat om nieuwe technologieën
waarvoor nog aanzienlijke investeringen vereist zijn. In casu vallen alle bestaande en nieuwe
technologieën binnen het toepassingsgebied van de samenwerking tussen Proximus en
Orange.

•

Periode: Gaat het om een tijdelijke overeenkomst om een nieuwe operator toe te laten de
markt te betreden of gaat het om een permanente samenwerking? De samenwerking tussen
Proximus en Orange zal – de facto of de jure – van onbepaalde duur zijn wat de impact op de
concurrentie uiteraard vergroot. Zij creëert onomkeerbare gevolgen op de markt, o.a. als
gevolg van de fusie van de bestaande netwerken en ontmanteling van een groot aantal sites.

•

Geografische reikwijdte: Afhankelijk van de bevolkingsdichtheid, zal concurrentie gebaseerd
op infrastructuur al dan niet mogelijk zijn. BEREC geeft duidelijk aan dat het delen van actieve
netwerkelementen slechts aanvaardbaar is in gebieden waar op infrastructuur gebaseerde
concurrentie hetzij niet redelijkerwijze mogelijk is, hetzij niet vooraf bepaald is: 87
o

Gebieden waar op infrastructuur gebaseerde concurrentie redelijkerwijze mogelijk is:
dit zijn normalerwijze de meest dicht bevolkte gebieden. In deze gebieden is de promotie
van op infrastructuur gebaseerde concurrentie te verkiezen omdat dit investeringen,
innovatie en daadwerkelijke mededinging bevordert ten gunste van consumenten.

o

Gebieden waar de haalbaarheid van op infrastructuur gebaseerde concurrentie niet
vooraf bepaald is en die geval per geval moeten worden beoordeeld: dit zijn
normalerwijze de matig bevolkte gebieden. In deze gebieden moet een zekere graad van
op infrastructuur gebaseerde concurrentie behouden blijven. Bijgevolg moet actief delen
in deze gebieden geval per geval beoordeeld worden.

o

Gebieden waar op infrastructuur gebaseerde concurrentie niet redelijkerwijze mogelijk
is: dit zijn de minst bevolkte gebieden. In deze gebieden is een minimumniveau van service
kwaliteit niet mogelijk met een stand-alone uitrol en dus op infrastructuur gebaseerde
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concurrentie. Actief delen moet hier mogelijk zijn, al moet er over worden gewaakt dat de
voorwaarden voor het delen toelaten dat elke operator kan deelnemen.
In het licht van deze elementen is het vooreerst duidelijk dat het samenvoegen van de 2G, 3G
en 4G netwerken van Proximus en Orange (inclusief de ontmanteling van een aanzienlijk
aantal sites) leidt tot een kennelijk disproportionele beperking van de op infrastructuur
gebaseerde concurrentie. Zowel Proximus als Orange beschikken momenteel over een eigen
2G, 3G en 4G netwerk dat het volledige Belgische grondgebied dekt. Dit is het empirisch bewijs
dat op infrastructuur gebaseerde concurrentie voor deze technologieën mogelijk is. De
samenvoeging van de actieve netwerken van Proximus en Orange heeft voor gevolg dat deze
bestaande infrastructuurconcurrentie volledig verdwijnt.
Dergelijke totale uitsluiting van infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange is
kennelijk disproportioneel en sluit om die reden ook elke individuele vrijstelling op grond van
artikel IV.1, §3 WER en/of artikel 101 (3) VwEU uit. Dit is ook zeer duidelijk het standpunt
ingenomen door de Europese Commissie in de zaak van O2 CZ/CETIN en T-Mobile CZ. Ook in
die zaak sluit de Commissie een vrijstelling uit. Desgevallend zouden voor deze technologieën
minder verregaande vormen van passief delen kunnen worden overwogen.
Ook wat betreft 5G mag worden aangenomen dat op infrastructuur gebaseerde concurrentie
tussen Orange en Proximus mogelijk is, minstens in de dichtst en matig bevolkte gebieden van
het land. Ook voor deze gebieden leidt het delen van actieve netwerkonderdelen tot een
disproportionele beperking van de op infrastructuur gebaseerde concurrentie ten koste van de
eindgebruikers.
Wat betreft de dun bevolkte gebieden zou actieve netwerkdeling wel mogelijk kunnen zijn,
maar enkel onder voorwaarden die elke operator toelaten. Proximus en Orange weigeren
evenwel om met Telenet gesprekken te goeder trouw dienaangaande aan te knopen. Als
gevolg van deze uitsluiting moet ook de samenwerking in deze dun bevolkte gebieden als een
prima facie inbreuk worden aanzien.
71.
Gelet op bovenstaande, is duidelijk dat de verregaande samenwerking tussen Proximus en
Orange de mededinging ernstig en disproportioneel zal beperken en innovatie zal schaden.
Telenet ziet in het bijzonder de volgende mededingingsbezwaren:
c) Beperking van de concurrentie op belangrijke parameters
72.
Proximus en Orange beweren dat zij “hun producten en diensten los van elkaar blijven
commercialiseren en zowel op het vlak van retail, bedrijven als wholesale blijven concurreren.” Zij
stellen dat zij de controle behouden over hun eigen spectrum en hun kernnetwerken die zij
onafhankelijk van elkaar zullen beheren om differentiatie op het vlak van service en klantenervaring te
garanderen.
73.
Echter de verregaande samenwerking waarbij Proximus en Orange het RAN (Radio Access
Network of radiotoegangsnetwerk) zullen delen, zal de parameters waarop beiden met elkaar kunnen
concurreren aanzienlijk beperken. Zoals de Europese Commissie aanhaalde in de zaak O2 UK/T-Mobile
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UK,88 leidt het delen van een RAN tot een beperking van de mededinging, omdat dit resulteert in de
gelijkschakeling van de dekking van de netwerken van de deelnemende partijen.
74.
Ook in de zaak O2 Germany/T-Mobile Deutschland89 oordeelde de Commissie dat het delen
van een RAN de mededinging beperkt doordat dekking en capaciteit gelijkgeschakeld worden. In die
zaak had de samenwerking tussen de partijen, naast nationale roaming, echter enkel betrekking op
passief delen. De Commissie was van oordeel dat passief delen voldoende onafhankelijkheid overlaat
opdat de partijen de onafhankelijke controle over hun netwerken en diensten kunnen behouden.90

“De partijen behouden ook de onafhankelijke controle over hun radioplanning en de vrijheid om
locaties, ook niet gedeelde, te verwerven om de dekking en capaciteit van hun netwerk te
verhogen, die de belangrijkste concurrentiefactoren op netwerkniveau blijken te zijn en die
waarschijnlijk ook grote invloed hebben op de mate van concurrentie bij de diensten”
Hoewel het Gerecht in beroep de beslissing van de Commissie in deze zaak gedeeltelijk heeft vernietigd,
deed deze uitspraak geen afbreuk aan de bevindingen van de Commissie op dit specifieke punt.91
75.
Omwille van het delen van het RAN (al dan niet samen met wederzijdse national roaming) zal
de dekking en de capaciteit van het netwerk van Proximus en Orange dezelfde zijn voor beide
operatoren. Aangezien Proximus en Orange één netwerk delen, zullen zij zich op dit vlak naar hun
klanten toe niet meer kunnen onderscheiden. Er is dan ook onmiskenbaar sprake van een verlies aan
concurrentie.
76.
Voor de 2G, 3G en 4G technologieën is dat bijzonder flagrant. Twee volwaardige en volledig
onafhankelijke netwerken worden gefuseerd tot één gemeenschappelijk netwerk. De bestaande
infrastructuurconcurrentie wordt simpelweg uitgeschakeld. Zoals hierboven aangegeven is dergelijke
totale uitsluiting van infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange op het volledige Belgische
grondgebied, ongeacht de bevolkingsdensiteit en/of haalbaarheid van infrastructuurconcurrentie,
kennelijk disproportioneel. Dit is des te meer zo nu Telenet als kleinere derde operator die nu reeds
een achterstand heeft ten aanzien van Proximus en Orange niet in staat zal zijn om voldoende
concurrentiedruk op de JV-partners uit te oefenen om te verzekeren dat zij de eventuele
kostensynergiën die voortvloeien uit de fusie aan de eindgebruikers zullen doorgeven.
77.
Dezelfde conclusie dringt zich ook op ten aanzien van 5G, minstens in de dichtst en matig
bevolkte gebieden van het land.

d) Verminderde prikkels om te innoveren en te investeren in nieuwe technologieën en infrastructuur
78.
Concurrentiedruk van andere operatoren is wat operatoren ertoe aanzet om te investeren in
hun eigen netwerk en om besparingen en voordelen door te geven aan hun klanten.92 Het vooruitzicht
om meer klanten en dus meer omzet te verwerven is de voornaamste drijfveer voor investeringen. Hoe

88

Beschikking van de Europese Commissie van 30 april 2003, zaak COMP/38.370 – O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited, PB L
200, 7 augustus 2003, blz. 59, para. 89.
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75, 12 maart 2004, blz. 32, para. 104.
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29

hoger de concurrentiedruk, hoe meer prikkels de operatoren hebben om te investeren en klanten van
hun concurrenten af te snoepen.
79.
Gelet op hun grote gezamenlijke marktaandeel en het feit dat Proximus en Orange elkaars
naaste concurrenten zijn (in het bijzonder voor het B2B-segment), zullen hun prikkels om nog te
innoveren en te investeren in hun mobiel netwerk aanzienlijk afnemen. Alle voordelen die voortvloeien
uit die netwerkinvesteringen (zoals betere dekking, kwaliteit van het netwerk…) zullen immers
eveneens ten goede komen aan de (klanten van de) andere JV-partner.93 Door te investeren zullen zij
enkel klanten kunnen afsnoepen van concurrenten die geen deel uitmaken van de samenwerking, in
casu Telenet, en lopen zij het risico dat een deel van deze klanten naar de JV- partner gaat.
80.
Als kleinste speler [Vertrouwelijk] zal Telenet onvoldoende externe concurrentiedruk kunnen
uitoefenen op de JV-partners om dit verlies aan infrastructuurconcurrentie te compenseren. Telenet
heeft nu reeds een concurrentienadeel op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie. Als gevolg van
de samenwerking zal dit bestaande concurrentienadeel verder toenemen. Telenet zal niet beschikken
over dezelfde synergiën bij de verdere uitbouw en exploitatie van haar mobiel netwerk. Haar
vermogen om te investeren in dit netwerk en haar achterstand in vergelijking met de JV partners weg
te werken zal verder afnemen. Dit zal ook haar vermogen aantasten om klanten van de JV-partners
af te snoepen en bijgevolg concurrentiedruk op hen uit te oefenen.
81.
Wat 5G betreft hebben Proximus en Orange door de samenwerking inzichten over de
respectieve 5G plannen. De kans en/of mogelijkheid dat zij alleen 5G uitrollen is klein zo niet
onbestaand. [Vertrouwelijk]. Zij zullen dus geen haast hebben bij de uitrol van 5G. Op korte termijn
zal de dekking van het gemeenschappelijk netwerk mogelijks verbeteren ten aanzien van de bestaande
aparte netwerken. Op langere termijn is er echter geen reden om aan te nemen dat Proximus en
Orange meer zullen investeren en/of sneller 5G of andere innovaties zullen uitrollen. De onderlinge
concurrentie werd immers uitgeschakeld en Telenet kan onvoldoende externe concurrentiedruk op de
JV partners uitoefenen om hen te dwingen deze investeringen te doen.
82.
Dit heeft voor gevolg dat de keuze van de gebruiker niet alleen naar infrastructuur maar ook
naar dienstenaanbod op een disproportionele wijze wordt beperkt.94

e) Verhoogd risico op coördinatie door de stijging van de gemeenschappelijke kosten
83.
Productieovereenkomsten, en in het bijzonder gemeenschappelijke ondernemingen, kunnen
de partijen ertoe aanzetten afspraken te maken over het productieniveau en de kwaliteit, of andere
belangrijke parameters voor concurrentie.95 Dit kan de mededinging beperken, zelfs wanneer de
partijen de producten onafhankelijk van elkaar op de markt brengen, zoals Proximus en Orange. De
joint venture kan ervoor zorgen dat de partijen hun concurrentiegedrag op elkaar afstemmen, hetgeen
zal leiden tot hogere prijzen en een beperktere producthoeveelheid, productkwaliteit,
productdiversiteit, of innovatie.96
84.
Volgens de Horizontale Richtsnoeren van de Europese Commissie is het risico op coördinatie
groter naarmate de partijen meer marktmacht hebben en afhankelijk van de kenmerken van de
relevante markt.97 Partijen met een gezamenlijk marktaandeel van hoogstens 20% worden geacht
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geen marktmacht te bezitten.98 Met een gezamenlijk marktaandeel van 75% hebben Proximus en
Orange weldegelijk marktmacht. Bovendien is de mobiele markt geconcentreerd met slechts drie
spelers in België en hoge toetredingsdrempels.
85.
Een overeenkomst tussen partijen met marktmacht kan leiden tot coördinatie indien die hun
gedeelde kosten (d.w.z. het deel van de variabele kosten dat door de partijen gezamenlijk wordt
gedragen) op een zodanig hoog niveau brengt dat collusie mogelijk wordt.99 Telenet verwacht dat
Orange en Proximus door het actief delen van hun netwerk ruim meer dan 50% van hun kosten
gemeenschappelijk zullen hebben (afhankelijk van het spectrum).
Dit hoge percentage
gemeenschappelijke kosten is van aard om tot afstemming van hun respectieve marktprijzen te leiden
op de mobiele markten.
86.
Ook de Europese Commissie was in de zaak O2 UK/T-Mobile UK100 van oordeel dat het delen
van een RAN ervoor zorgt dat “partijen een belangrijk aantal kosten gemeen hebben, hetgeen de
coördinatie van marktprijzen en output zou kunnen faciliteren”.

Besluit: Het is niet kennelijk onredelijk te denken dat de verregaande samenwerking tussen
Proximus en Orange de concurrentie op de Belgische markten voor mobiele telefonie zal beperken
en een inbreuk uitmaakt op de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU. De samenwerking die betrekking
heeft op alle technologieën en het hele grondgebied bestrijkt, zal o.a. : (i) de thans bestaande
infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange (quasi) volledig uitschakelen; (ii) leiden tot
een stijging van de gemeenschappelijke kosten wat het risico op coördinatie verhoogt; en (iii) de
prikkels bij Proximus en Orange wegnemen om te innoveren en te investeren in nieuwe
technologieën en infrastructuur. Telenet zal als kleinste en enige overblijvende speler op de markt,
niet in staat zijn om voldoende concurrentiedruk uit te oefenen om het verlies aan concurrentie te
compenseren.
Dergelijke kennelijk disproportionele beperking (volledige uitsluiting) van de
infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange kan dan ook onmogelijk in aanmerking
komen voor een vrijstelling op grond van artikel IV.1, §3 WER en 101 (3) VWEU.
In een gelijkaardige zaak heeft de Europese Commissie reeds geoordeeld dat een dergelijke
verregaande samenwerking prima facie een inbreuk op artikel 101 VWEU uitmaakt.101
Het staat dan ook vast dat de voorwaarde van een prima facie inbreuk in casu vervuld is.
7. Gegrondheidsvereiste: Urgentievereiste
87.
Artikel IV.71 WER bepaalt dat voorlopige maatregelen genomen kunnen worden, indien
dringend een toestand moet worden vermeden die (i) een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden door de
praktijken of die (ii) schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang.
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88.
De samenwerking tussen Proximus en Orange brengt een ernstig, onmiddellijk en moeilijk
herstelbaar nadeel te weeg die de belangen van Telenet aantast. Bovendien schaadt deze
samenwerking eveneens kennelijk het algemeen economisch belang.

7.1. Ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel in hoofde van Telenet
7.1.1. Ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel in de aanstaande spectrumveiling
89.
Volgens vaststaande rechtspraak komt 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 hebben ondergaan, als nadeel in aanmerking.102
90.
Zoals hierboven werd uiteengezet,103 ontstaat er door de informatie en inzichten die Proximus
en Orange verwerven en de deducties die zij kunnen maken als gevolg van hun samenwerking, een
significante informatieasymmetrie tussen Telenet enerzijds en Orange en Proximus anderzijds. Deze
informatieasymmetrie bezorgt Telenet een belangrijk concurrentienadeel in de aanstaande
spectrumveiling dat zich vertaalt in een verminderde kans om een voor haar optimaal resultaat in de
veiling te bekomen.
91.
Het nadeel wordt geacht ernstig te zijn, wanneer het een relevant onderdeel van de activiteit
van de verzoeker treft.104
92.
In casu heeft het concurrentienadeel betrekking op de aanstaande spectrumveiling, waarin het
quasi-volledige beschikbare spectrum voor mobiele diensten voor de komende 20 jaar zal worden
toegewezen. Welk spectrum Telenet verwerft zal een wezenlijke impact hebben op haar vermogen om
op de mobiele markten te concurreren, en o.a. te bepalen welke netwerkinvesteringen zij zal moeten
verrichten, welke type diensten zij kan aanbieden, welke kwaliteit van dienstverlening zij zal kunnen
garanderen, enz. De uitkomst van de spectrumveiling zal de concurrentiepositie van Telenet op de
mobiele markten bijgevolg voor de komende 20 jaar op een doorslaggevende wijze bepalen. Het hoeft
dan ook geen betoog dat het concurrentienadeel van Telenet in de spectrumveiling van aard is om zeer
ernstige nadelige gevolgen te weeg te brengen.
93.
Het nadeel moet onmiddellijk zijn, maar nu nog vermijdbaar. Dit betekent dat de gevraagde
maatregelen nog nuttig moeten zijn om het nadeel te vermijden, minstens om verder toenemen van
het nadeel te voorkomen.105
94.
Het nadeel is in casu onmiddellijk, aangezien Proximus en Orange reeds een
principeovereenkomst hebben afgesloten, in onderhandeling zijn over het sluiten van de definitieve
overeenkomst, en kennelijk reeds begonnen zijn met de implementatie van hun samenwerking.106
Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, is het onvermijdelijk dat Proximus en Orange in deze context
informatie uitwisselen die de uitkomst van de spectrumveiling zal beïnvloeden.
95.
Zelfs bij gebreke aan uitdrukkelijke afstemming is het onvermijdelijk dat zij als gevolg van hun
besprekingen/samenwerking nu reeds inzichten verwerven en deducties kunnen maken over elkaars
spectrumplannen en voorkeuren. Hierdoor vermindert de onzekerheid over hun biedintenties in het

102 Constante rechtspraak sinds Brussel 18 december 1996, Honda t. Belgische Staat, Jaarboek H&M 1996, 856, vermeld door

D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, Mechelen 2007, 309. Zie bijvoorbeeld Beslissing BMA-2018-V/M-28 van
3 september 2018, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0027, TECO/ABB, p. 75.
103 Zie Afdeling Erreur ! Source du renvoi introuvable..
104 Beslissing ABC-2018-V/M-33 van 28 september 2018, Zaak nr. CONC-V/M-17/0037, FEI, para. 153.
105 Beslissing BMA-2015-V/M-65 van 5 november 2015, Zaak nr. MEDE-V/M-15/0024, Proximus t. Telenet, para. 59.
106 Zie paragraaf Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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kader van de aanstaande spectrumveiling en ontstaat een belangrijke informatieasymmetrie in
vergelijking met de andere bieders, waaronder Telenet.
Deze uitwisselingen en de daaruit
voortvloeiende asymmetrie hebben onmiddellijke en onomkeerbare gevolgen. Deze gevolgen treden
nu reeds in en kunnen achteraf hoegenaamd niet ongedaan worden gemaakt.
96.
Het nadeel moet moeilijk herstelbaar zijn. 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 mededingingspraktijken de mededingingsvoorwaarden
onherstelbaar verstoort”.107
97.
Het is duidelijk dat de gevolgen van de besprekingen/samenwerking tussen Proximus en
Orange op de spectrumveiling moeilijk herstelbaar zijn. Eens de informatie uitgewisseld is, de inzichten
verworven zijn, en de deducties gemaakt, kunnen zij niet meer worden ongedaan gemaakt. Er is dan
noodzakelijkerwijze sprake van onomkeerbare schade aan de concurrentie in het veilingproces.
98.
In het licht van al deze elementen kan de uitkomst van de procedure ten gronde niet worden
afgewacht, aangezien de concurrentiepositie van Telenet in de aanstaande veiling – en als gevolg
daarvan op de mobiele markten – bij gebreke aan voorlopige maatregelen ernstig, onmiddellijk en
onomkeerbaar zal worden aangetast.

Besluit : Door de informatie en inzichten die Proximus en Orange verwerven en de deducties die zij
kunnen maken als gevolg van de voorbereiding en tenuitvoerlegging van hun samenwerking in de
JV, ontstaat er een significante informatieasymmetrie tussen Telenet enerzijds en Orange en
Proximus anderzijds.
Deze informatieasymmetrie bezorgt Telenet een belangrijk
concurrentienadeel in de aanstaande spectrumveiling.
De gevolgen daarvan zijn ernstig nu zij de concurrentiepositie van Telenet op de mobiele markten
voor de komende 20 jaar zullen bepalen. De informatie, inzichten en deducties worden nu reeds
verworven en het nadeel is bijgevolg onmiddellijk. Eens de informatie uitgewisseld is, de inzichten
verworven zijn, en de deducties gemaakt zijn, kunnen zij niet meer ongedaan worden gemaakt. Er
is bijgevolg noodzakelijkerwijze sprake van een moeilijk te herstellen – zelfs onomkeerbaar – nadeel.
Het staat dan ook vast dat de voorwaarde van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel in hoofde van Telenet in casu vervuld is.
7.1.2. Ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel als gevolg van de tenuitvoerlegging van
de samenwerking op de mobiele markten
99.
Ook los van de impact op de aanstaande spectrumveiling lijdt Telenet een ernstig, onmiddellijk
en moeilijk herstelbaar nadeel.
100. Telenet is de kleinste speler op de mobiele kleinhandelsmarkt [Vertrouwelijk].
Niettegenstaande een investering van €250 miljoen in dit netwerk, competitieve prijzen (zie Bijlage
Erreur ! Source du renvoi introuvable.) en de mogelijkheid om mobiele diensten in Vlaanderen en
Brussel te bundelen met vaste diensten (in bundels zoals WIGO), slaagt zij er niet in om mobiel
marktaandeel te veroveren op Proximus en Orange.108

107
108

Beslissing nr. BMA-2014-V/M-14 van 11 juli 2014, Zaak nr. MEDE-V/M-14/0014, Feltz, p.20, para. 23.
Zie afdeling Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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101. De samenwerking tussen Proximus en Orange zal de achterstand van Telenet [Vertrouwelijk]
alleen maar vergroten. Bovendien zal Telenet niet kunnen genieten van dezelfde kosten-synergiën als
de JV-partners. Als gevolg van deze evoluties zal haar vermogen om te concurreren op de mobiele
kleinhandelsmarkt en om te investeren in haar mobiel netwerk verder afnemen. [Vertrouwelijk]. Dat is
zeker zo in het belangrijke B2B segment waar:

•

Proximus en Orange nu reeds beschikken over een quasi-monopolie;

•

Netwerkdekking en -kwaliteit (waarvoor Telenet een steeds verder toenemend
concurrentienadeel zal hebben) essentiële concurrentiefactoren zijn; en

•

De eventuele voordelen die zouden voortvloeien uit de mogelijkheid om vaste en mobiele
diensten te bundelen niet of minstens aanzienlijk minder spelen.

102. Het daaruit voortvloeiende nadeel is ernstig. Mobiele telefonie is een cruciale activiteit voor
Telenet die ongeveer 1/5 van de omzet van Telenet vertegenwoordigt (Bijlage Erreur ! Source du renvoi
introuvable., p. 15-16) en het vermogen van Telenet om te concurreren op belangrijke
marktsegmenten wordt door de samenwerking ernstig aangetast. Zo bijvoorbeeld wordt de – reeds
zwakke – positie van Telenet in het B2B-segment ernstig aangetast, terwijl dit net een segment is
waarin nog enige groei zit in een anders stagnerende – zo niet krimpende – markt.109 Ook de positie
in Franstalig België, waar Base niet kan steunen op de positie van Telenet inzake vaste diensten, wordt
ernstig ondermijnd.
103. Het nadeel is onmiddellijk nu de JV reeds vanaf januari 2020 operationeel wordt. Proximus en
Orange zijn bovendien nu reeds bezig met het realiseren van de synergiën van hun samenwerking via
het gezamenlijk verwerven van apparatuur, het heronderhandelen van huurovereenkomsten, het
afstemmen en gezamenlijk ten uitvoer brengen van hun netwerkplanning, enz. De gevolgen van hun
samenwerking zullen dan ook op korte termijn voelbaar zijn en de concurrentiepositie van Telenet
merkbaar ongunstig aantasten, ruim vooraleer een beslissing ten gronde kan worden verwacht.
104. Het is tenslotte duidelijk dat het nadeel dat Telenet zal lijden moeilijk herstelbaar is, aangezien
de samenwerking de mededingingsvoorwaarden op de mobiele markten onherstelbaar zal verstoren.
Het vermogen van Telenet om te concurreren met Proximus en Orange en om te investeren in haar
mobiel netwerk wordt aangetast. De achterstand die zij daarmee zal oplopen, en het daarmee gepaard
gaande klantenverlies en de reputatieschade kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

Besluit : Als gevolg van de tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen Proximus en Orange zal
het vermogen van Telenet om te concurreren op de mobiele kleinhandelsmarkt en om te investeren
in haar mobiel netwerk verder afnemen. [Vertrouwelijk]. Dat is zeker zo in het belangrijke B2B
segment waar (i) Proximus en Orange nu reeds beschikken over een quasi-monopolie, (ii)
netwerkdekking en -kwaliteit essentiële concurrentiefactoren zijn en (iii) de eventuele voordelen die
voortvloeien uit de mogelijkheid om vaste en mobiele diensten te bundelen niet of aanzienlijk
minder spelen.
Dit nadeel is ernstig nu het een cruciale activiteit van Telenet treft [Vertrouwelijk]. Het is
onmiddellijk nu de JV reeds vanaf januari 2020 operationeel wordt en Proximus en Orange blijkbaar
nu reeds bezig zijn met het realiseren van de synergiën van hun samenwerking. Het is moeilijk
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Zie paragraaf Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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herstelbaar nu het klantenverlies, de netwerkachterstand, en de reputatieschade niet kunnen
worden ongedaan gemaakt.
Het staat dan ook vast dat de voorwaarde van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel in hoofde van Telenet in casu vervuld is.
7.2. Schade aan het algemeen economisch belang
105. Voorlopige maatregelen zijn eveneens noodzakelijk om dringend een toestand te vermijden
die kennelijk schadelijk zal zijn voor het algemeen economisch belang. Volgens de beslissingspraktijk
van de BMA hebben de vereisten van het ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar karakter enkel
betrekking op het nadeel voor ondernemingen, en niet op een te vermijden schade voor het algemeen
economisch belang.110
106. Eerder werd reeds geoordeeld dat een toestand die nadelig is voor de belangen van de
consumenten in het algemeen of voor andere ondernemingen dan de verzoeker, van aard is om het
algemeen economisch belang te schaden.111 Voorlopige maatregelen kunnen eveneens opgelegd
worden in het algemeen economisch belang, indien zij noodzakelijk zijn om een minimale mededinging
op de markt te garanderen.112
107. In casu staat het buiten kijf dat de samenwerking tussen Proximus en Orange niet alleen de
belangen van Telenet schaadt, maar ook de belangen van de consument/eindgebruiker, de belangen
van andere marktdeelnemers, en de belangen van de overheid.

•

Nadelige gevolgen voor andere deelnemers aan de aanstaande spectrumveiling: Zoals
hierboven besproken, doet de samenwerking tussen Proximus en Orange voorafgaand aan de
veiling onvermijdelijk een informatie-asymmetrie ontstaan tussen de JV-partners enerzijds en
de andere deelnemers aan de spectrumveiling anderzijds. Zij schaadt daarmee niet alleen de
positie van Telenet, maar ook de positie van andere mogelijke deelnemers aan de veiling, zoals
Dense Air, Citymesh en Gridmax (partijen die momenteel ook een deel mobiel spectrum in
België exploiteren) en/of partijen die eventueel geïnteresseerd zouden zijn om spectrum te
verwerven om als vierde mobiele operator in België actief te worden.

•

Bedreigen van een efficiënte/optimale spectrumtoewijzing: Bij een veiling is het essentieel
een volstrekte informatiesymmetrie tussen de bieders te verzekeren. De veiling kan niet tot
een “efficiënt” of “optimaal” resultaat leiden, d.w.z. tot een resultaat waarbij het spectrum op
zijn echte economische waarde gevaloriseerd wordt, indien één of meerdere deelnemers een
informatievoordeel hebben ten opzichte van de andere deelnemers. De informatieasymmetrie
die voortvloeit uit de samenwerking tussen Orange en Proximus bedreigt m.a.w. de optimale
spectrumallocatie in het algemeen belang.

•

Verminderde opbrengsten van de veiling voor de overheden: De samenwerking tussen
Orange en Proximus leidt tot een vermindering van de concurrentie tijdens de veiling. Zo
bijvoorbeeld zullen Proximus en Orange minder agressief bieden op (bepaalde delen van) het
geveilde spectrum, omdat zij betere uitwijkmogelijkheden hebben, bijvoorbeeld national
roaming voor legacy technologieën. Dit kan zich vertalen in een daling van de opbrengsten van
de veiling voor de Federale en Regionale overheden.
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Beslissing BMA-2019-V/M-01 van 22 januari 2019, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0043, VRT/Norkring, p. 69.
K. Marchand en B. Stulens, De nieuwe procedure inzake voorlopige maatregelen: nihil novi sub sole?, TBM 2013, 179.
112 Ibid.
111
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•

Nadelige gevolgen voor de consument/eindgebruiker als gevolg van verminderde
concurrentie: De samenwerking tussen Proximus en Orange dreigt een ernstige aantasting
van de marktstructuur te veroorzaken. De fusie van de respectieve netwerken zal leiden tot
het (quasi-) volledig verdwijnen van infrastructuurconcurrentie tussen hen.
De
keuzemogelijkheden voor de consument zullen verminderen, wat zich zal vertalen in een verlies
van concurrentie inzake prijs, kwaliteit en innovatie. In het B2B-segment waar de JV-partners
nu reeds een quasi-monopolie hebben, kan een minimale mededinging niet langer
gegarandeerd worden.

108. Mede gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over de verplichting van de
Lidstaten om de effectiviteit van de handhaving van de mededingingsregels te bewaken, moet 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, eveneens gekeken worden naar
wat vereist is voor het vrijwaren van het nuttig effect van de later te nemen beslissing over de
bodemzaak.113
109. Telenet gaat ervan uit dat het onwaarschijnlijk is dat de BMA een beslissing ten gronde zal
nemen vóór 2021. Het kan evenwel niet ernstig worden betwist dat de samenwerking tussen Proximus
en Orange tegen dan reeds aanzienlijke onomkeerbare gevolgen zal hebben gehad, die het nuttig
effect van de beslissing over de bodemzaak ernstig ondermijnen.

a) Impact op de spectrumveiling. Zoals hierboven uitvoerig uiteengezet,114 heeft de
samenwerking tussen Proximus en Orange een onmiddellijke impact op de spectrumveiling die
niet meer kan worden ongedaan gemaakt.
Tegen het tijdstip van de beslissing ten gronde mag worden verwacht dat de spectrumveiling
reeds heeft plaatsgevonden. Normalerwijze moet deze veiling immers in de loop van 2020
plaatsvinden, wetende dat de huidige gebruiksrechten in de 900/1800/2100 MHz-banden in
maart 2021 aflopen.
Echter, eenmaal de spectrumveiling voltrokken is, is het kwaad geschied en kunnen de
spectrumallocaties nog moeilijk ongedaan gemaakt worden, althans niet zonder enorme
verstoring van de markten voor mobiele diensten.
b) Impact op de (on-) mogelijkheid om infrastructuurconcurrentie te herstellen. De JV tussen
Proximus en Orange wordt begin 2020 operationeel. Het risico is reëel dat op het ogenblik van
de beslissing ten gronde de bestaande 2G, 3G en 4G netwerken van Proximus en Orange al
grotendeels gefuseerd zullen zijn, zodat het huidige niveau van infrastructuurconcurrentie
onherroepelijk zal verloren zijn gegaan.
Volgens het persbericht van Proximus en Orange (Bijlage Erreur ! Source du renvoi
introuvable.) zal “[h]et gedeelde netwerk de dekking verbeteren, met een geconsolideerd
aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in vergelijking met
het huidige radiotoegangsnetwerk van elke operator afzonderlijk”. Dit betekent in concreto
dat ongeveer [Vertrouwelijk] bestaande sites (ofwel 40% van de bestaande sites) zullen
worden ontmanteld.115 Eens deze ontmanteling geïmplementeerd is, is het verlies van
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Beslissing BMA-2019-V/M-01 van 22 januari 2019, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0043, VRT/Norkring, p. 70.
Zie afdeling Erreur ! Source du renvoi introuvable..
115 [Vertrouwelijk].
114
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infrastructuurconcurrentie niet meer, of althans niet zonder zeer grote moeite, ongedaan te
maken.
c) Impact op de consument/eindgebruiker: Tegen 2021 zal de aantasting van de
concurrentiestructuur als gevolg van de ontmanteling van de sites, en de aantasting van de
concurrentiekracht van andere marktdeelnemers reeds grotendeels voltrokken zijn ten nadele
van consumenten en overige eindgebruikers. Dit zal zich vertalen in hogere prijzen, lagere
kwaliteit en minder innovatie. Het zal op dat ogenblik quasi-onmogelijk zijn om deze
aantasting nog te herstellen.
Besluit : De samenwerking tussen Proximus en Orange veroorzaakt schade aan het algemeen
economisch belang, aangezien zij de goede werking van de spectrumveiling bedreigt en daarmee de
positie van andere deelnemers aan de veiling en de opbrengsten van de veiling voor de overheid in
gevaar brengt. Verder tast zij de marktstructuur op onomkeerbare wijze aan ten koste van de
consument/eindgebruiker. Eens de afzonderlijke netwerken ontmanteld zijn, verdwijnt de
infrastructuurconcurrentie voorgoed. Dit zal zich vertalen in hogere prijzen, lagere kwaliteit en
minder innovatie.
Indien de (verdere) tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen Proximus en Orange niet wordt
opgeschort hangende het onderzoek ten gronde van de BMA, zal het nuttig effect van de beslissing
ten gronde ernstig in gedrang komen.
Het staat dan ook vast dat de voorwaarde van schade aan het algemeen economisch belang in casu
vervuld is.
7.3.

Dringendheid van de maatregelen

110. Artikel IV.71 WER vereist dat maatregelen dringend zijn. Het Mededingingscollege acht het
nemen van een maatregel dringend, indien een nadeel nu nog vermijdbaar is of nog beperkt kan
worden, maar het onwaarschijnlijk is dat de bodemprocedure beëindigd zal zijn op het ogenblik dat
het nadeel nog vermeden kan worden.116
111. Ten eerste, kan het nadeel in verband met de mogelijke beïnvloeding van de spectrumveiling
hoe dan ook nog minstens beperkt worden, zolang de veiling nog niet heeft plaats gevonden, zelfs al
hebben de bestaande besprekingen en samenwerking tussen partijen al een impact op de veiling. De
veiling zou in de loop van 2020 moeten plaatsvinden, en het is onwaarschijnlijk dat het onderzoek ten
gronde volledig afgerond zal zijn voor 2021.
112. Ten tweede, kan ook het nadeel dat zou voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de JVovereenkomst nog vermeden worden. Zolang de ontmanteling van sites nog niet voltrokken is, kan het
verlies aan infrastructuurconcurrentie nog worden vermeden. Het is echter waarschijnlijk dat tegen de
tijd dat de eindbeslissing tussenkomt, de samenvoeging van de netwerken van Proximus en Orange
reeds grotendeels zo niet volledig zal voltrokken zijn.
113. Voorlopige maatregelen zijn dus nuttig om het nadeel te vermijden, of in elk geval te beperken,
door de tenuitvoerlegging van de JV overeenkomst op te schorten. De tijd dringt wel, want Proximus
en Orange zouden de facto al begonnen zijn met de uitvoering van deelaspecten van hun
samenwerking (zoals de voorbereiding van een gezamenlijke aankoop van netwerkinfrastructuur).117

116 Beslissing BMA-2018-V/M-28 van 3

september 2018, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0027, TECO/ABB, p. 76-77; Beslissing BMA2015-V/M-65 van 5 november 2015, Zaak nr. MEDE-V/M-15/0024, Proximus t. Telenet, para. 69.
117 Zie paragraaf Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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Bovendien is er een groot risico dat er tijdens de besprekingen en tenuitvoerlegging van de JV al
informatie wordt uitgewisseld en of inzichten worden verworven die een impact kunnen hebben op de
spectrumveiling.
114.

Het nemen van maatregelen is daarom dringend in de zin van artikel IV.71 WER.

Besluit : De voorlopige maatregelen zijn in casu dringend om een toestand te vermijden die schade
aan de belangen van Telenet en aan het algemeen economisch belang zal veroorzaken. De
maatregelen moeten ervoor zorgen dat de samenwerking tussen Proximus en Orange niet (verder)
wordt ten uitvoer gelegd vooraleer een beslissing ten gronde over deze samenwerking kan worden
genomen. Op deze manier kan worden verhinderd dat Proximus en Orange (verder) informatie
uitwisselen, inzichten verwerven, deducties maken en comfort verwerven die de concurrentie tijdens
de spectrumveiling zal verstoren. Eveneens zal worden vermeden dat de mededinging op de mobiele
markten onherstelbaar wordt aangetast, zoals het geval zou zijn, mochten er reeds sites worden
ontmanteld.
Het staat dan ook vast dat de maatregelen dringend zijn om schade aan de belangen van Telenet
en/of het algemeen economisch belang te vermijden.
8. De gevraagde maatregelen
115. Telenet verzoekt het Mededingingscollege om de opschorting te bevelen van elke (verdere)
bespreking en tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen Proximus en Orange betreffende het
delen van hun respectieve mobiele netwerken tot de uitspraak ten gronde over de verenigbaarheid van
deze samenwerking met het mededingingsrecht.
116.

De gevraagde maatregelen zijn doeltreffend en proportioneel.

117. Een maatregel is doeltreffend wanneer zij toelaat het nadeel of een toename van het nadeel
te vermijden of ten minste merkbaar te beperken.118 Het opschorten van de besprekingen zal er in elk
geval voor zorgen dat geen informatie (meer) wordt uitgewisseld of inzichten verworven die een
ongunstige impact kunnen hebben op concurrentie tijdens de spectrumveiling. Het verbod op
implementatie van de samenwerking moet daarnaast ook voorkomen dat een onomkeerbare situatie
in het leven wordt geroepen die de concurrentie op de mobiele markten ernstig aantast.
118. Voor het beoordelen van de proportionaliteit van de voorlopige maatregelen moet rekening
worden gehouden met de impact van het al dan niet nemen van maatregelen voor verzoeker en de
ondernemingen waartegen het verzoek gericht is.119
119.

•

118
119

De maatregelen zijn proportioneel om de volgende redenen:
Zoals hoger uiteengezet, brengt de samenwerking tussen Proximus en Orange de concurrentie
tijdens de spectrumveiling in het gedrang en schaadt zij daarbij de belangen van Telenet,
andere deelnemers aan de veiling, de overheid en in fine de consument.

Beslissing BMA-2019-V/M-01 van 22 januari 2019, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0043, VRT/Norkring, p. 71.
Beslissing BMA-2018-V/M-28 van 3 september 2018, Zaak nr. MEDE–V/M–18/0027, TECO/ABB, p. 76-78.
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•

Verder dreigt de samenwerking bij ontstentenis van voorlopige maatregelen onomkeerbare
nadelige gevolgen te hebben voor de structuur van de mededinging, ten koste van de
consumenten/eindgebruikers.

•

Daar staat tegenover dat, indien het Auditoraat uiteindelijk zou beslissen om de zaak te
seponeren of het College in de bodemprocedure zou beslissen dat er geen inbreuk is, dit geen
onomkeerbare gevolgen heeft voor de partijen, die dan nog steeds hun voorgenomen
samenwerking kunnen ten uitvoer leggen. Hun project zal enkel een vertraging oplopen.

•

Orange en Proximus kunnen vermoedelijk ook een beslissing ten gronde bespoedigen door de
timing en omvang van hun samenwerking zo aan te passen dat de mededingingsbezwaren
worden weggenomen.

•

De maatregelen zijn in de tijd beperkt en gaan niet verder dan de datum van de eindbeslissing
in de bodemprocedure.120

9. Petitum
120.

Gelet op het voorgaande, verzoekt Telenet het Mededingingscollege om:

d) Onderhavig verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren;
e) Bij wijze van voorlopige maatregel, aan Proximus en Orange, met onmiddellijk effect het
verbod op te leggen om hun samenwerking betreffende het delen van hun respectieve mobiele
netwerken te bespreken en ten uitvoer te leggen, tot aan de uitspraak ten gronde over de
verenigbaarheid van deze samenwerking met het mededingingsrecht.
f)

Dit verbod aan te vullen met alle bijkomende maatregelen die het Mededingingscollege nuttig
of noodzakelijk acht om aan zijn beslissing volledige en nuttige uitwerking te geven”

IV. Schriftelijke opmerkingen van de auditeur-generaal
23. De schriftelijke opmerkingen van de auditeur-generaal luiden als volgt:
I. Inleiding
1.
Op 11 juli 2019 kondigden Proximus NV (verder “Proximus”) en Orange Belgium NV (verder
“Orange”) aan dat zij een “Term Sheet” hebben ondertekend om tegen het einde van het jaar tot een
overeenkomst te komen voor het delen van hun mobiele toegangsnetwerken (verder “Network
Sharing Agreement” of “NSA”)121.
2.
De NSA betreft het delen van de mobiele toegangsnetwerken van Proximus en Orange (verder
“partijen”) met het oog op een snellere en bredere uitrol van 5G in België, waarbij ook de 2G-, 3G- en
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De rechtspraak van het hof van beroep te Brussel bevestigt dat een vaste einddatum niet vereist is, zie Brussel 7
september 2016, nrs. 2015/MR/1 en 2016/MR/2, Cyclocross, randnr. 106.
121

Zie het persbericht d.d. 11 juli 2019 van Proximus, Proximus en Orange Belgium slaan de handen in
elkaar om het mobiele toegangsnetwerk van de toekomst te ontwikkelen,
https://www.proximus.com/nl/news/Proximus-and-Orange-Belgium-join-forces--to-develop-the-mobile-accessnetwork-of-the-future.html; en het persbericht d.d. 11 juli 2019 van Orange, Proximus en Orange Belgium join
forces to develop the mobile access network of the future, https://corporate.orange.be/nl/node/9331.

39

4G- technologieën betrokken zullen zijn. Het gedeelde netwerk zal worden gepland, gebouwd en
geëxploiteerd door een 50/50 joint venture (verder “JV”) die begin 2020 operationeel zal worden. In
het kader van hun samenwerking zullen partijen de passieve en actieve delen van hun mobiele
toegangsinfrastructuur (“Radio Access Network” of “RAN”) delen. De kern-netwerken en het
spectrum zullen onafhankelijk worden beheerd.
3.
In België beschikken drie mobiele operatoren over een eigen netwerk en spectrumlicenties, met
name: Proximus, Orange en Telenet. Voor 15 maart 2021122 dient een spectrumveiling plaats te
vinden waarin bijna het volledige spectrum van de bestaande banden en spectrum van nieuwe
banden zal worden geveild. Deze veiling zal betrekking hebben op alle technologieën (2G, 3G, 4G en
5G) en dit voor de komende 20 jaar.
4.
Telenet Group NV en Telenet BVBA (verder “Telenet”) hebben op 29 oktober 2019 een klacht
neergelegd tegen Proximus en Orange bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder “BMA”). De
klacht handelt over de vermeende schending van artikel IV.1 van het Wetboek van Economisch Recht
(verder “WER”) en van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(verder “VwEU”). De klacht spreekt enerzijds van mededingingsbezwaren inzake de impact van de de
samenwerking tussen Proximus en Orange op de toekomstige spectrumveiling en anderzijds van
mededingingsbezwaren inzake de impact van de voorgenomen samenwerking op de concurrentie op
de retailmarkt(-en) en wholesalemarkten voor mobiele telefonie.
5.
Op 31 oktober 2019 heeft Telenet vervolgens conform artikel IV.72 WER een verzoek om
voorlopige maatregelen ingediend bij de Voorzitter van de BMA.
6.
Bij wege van voorlopige maatregel verzoekt Telenet het Mededingingscollege om met
onmiddellijke ingang de opschorting te bevelen van elke (verdere) bespreking en tenuitvoerlegging
van de samenwerking tussen Proximus en Orange betreffende het delen van hun respectievelijke
mobiele netwerken, tot aan de uitspraak ten gronde door de BMA over de verenigbaarheid van deze
samenwerking met het mededingingsrecht.
II. Analyse Auditoraat
7.
Ter rechtvaardiging van de gevorderde voorlopige maatregelen, haalt Telenet volgende
vermeende mededingingsbeperkingen aan: enerzijds een prima facie inbreuk bestaande in de
beperking van de mededinging in de aanstaande spectrumveiling en anderzijds een prima facie
inbreuk bestaande in de beperking van de concurrentie op de markten voor mobiele telefonie.
8.
De auditeur-generaal wenst vooreerst op te merken dat, gezien het tijdsbestek, het onderzoek
zich heeft gericht op het eventuele mededingingsbeperkend karakter van de implementatie van de
JV met het oog op de komende spectrumveiling.
9.
Tijdens het onderzoek werden partijen bevraagd net zoals enkele leveranciers van netwerkapparatuur.123 Daarnaast heeft zij ook informeel contacten gehad met de Europese Commissie,
namelijk met het case-team dat verantwoordelijk was voor het onderzoek naar de Network Sharing
Agreement tussen O2 CZ, CETIN en T Mobile CZ in Tsjechië124.

122

Op dat moment verlopen immers de licenties voor de 900, 1800 en 2100 MHz banden.

123

Zie antwoorden Proximus en Orange van 12 en 18 november 2019 en antwoorden van ZTE, HUAWEI en
Ericsson van 18 november 2019.

124

Zie volgende link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3539
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10. De antwoorden op de verzoeken om inlichtingen bevatten voor het merendeel vertrouwelijke
gegevens. Gezien de korte tijdsspanne was het niet mogelijk om het vertrouwelijk karakter van deze
inlichtingen op te heffen. Vandaar heeft de auditeur-generaal voor doeleinden van deze opmerkingen
een niet-vertrouwelijke samenvatting gemaakt van deze inlichtingen.
11. Telenet meent dat het onvermijdelijk is dat de implementatie van de NSA zal leiden tot het
wegnemen van de onzekerheid bij het biedgedrag van partijen bij de komende spectrumveiling.
12. Het verwijst hiervoor naar de volgende argumenten:
a. De verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning;
b. Het belang van aaneensluitende frequentieblokken en het vermijden van
intermodulatievervorming;
c. Het belang van de gekozen “use cases”125;
d. Gedeeld gebruik van spectrum;
e. Geen oplossing via clean teams.
13. Deze argumenten worden hieronder besproken.
IV.1 2.1. De verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning
Standpunt Telenet
14. Telenet klaagt aan dat de JV het uitwerken van de netwerkconfiguratie en de vereiste
dimensionering van het netwerk niet kan vervullen zonder input te ontvangen van de operatoren
aangaande de kenmerken van de diensten die ze willen aanbieden en de capaciteit die ze daarvoor
nodig hebben. De keuzes die de operatoren in de spectrumveiling moeten maken, worden
grotendeels bepaald door de keuzes, mogelijkheden en beperkingen bij hun netwerkconfiguratie en
dimensionering van het netwerk in het kader van de JV. Er zal een vorm van coördinatie bestaan
tussen partijen op gebied van de spectrumverwerving. Zelfs zonder uitdrukkelijke afstemming
verwerven de partners inzichten over plannen, capaciteitsbehoeften en voorkeuren van de andere
partij bij de JV.
Analyse auditeur-generaal
15. Uit de antwoorden op de verzoeken om inlichtingen blijkt dat er inderdaad een samenhang
bestaat tussen capaciteit, spectrum en netwerkplanning, maar deze lijkt niet verder te gaan dan
hetgeen noodzakelijk is voor de implementatie van de NSA. Bovendien zou deze samenhang gelden
voor elke operator en op basis van de eigen beslissingen genomen door de betrokken operator
aangaande die parameters.
16. De informatie aangaande de netwerkontplooiing die door partijen aan de JV wordt gegeven,
wordt verwerkt door de JV en keert terug naar de partijen in de vorm van een operationeel plan. De
feedback vanuit de JV naar elk van de partijen leidt niet tot coördinatie.
17. Op basis van de informatie waarover de auditeur-generaal thans beschikt, lijkt de JV geen rol
te spelen bij de spectrumveiling, ongeacht het tijdsstip waarop deze zal plaatsvinden. Noch is
gegeven dat de Term Sheet een beperking inhoudt op de beslissingen die de partijen kunnen nemen
in het kader van hun strategie inzake de spectrumveiling.

125

Dit argument is in se een variante op het eerste argument, namelijk de verwevenheid van
netwerkconfiguratie en spectrumplanning. Dit wordt dan ook besproken onder 2.1.
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IV.2 2.2. Het belang van aaneensluitende frequentieblokken en het vermijden van
intermodulatievervorming
Standpunt Telenet
18. Volgens Telenet hebben partijen er belang bij om voor aaneensluitende frequentieblokken in
dezelfde frequentieband te kiezen. Zo wordt door Telenet beweerd dat partijen onvermijdelijk tot een
onderlinge afstemming, of minstens tot een stilzwijgende verstandhouding, zullen komen over de
frequentieblokken waarop zij gaan bieden tijdens de veiling.
Analyse auditeur-generaal
19. Uit het hiertoe gevoerde onderzoek blijkt dat het kunnen beschikken over aaneensluitende
blokken inderdaad in sommige gevallen enkele voordelen kan bieden.
20. Op basis van de informatie die de auditeur-generaal heeft kunnen verzamelen, blijkt echter
niet dat dit onvermijdelijk tot enige rechtstreeks of onrechtstreeks afstemming of verstandhouding
tussen partijen bij de bieding zou leiden. Het blijkt dat de eventuele nadelen van het niet beschikken
over aaneensluitende blokken immers kunnen worden opgevangen door allerhande technieken;
overigens bestaan er talrijke parameters die de prestatie van een gegeven netwerk kunnen
beïnvloeden.
21. Daarnaast blijkt uit informatie waarover de auditeur-generaal beschikt dat niet gegeven is dat
aaneensluitende frequentieblokken een sine qua non vereiste zijn om maar één enkele radio-unit te
moeten gebruiken op een gegeven site. De op dit moment beschikbare apparatuur blijkt namelijk het
volledige spectrumbereik te ondersteunen van de geveilde frequentiebanden voor frequentiebanden
die momenteel reeds in gebruik zijn.
IV.3 2.3. Gedeeld gebruik van spectrum
22. De auditeur-generaal merkt op dat op dit moment de Term Sheet niet voorziet in enig gedeeld
gebruik van spectrum. Gegeven het hypothetisch karakter van dit argument, wenst de auditeurgeneraal hier dan ook niet op in te gaan. Bovendien dient het BIPT in dergelijk geval hieraan nog zijn
goedkeuring te verlenen.
IV.4 2.4. Clean teams
23. Tenslotte stelt Telenet nog dat het in de gegeven omstandigheden onmogelijk is om het
probleem van de beïnvloeding van de veiling op te lossen door te werken met een “black box” of met
“clean teams”, enerzijds omdat het niet mogelijk is om twee volledig gescheiden teams samen te
stellen en anderzijds omdat het in de praktijk niet haalbaar is om een strikte scheiding te handhaven.
24. Het argument van de gescheiden teams gaat uit van de veronderstelling dat er een inherent
mededingingsrechtelijk probleem bestaat dat voortvloeit uit de verwevenheid van
netwerkconfiguratie en netwerkplanning. De auditeur-generaal heeft supra reeds aangegeven
waarom dit argument op grond van het hiertoe gevoerde onderzoek niet overtuigt en gaat hier dan
ook niet verder op in.
25. De antwoorden op de verzoeken om inlichtingen lijken aan te geven dat er in de praktijk sprake
is van een scheiding. Niet alleen hebben de leden van het Clean Team allen een bijzondere
vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend, bovendien betreft het personen die ermee hebben
ingestemd om over te gaan naar de JV of alleen maar bij hun huidige werkgever te blijven om er een
andere activiteit die geen enkel verband houdt met de NSA uit te voeren. Ook het argument
aangaande de strikte scheiding kan aldus niet worden aanvaard.
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IV.5 2.5. Conclusie
26. Concluderend kan dan ook worden gesteld dat de implementatie van de NSA geen prima facie
inbreuk uitmaakt vanwege het wegnemen van de onzekerheid bij het biedgedrag van partijen bij de
komende spectrumveiling.
27. Zelfs indien er nog enige twijfel zou bestaan over het al dan niet mededingingsbeperkend
karakter van de implementatie van de NSA met het oog op de spectrumveiling, dan nog meent de
auditeur-generaal dat de door Telenet gevorderde maatregel disproportioneel is. Het opschorten van
de implementatie van de NSA tot aan de uitspraak ten gronde staat niet in verhouding tot de
eventuele ingeroepen mededingingsbeperking. Telenet geeft zelf aan dat een uitspraak ten gronde
niet moet verwacht worden voor 2021. Ook een opschorting van de implementatie van de JV tot de
komende spectrumveiling, die niet wordt verwacht voor 2021, zou hetzelfde effect hebben.
III. Conclusie
28. Gelet op het bovenstaande verzoekt de auditeur-generaal dan ook het verzoek van Telenet tot
voorlopige maatregelen ongegrond te verklaren. Telenet is er immers niet in geslaagd tot de vereiste
bewijsstandaard aan te tonen dat de implementatie van de NSA zal leiden tot prima facie
mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van partijen met betrekking tot de komende
spectrumveiling. Aangezien ook de mededingingsbeperking op de markten voor mobiele telefonie op
dit moment niet kan worden vastgesteld, lijkt de door Telenet gevorderde maatregel disproportioneel
te zijn.
29. Aangezien de implementatie van de NSA geen coördinatie met zich lijkt mee te brengen van
het biedgedrag van partijen bij de komende spectrumveiling, stelt de auditeur-generaal dan ook voor
de uitkomst van het onderzoek ten gronde af te wachten.

V. Schriftelijke opmerkingen van Orange
24. De schriftelijke opmerkingen van Orange luiden als volgt:

1.

I.Inleiding
Het verzoek om voorlopige maatregelen van 31 oktober 2019, en de daaraan voorafgaande
klacht van 29 oktober 2019, zijn gericht tegen een Term Sheet die Orange en Proximus op 11 juli
2019 hebben ondertekend om tot een Radio Access Network (RAN) sharing agreement te komen
voor het einde van het jaar. Volgens Telenet zou de Term Sheet artikel 101(1) VWEU en artikel
IV.1 §1 WER schenden, omdat de vooropgestelde samenwerking mededingingsbeperkende
gevolgen zou hebben voor de toekomstige spectrumveiling en voor de concurrentie op de
markten voor mobiele telefonie.

2.

Het auditoraat is het onderzoek ten gronde onmiddellijk gestart na het neerleggen van de klacht.
Orange heeft met name twee verzoeken om inlichtingen gekregen van de auditeur-generaal,
respectievelijk op 5 en 14 november 2019, die op basis van de bepalingen van de Term Sheet
Orange verschillende vragen heeft gesteld met betrekking tot de mogelijke impact van de
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samenwerking op de toekomstige spectrumveiling en het biedgedrag van de partijen in het
kader van die veiling. De antwoorden van Orange zijn hieraan gehecht als bijlagen 2 en 3.
3.

De auditeur-generaal heeft in haar schriftelijke opmerkingen van 19 november 2019 besloten
dat het verzoek tot voorlopige maatregelen ongegrond is omdat Telenet er niet in slaagt te
bewijzen dat er een prima facie inbreuk voorligt van artikel 101(1) VWEU en artikel IV.1 §1 WER.

4.

Op 22 november 2019 hebben Orange en Proximus de RAN sharing agreement ondertekend (de
“Overeenkomst”). De Overeenkomst is hieraan gehecht als bijlage 1.

5.

De structuur van de schriftelijke opmerkingen van Orange is als volgt:
-

Deel II bevat een chronologie van de antecedenten van de Overeenkomst, die aantoont dat
de partijen alle mogelijke voorzorgen hebben genomen om in overeenstemming met het
mededingingsrecht te handelen in de aanloop naar de Overeenkomst.

-

Deel III vat de structuur van de samenwerking samen, die aantoont dat de partijen alle
mogelijke structurele en procedurele waarborgen hebben voorzien zodat hun toekomstige
samenwerking in overeenstemming is met het mededingingsrecht.

-

Deel IV weerlegt dat er sprake zou zijn van een prima facie inbreuk op artikel 101(1) VWEU
en artikel IV.1 §1 WER bestaande in de beperking van de mededinging in de toekomstige
spectrumveiling.

-

Deel V weerlegt dat er sprake zou zijn van een prima facie inbreuk op artikel 101(1) VWEU
en artikel IV.1 §1 WER op enige relevante mobiele markt.

-

Deel VI weerlegt dat de Overeenkomst een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel zou kunnen veroorzaken voor Telenet of schade aan het algemeen economisch
belang, of dat er sprake zou zijn van urgentie.

-

Deel VII bespreekt de gevraagde voorlopige maatregelen, die niet doeltreffend en
disproportioneel zijn.

-

Deel VIII bevat het besluit van Orange.

I.

chronologie van de totstandkoming van de overeenkomst

A.

achtergrond

6.

Sedert 2009 (periode van het lanceren van 4G) heeft Orange met de verschillende operatoren
die actief zijn op de Belgische markt afzonderlijk vertrouwelijke gesprekken gevoerd over het
delen van radiotoegangsnetwerkbestanddelen. Eerdere gesprekken met Proximus dateren van
2015-2016.

7.

Dergelijke initiatieven zijn in lijn met de vaststelling van het BIPT126 en het Bureau of European
Regulators for European Communications (BEREC)127 dat het delen van netwerkbestanddelen
tot aanzienlijke efficiënties kan leiden (kostenbesparingen, netwerkdekking, milieuvoordelen)

126

https://www.bipt.be/public/files/nl/680/3666_nl_04_tech_infra_sharing_nl_final.pdf.

127

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8164-berec-report-oninfrastructure-sharing; https://consultations.berec.europa.eu/en/consultation/draft-berec-common-position-mobileinfrastructure-sharing
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zonder dat de concurrentie wordt belemmerd indien daarbij de werking van het
mededingingsrecht ten volle in aanmerking wordt genomen.
8.

Het delen van netwerkbestanddelen is in lijn met de praktijk in de andere EU lidstaten, zoals de
volgende tabellen aantonen.

[vertrouwelijk]

[vertrouwelijk]
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9.

De reden voor Orange om gesprekken over het delen van netwerkbestanddelen aan te gaan, is
[vertrouwelijk]

10.

Tegen deze achtergrond heeft Orange einde 2018 opnieuw de mogelijkheid tot het delen van
netwerkbestanddelen overwogen. Gelet op de hoge mate van complementariteit tussen de
netwerken van Orange en Proximus heeft dit geleid tot een heropening van de gesprekken met
Proximus.

B.

NDA

11.

Op

12

november

2018

sloten

Orange

en

Proximus

daartoe

een

nieuwe

geheimhoudingsovereenkomst (non-disclosure agreement of NDA), nadat in 2015 en 2016 reeds
NDA’s waren ondertekend in het kader van de eerdere gesprekken. De NDA is opgenomen als
bijlage 4.
C.

betrokkenheid van black box

Van bij het begin hebben de partijen [vertrouwelijk] als neutrale black box betrokken bij het project,
meer bepaald in fase I en II (van de aanvang van de gesprekken tot het finaliseren van de letter of
intent).
[vertrouwelijk] had reeds ervaring in de begeleiding van operatoren bij het afsluiten van een
overeenkomst inzake het delen van netwerkbestanddelen (zie vanaf slide 32 van het support
proposal, dat is opgenomen als bijlage 5).128
D.

Letter of Intent

12.

Op 5 maart 2019 hebben Orange en Proximus een letter of intent (“LOI”) ondertekend (bijlage
6).

13.

De LOI formaliseert de intenties van de partijen met het oog op het onderhandelen van een
eventuele term sheet.

14.

De LOI omschrijft de doelstelling van de mogelijke samenwerking als volgt:
[vertrouwelijk]

15.

De LOI verwijst uitdrukkelijk naar het belang om strikt het mededingingsrecht na te leven en om
het project voor te stellen aan de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld als volgt:
[vertrouwelijk]

E.

Term Sheet

16.

Tijdens de vierde steering committee van 18 maart 2019 is fase III van de opdracht van
[vertrouwelijk] (reaching term sheets) formeel gestart129. [vertrouwelijk] heeft op die basis haar

128

De slides zoals voorgesteld door [vertrouwelijk] tijdens de drie meetings (steering committee 1 t.e.m. 3) die
hebben plaatsgevonden tijdens fase I en II (20 december 2018, 24 januari 2019 en 15 februari 2019) zijn beveiligd en
kunnen, gelet op de korte termijnen, momenteel niet opgenomen worden als bijlage. Zij zullen desgevallend ter
beschikking worden gesteld aan het auditoraat in het kader van het onderzoek ten gronde.
129

Bijlage 7. De slides 2, 4 en 15 verwijzen specifiek naar de rol van [vertrouwelijk] als black box.
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opdracht verdergezet. De vijfde en zesde steering committee hebben plaatsgevonden op 6 mei
2019 en 3 juni 2019.
17.

Op 11 juli 2019 hebben de partijen een Term Sheet ondertekend, en ook een Side Letter aan deze
Term Sheet (aangaande de bemanning van de joint venture) (bijlagen 8 en 9).

18.

De overkoepelende principes van de Term Sheet kunnen als volgt worden samengevat:
-

Een common grid zal worden samengesteld met een selectie van sites van beide partijen die
beantwoorden aan minimale vereisten vastgelegd door [vertrouwelijk];

-

een 50/50 niet-marktgeoriënteerde joint venture wordt opgericht om het common grid en
de unilaterale sites van elk van de operatoren te beheren. [vertrouwelijk]

-

De partijen zullen te allen tijde strikt het mededingingsrecht naleven en het BIPT en de BMA
worden bij het proces betrokken[vertrouwelijk].

[vertrouwelijk]

-

Bijzondere aandacht gaat naar een verbod voor de partijen om direct of indirect
commercieel gevoelige informatie uit te wisselen [vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]

Er wordt een beperkt Clean Team samengesteld, met personeel of consultants van Orange en
Proximus, dat belast is met de voorbereidende taken ter oprichting van de joint venture en in het
kader waarvan vertrouwelijke informatie mag worden uitgewisseld, doch uitsluitend voor zover
dat strikt noodzakelijk is voor de taak van het Clean Team (need-to-know principe). De leden van
het Clean Team ondertekenen daartoe een specifieke vertrouwelijkheidsverklaring [vertrouwelijk].
F.

informatie van het publiek en de bevoegde overheden

19.

De partijen hebben transparant gecommuniceerd over hun plan tot samenwerking.

20.

De partijen hebben kort vóór de ondertekening van de Term Sheet contact opgenomen met de
Voorzitter van de BMA en het BIPT ter voorstelling van de samenwerking.

21.

Bij de ondertekening van de Term Sheet op 11 juli 2019 hebben ze een uitgebreid persbericht
gepubliceerd om de contouren van hun samenwerking toe te lichten130.

22.

Ook na de ondertekening van de Term Sheet hebben de partijen contact gehad met de BMA en
het BIPT.

23.

Orange heeft een vergadering gehad met het auditoraat van de BMA op 20 augustus 2019.

24.

Voorafgaand aan de meeting heeft het auditoraat vragen gesteld naar aanleiding van de
publicatie van een persbericht van de Europese Commissie van 7 augustus 2019 waarin werd
gesteld dat het punten van bezwaar had gestuurd naar O2 CZ, CETIN en T-Mobile CZ inzake het
delen van de netwerkbestanddelen.

Bijv., https://corporate.orange.be/nl/news-medias/proximus-en-orange-belgium-slaan-dehanden-elkaar-om-het-mobiele-toegangsnetwerk-van-0
130
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25.

Met het oog op de meeting en de vragen heeft Orange op 19 augustus 2019 een aantal
documenten aan het auditoraat meegedeeld, die zijn opgenomen als bijlage 10, o.a. een
mededingingsrechtelijke analyse, en een document met de belangrijke verschillen tussen de
marktsituatie in België en Tsjechië.

26.

De slide presentatie die Orange gebruikte tijdens de meeting met het auditoraat is aangehecht
als bijlage 11. Het auditoraat heeft geen specifiek bezwaar geuit tegen de voorgenomen
samenwerking tijdens of na de meeting.

27.

Naar aanleiding van het ondertekenen van de Term Sheet op 11 juli 2019 kregen de partijen op
16 juli 2019 een verzoek om informatie van het BIPT. Dat verzoek en het antwoord erop zijn
opgenomen als bijlage 12. Op 6 november 2019 vond een vergadering (BIPT, Orange, Proximus)
plaats waarbij een beperkt aantal elementen van de overeenkomst mondeling verder werden
toegelicht en waarbij het BIPT op basis van de Term Sheet en de eerder verstrekte antwoorden
op de vragenlijst mondeling een aantal commentaren op de overeenkomst gaf.

G.

Clean team en overeenkomst

28.

In fase IV van het project (vanaf september 2019) is de voorgenomen samenwerking verder
onderhandeld en uitgewerkt door de leden van het Clean Team en de interne en externe
juridische adviseurs van de partijen.

29.

De samenstelling en werking van het Clean Team is door Orange in meer detail toegelicht aan
het auditoraat van de BMA in het antwoord van Orange op het verzoek om inlichtingen van 14
november 2019 (meer bepaald vraag 3) (bijlage 3).

30.

Op 22 november 2019 hebben de partijen de Overeenkomst ondertekend.

31.

Uit het voorgaande volgt dat de partijen van bij de heropstart van de gesprekken in november
2018 tot aan de ondertekening van de Overeenkomst bijzondere aandacht hebben besteed aan
de strikte naleving van het mededingingsrecht. De neerslag daarvan is niet alleen de aandacht
die in de verschillende documenten wordt besteed aan compliance met het mededingingsrecht.
De neerslag is ook dat de partijen van bij het begin de nodige structurele en procedurele
waarborgen hebben voorzien om die naleving te garanderen, eerst door een externe partij met
bijzondere ervaring in dit specifieke domein aan te stellen als black box, en vervolgens door de
werkzaamheden verder te zetten in een Clean Team met bijzondere instructies en training op
het vlak van het mededingingsrecht.
Telenet

32.

Onmiddellijk na de voorstelling van de samenwerking en het persbericht van 11 juli 2019 heeft
Telenet interesse getoond in de voorgenomen samenwerking. Dit blijkt onder meer uit de email
van 12 juli 2019 van de CTO van Telenet aan Orange (bijlage 13), die als volgt leest:
[Vertrouwelijk]

33.

Deze interesse strookt met de verklaringen van Telenet in de pers, bijv.
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34.

Orange (en ook Proximus) hebben, op 17 juli 2019, positief gereageerd op dit verzoek (bijlage
14):
From a principle point of view both companies confirm that they are prepared to start such
exercise and see to what extend a 3-party sharing deal would be possible from a regulatory,
technical, HR and business case point of view.
You will understand that given the very sensitive nature of this exercise it cannot be steered at
the level of the CTO’s but needs to be coordinated at CEO-level so that throughout the whole
process we can ensure full compliancy with competition law and regulatory requirements.
As indicated by you, first step is indeed to agree on a trilateral NDA before any further steps in
this matter can be considered jointly between the three parties. We are looking forward to
receiving your draft NDA.

35.

Op 25 juli 2019 heeft Telenet een ontwerp van trilaterale NDA overgemaakt aan Orange.

36.

Daaropvolgend is discussie ontstaan tussen de juridische diensten van Telenet, Proximus en
Orange over de inhoud van de NDA. Telenet kon zich met name niet vinden in een aanpak in
twee stappen, waar Orange en Proximus (als eerste stap) de NDA wilden beperken tot het
vernemen van de intenties van Telenet, zodat elk van hen afzonderlijk zou kunnen beslissen of
zij zich konden vinden in die intenties (en niet gezamenlijk131), om vervolgens (als tweede stap)
de mogelijkheid van een eventuele samenwerking met Telenet te evalueren.

37.

Zoals blijkt uit haar brieven van 13 september 2019 en 8 oktober 2019 heeft Telenet die aanpak
onmiddellijk geïnterpreteerd als een weigering van Orange en Proximus om gesprekken te
voeren en heeft het daarbij gewag gemaakt van een vermeende strijdigheid van de

131

Ook in dit verband is dus rekening gehouden met de werking van het mededingingsrecht.
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samenwerking met het mededingingsrecht, hetgeen op dat moment reeds een voorbode was
van hetgeen zou volgen (bijlagen 6 en 9 van het verzoek om voorlopige maatregelen).
38.

Middels de brief van 8 oktober 2019 (bijlage 9 van het verzoek om voorlopige maatregelen) heeft
Telenet zelf een einde gemaakt aan mogelijke gesprekken en onderhandelingen.

39.

In haar correspondentie met Telenet heeft Orange nochtans steeds bevestigd –en het doet dat
voor de goede orde nogmaals in het kader van deze schriftelijke opmerkingen– dat haar
bereidheid tot het voeren van gesprekken reëel was en allesbehalve geveinsd, zoals Telenet ten
onrechte stelt132.

II.

structuur van de samenwerking

A.

inleiding

40.

De Overeenkomst voorziet niet, zoals Telenet doorheen haar verzoek ten onrechte beweert, dat
Orange en Proximus hun mobiele radiotoegangsnetwerk zullen fuseren. Daarentegen zullen
Orange en Proximus op termijn onderdelen van hun mobiele radiotoegangsnetwerk (radio
access network of RAN) delen in een common grid van gedeelde radiotoegangssites (shared
radio access sites). De operatoren zullen op het common grid onafhankelijk van elkaar hun
producten en diensten aanbieden aan hun klanten. Het common grid zal evolueren op basis van
de vereisten van elk van de partijen (zie hierna onder B).

41.

Het common grid wordt gepland, gebouwd en beheerd door een onafhankelijke, nietmarktgeoriënteerde joint venture, die als operationele black box zal fungeren (zie hierna onder
C). Elke partij zal zodoende haar eigen technologische en commerciële plannen kunnen
realiseren zonder dat die partij op enigerlei manier, direct of indirect, commercieel gevoelige of
strategische informatie verkrijgt over de andere partij (zie hierna onder D). De joint venture zal
geen enkele rol spelen bij een toekomstige spectrumveiling en het gedrag van de partijen in het
kader van deze veiling niet beïnvloeden (zie hierna onder E).

B.

overeenkomst van het type moran

42.

De Overeenkomst is een overeenkomst van het type “Multi-Operator Radio Access Network”
(“MORAN”), ook “radiotoegangsnetwerk met verschillende operatoren”133. Daarbij is sprake van
het passief en actief delen (sharen) van bepaalde netwerkbestanddelen.

43.

Het delen van de passieve onderdelen van de mobiele netwerkbestanddelen (die de actieve
netwerkbestanddelen ondersteunen) betreft de fysieke netwerkbestanddelen, zoals torens,
masten, daken, kasten, stroomapparatuur (bijv., stroomvoorzieningen, reservebatterijen,
airconditioning). Operatoren zijn in België wettelijk verplicht om de passieve onderdelen te
delen. Het delen heeft ook betrekking op de actieve netwerkbestanddelen, zijnde de
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De brief van Orange aan Telenet van 11 oktober 2019 (bijlage 15) is zeer duidelijk op dat punt. In diezelfde brief
zette Orange nogmaals de aanpak in twee stappen uiteen. Telenet heeft niet op deze brief geantwoord.
133

Naast het MORAN-model bestaan andere types van architectuur om mobiele netwerkbestanddelen te delen,
waaronder MOCN (Multi-Operator Common Network of Kernnetwerk met verschillende operatoren) en nationale roaming.
Beide impliceren het delen van spectrum, wat niet het geval is bij het MORAN model. Voor de verschillende modellen, zie
https://www.bipt.be/public/files/nl/680/3666_nl_04_tech_infra_sharing_nl_final.pdf.
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radiotransmissie- en ontvangstapparatuur die radiosignalen produceren, verwerken, versterken
of controleren.

Bron: Orange
44.

Het delen omvat niet het kernnetwerk (core network) en niet het spectrum van elk van de
operatoren.134 Elke operator blijft eigenaar van zijn eigen kernnetwerk en van zijn eigen
spectrum en neemt onafhankelijke beslissingen op het vlak van spectrumverwerving en –
gebruik.135 Praktisch gesproken houdt dit in dat elke operator zijn commerciële en
technologische vrijheid behoudt: elke operator biedt op het common grid zijn eigen producten
en diensten aan en behoudt de controle over de technologieën die hij implementeert.136 Het
common grid (hierna ook “gedeeld netwerk” genoemd) slaat dus enkel op de gedeelde
netwerkbestanddelen, die bovendien door iedere partij, al dan niet exclusief voor zichzelf,
kunnen worden uitgebreid met unilaterale sites op basis van eigen investeringen.

C.

joint venture

45.

De Overeenkomst voorziet in de creatie van een 50/50 joint venture die zal instaan voor de
planning, de bouw het beheer van het common grid en de unilaterale sites. [vertrouwelijk]

46.

In haar antwoord op het verzoek om inlichtingen van 14 november 2019 heeft Orange meer
details verstrekt over de manier van werken van de joint venture, in het bijzonder het Clean
Team van de joint venture. Orange verwijst naar dat antwoord, dat is opgenomen als bijlage 3,

134

[vertrouwelijk]

135

Overigens blijft de eigendom van de sites die opgenomen worden in het common grid ook bij elk van de
operatoren en gaat die eigendom dus niet over op de joint venture.
136

[vertrouwelijk]
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en herhaalt hierna de algemene principes die van toepassing zijn op de structuur en de werking
van de joint venture:
− Algemeen garanderen de joint venture en de operatoren de volledige naleving van het
mededingingsrecht wat betreft alle aspecten van de samenwerking die zijn voorzien in de
Overeenkomst.137 De operatoren maken enkel commercieel gevoelige of strategische
informatie over aan de joint venture in de mate dat dit strikt is vereist voor de uitvoering van
de Overeenkomst138. Het is Orange en Proximus verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks
(via de joint venture) commercieel gevoelige of strategische informatie uit te wisselen139. Het
is de joint venture ook verboden om de commercieel gevoelige of strategische informatie die
het ontvangt van een operator te delen met de andere operator140.
− De operatoren hebben [vertrouwelijk] een beperkt Clean Team, dat een aantal
voorbereidende taken van de joint venture voor zijn rekening neemt141[vertrouwelijk]142
− De partijen hebben van bij de start de vereiste Chinese walls opgericht die potentiële
informatielekken zullen verhinderen143 [vertrouwelijk]144
− Elke operator stelt richtlijnen op met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen de
operator en de joint venture die in lijn zijn met de richtlijnen van de joint venture145.
− De joint venture garandeert dat de medewerkers van de joint venture vertrouwelijke
informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst146.
− Binnen het jaar na ondertekening van de Overeenkomst, en vervolgens om de 3 jaar, zal de
joint venture een externe advocaat aanstellen voor een mededingingsrechtelijke audit147.
− Er zullen geen board meetings plaatsvinden gedurende het verloop van een veilings- of
biedingsprocedure, behoudens in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, waarvan het
BIPT op voorhand zal worden geïnformeerd en waarbij rekening zal worden gehouden met
diens mogelijke bezorgdheden148.

137

[vertrouwelijk]

138

[vertrouwelijk]

139

[vertrouwelijk]

140

[vertrouwelijk]

141

[vertrouwelijk]

142

[vertrouwelijk]

143

[vertrouwelijk]

144

[vertrouwelijk]

145

[vertrouwelijk]

146

[vertrouwelijk]

147

[vertrouwelijk]

148

[vertrouwelijk]
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− De medewerkers van de joint venture zijn gevestigd in een afzonderlijk werkstation (sanitized
area) (het betreft een afzonderlijk gebouw) en werken met afzonderlijke IT-systemen149.
D.

beheer van gedeeld netwerk door joint venture

47.

De Overeenkomst voorziet eerst een consolidatiefase [vertrouwelijk] De consolidatiefase
verloopt over meerdere jaren en het is voorzien dat zij slechts voltooid zal zijn tegen
[vertrouwelijk]150

48.

De procedures die zijn voorzien voor de verdere evolutie van het common grid, zoals deze zal
worden beheerd door de joint venture, zijn van dien aard dat iedere operator met de joint
venture uitsluitend informatie zal uitwisselen over zijn eigen gebruik van de common grid en zijn
eigen vereisten en budget om die vereisten uitgewerkt te zien. Orange zal op geen enkel moment
informatie verkrijgen over het gebruik dat Proximus maakt van de common grid, en vice versa.

49.
50.
51.

[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]

52.
53.

[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]

54.
55.

[vertrouwelijk]

E.

Geen impact op toekomstige spectrumveiling

56.

Op basis van het voorgaande is het zo dat de joint venture op geen enkel moment een

[vertrouwelijk]

doorgeefluik is van commercieel gevoelige of strategische informatie en geen enkele rol speelt
in de toekomstige spectrumveiling, ongeacht het tijdstip waarop deze zal plaatsvinden.
57.

De cruciale bewering die ten grondslag ligt aan het verzoek van Telenet –d.i., dat er
mededingingsrechtelijk een wezenlijk verschil bestaat tussen de samenwerking voor of na de
spectrumveiling151– klopt gewoon niet. Die bewering gaat immers uit van de premisse dat de
samenwerking sowieso problematisch zou zijn met het zicht op een veiling en dus zou moeten
worden opgeschort tot na de veiling.

58.

Deze premisse is fout. De mededingingsrechtelijke vraag die moet worden beantwoord in het
kader van deze procedure, is niet of de samenwerking een beweerde, vermoedelijke of
theoretische impact kan hebben op een spectrumveiling, maar wel of de partijen, onafgezien
van enige spectrumveiling, kennelijk al het nodige hebben gedaan om te vermijden dat hun
samenwerking zou leiden tot een uitwisseling van commercieel gevoelige of strategische
informatie, inclusief maar niet beperkt tot informatie betreffende de veiling.

149

[vertrouwelijk]

150

[vertrouwelijk] Zie ook hierna nr. 179-181.

151

Verzoek, nr. 40.
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59.

De verzoeken om inlichtingen van het auditoraat van 5 en 14 november 2019 hadden specifiek
betrekking op deze kwestie. Orange verwijst in deze dan ook naar haar antwoorden op deze
verzoeken om inlichtingen. Deze komen hierna (nr. 56 e.v.) nog aan bod in het kader van de
beweerde eerste prima facie inbreuk, maar komen er in essentie op neer dat de joint venture
een louter implementerende rol speelt voor de vereisten die elk van de operatoren aan de joint
venture zal meedelen, en in dat verband steeds uitsluitend werkt op basis van de bestaande en
gekende spectrumrechten van elk van de operatoren, zonder dat de joint venture op enig tijdstip
enig advies verstrekt of richting geeft over dergelijke toekomstige rechten of biedgedrag, of
informatie daaromtrent uitwisselt tussen de operatoren. Elk van de operatoren beslist in volle
onafhankelijkheid over spectrumverwerving en –gebruik; de joint venture is in dat verband een
neutraal gegeven. De partijen bij de Overeenkomst hebben van bij de start van de gesprekken
alle structurele en procedurele waarborgen genomen en voorzien opdat dit het geval zou zijn en
blijven.

III.

GEEN PRIMA FACIE INBREUK bestaande in de beperking van de mededinging in de
toekomstige spectrumveiling

A.
60.

INLEIDING
Telenet stelt in essentie dat de samenwerking tussen Orange en Proximus vóór de
spectrumveiling onvermijdelijk tot een beperking van de mededinging zal leiden tijdens de
veiling. Volgens Telenet is dat het geval omdat (i) de samenwerking noodzakelijk zal leiden tot
de uitwisseling van informatie tussen de partijen bij de joint venture die een invloed kan hebben
op hun deelname aan de geplande spectrumveiling (“zullen de JV-partners in het kader van de
besprekingen en bij de tenuitvoerlegging van hun samenwerking noodzakelijkerwijze informatie
bekomen en/of inzichten en deducties verwerven die de onzekerheid over hun respectieve
biedintenties merkbaar verminderen”), en (ii) de joint venture toegang zal bieden tot fall back
opties die een negatieve uitkomst van de spectrumveiling deels kunnen opvangen, zodat de joint
venture de prikkel zou verminderen voor de partijen om agressief te bieden op (bepaalde delen
van) het spectrum152.

61.

Volgens Telenet rechtvaardigt de beweerde impact van de joint venture op het biedgedrag van
de partijen voorlopige maatregelen die erin bestaan dat elke bespreking en verdere
implementatie van de samenwerking tussen Proximus en Orange moet worden opgeschort tot
na het aflopen van de spectrumveiling153, dan wel tot aan de uitspraak ten gronde over de
verenigbaarheid van de samenwerking met het mededingingsrecht154.

62.

De beweringen van Telenet gaan echter in tegen de feiten en moeten dan ook worden
verworpen.

Zoals

hierna

wordt

aangetoond,

heeft

de

Overeenkomst

geen

mededingingsbeperkende strekking. Bovendien hebben de partijen alle structurele en

152

Verzoek, nr. 41.

153

Verzoek, nr. 51.

154

Verzoek, nr. 115 en 120.
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procedurele waarborgen voorzien opdat de joint venture geen doorgeefluik zou zijn van enige
commercieel gevoelige of strategische informatie en speelt de joint venture dan ook geen rol bij
(en heeft hij geen mededingingsbeperkende gevolgen voor) enige toekomstige spectrumveiling
of het biedgedrag van de partijen in het kader van zo een veiling.
63.

Preliminair wijst Orange er in dit verband op dat Telenet zelf aangeeft dat de ontwerp-KB’s die
de toekomstige spectrumveiling regelen voorzien in bijzonder strenge maatregelen tegen
kandidaten die op enigerlei wijze handelingen zouden stellen die de uitkomst van de veiling
kunnen beïnvloeden of afbreuk kunnen doen aan de mededinging tijdens de procedure.
Handelingen van dien aard zullen niet alleen tot uitsluiting van de betrokken kandidaten leiden,
maar tevens het voorwerp uitmaken van een klacht bij de BMA en de bevoegde
onderzoeksrechter door het BIPT.

64.

Dit is op zich een voldoende waarborg opdat potentiële kandidaten voor de veiling geen
samenwerking zouden starten door middel waarvan zij zich zouden blootstellen aan dergelijke
risico’s. Het is dan ook minstens opmerkelijk te noemen dat Telenet, die zich nu middels een
verzoek om voorlopige maatregelen en een klacht ten gronde verzet tegen de samenwerking
tussen Orange en Proximus, tot voor kort kandidaat was om gesprekken te voeren om toe te
treden tot de samenwerking (zie hoger nr. 32). Men mag er toch vanuit gaan dat het dit niet zou
hebben gedaan indien de bezwaren die het vervolgens heeft geuit tegen de samenwerking
ernstig zouden zijn.

65.

Voor de volledigheid verwijst Orange ook naar de hoger uiteengezette chronologie, waaruit
blijkt dat de partijen hun vooropgestelde samenwerking hebben voorgesteld aan de BMA en het
BIPT. Ook dit toont ontegensprekelijk aan dat zij zich hebben willen verzekeren van de
conformiteit van hun samenwerking met het regelgevend kader, waaronder het
mededingingsrecht.

B.
66.

Geen mededingingsbeperkende strekking in het licht van de toekomstige spectrumveiling
Het doel van de samenwerking is om de dekking en de kwaliteit van de mobiele
telecommunicatiediensten in België te verbeteren, en om een snellere 5G uitrol te hebben in het
belang van de consument en de zakelijke klanten. Het oogmerk is niet het vervalsen van enige
toekomstige spectrumveiling (noch enig ander concurrentievervalsend oogmerk).

67.

Telenet lijkt ook niet te stellen (en het is ook geenszins het geval) dat de samenwerking een
mededingingsbeperkende strekking heeft in het licht van de toekomstige spectrumveiling,
m.a.w. dat de partijen expliciete biedafspraken zullen maken of hun toekomstige intenties in het
kader van een toekomstige spectrumveiling doelbewust kenbaar zullen maken aan elkaar.

68.

In afwezigheid van een mededingingsbeperkende strekking kunnen de voorlopige maatregelen
dus alleen worden toegekend indien zij prima facie restrictieve gevolgen hebben voor de
mededinging tussen de partijen in het kader van een toekomstige spectrumveiling. Dit is niet het
geval, zoals hierna wordt uiteengezet.
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1.

Geen verboden mededingingsbeperkende gevolgen in het licht van de toekomstige
spectrumveiling
Inleiding

69.

In haar verzoek poneert Telenet een aantal stellingen waaruit zou blijken dat de samenwerking

C.

noodzakelijkerwijs mededingingsbeperkende gevolgen zal hebben op het biedgedrag van
Orange en Proximus in een toekomstige spectrumveiling. Meer bepaald beweert Telenet dat die
gevolgen voortvloeien uit (i) de verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning, (ii)
het

belang

van

aaneensluitende

frequentieblokken

en

het

vermijden

van

intermodulatievervorming, (iii) het belang van de gekozen use cases, (iv) het gedeeld gebruik
van spectrum en (v) het feit dat clean teams geen oplossing zouden bieden. Dit alles zou leiden
tot een informatie-asymmetrie tussen Orange en Proximus en de andere deelnemers aan de
veiling, omdat de strategische onzekerheid van Orange en Proximus omtrent hun houding
tijdens een veiling zou afnemen door de samenwerking. Bovendien zouden zij het “comfort”
hebben dat zij lagere eenheidskosten zullen hebben dan de concurrentie, wat hen ervan zou
weerhouden om agressief te bieden.
70.

Orange is het volstrekt oneens met deze beweringen. De manier waarop de samenwerking is
gestructureerd, is zodanig dat de samenwerking helemaal geen impact kan hebben op enig
biedgedrag in een spectrumveiling (zie hierna onder 2), en de beweringen van Telenet tot het
tegendeel zijn dan ook ongegrond (zie hierna onder 3).

71.

Orange merkt op dat de beweringen van Telenet zich in zeer grote mate beperken tot
beweringen aangaande het structurele opzet van de samenwerking: deze zou op zichzelf en
onvermijdelijk een impact hebben op het biedgedrag van Orange en Proximus tijdens een
toekomstige spectrumveiling (“…dat er zelfs zonder expliciete biedafspraken of uitwisseling van
flagrante mededingingsgevoelige informatie tussen de partijen, de mededinging tijdens de
veiling in het gedrang komt”)155.

72.

Zoals gezegd, wordt hierna uiteengezet waarom dat niet het geval is. Preliminair wijst Orange
erop dat de samenwerking niet alleen alle structurele waarborgen implementeert opdat dit niet
het geval zou zijn, maar ook dat de samenwerking onderworpen is aan een reeks procedurele
waarborgen. Deze waarborgen werden hoger reeds aangestipt en zijn doorheen de
Overeenkomst te vinden. Ze zijn de uitdrukking van het algemene beginsel dat de partijen zich
volledig zullen conformeren aan het mededingingsrecht (net zoals in de voorafgaande
onderhandelingen) en in het bijzonder niet rechtstreeks of via de joint venture commercieel
gevoelige of strategische informatie zullen uitwisselen.

73.

Er kan in dit verband onder meer worden verwezen naar de volgende bepalingen van de
Overeenkomst:
[vertrouwelijk]

155

Verzoek, nr. 45.
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74.

[vertrouwelijk]

75.

Op basis van het voorgaande hebben de partijen alle mogelijke procedurele waarborgen
voorzien opdat het mededingingsrecht ten volle zijn toepassing zou vinden in hun onderlinge
relatie, in hun relatie tot de joint venture en in de relatie van de joint venture tot elk van de
moedervennootschappen.

2.

Structurele kenmerken van de samenwerking, spectrumveiling en biedgedrag

76.

De procedure waarborgen die de partijen op zich nemen zijn ingebed in een samenwerking die,
zoals hoger (nrs. 40 e.v.) reeds uiteengezet, zodanig is gestructureerd dat zij, in tegenstelling tot
wat Telenet beweert, Orange volstrekt niet toelaat inzicht te verwerven in het biedgedrag van
Proximus in een toekomstige spectrumveiling, of vice versa.

77.

In de eerste plaats is het zo dat de samenwerking uitdrukkelijk rekening houdt met het feit dat
er lopende de samenwerking een spectrumveiling zal plaatsvinden.

78.

Naast de hoger reeds vermelde bepalingen [vertrouwelijk] kan daarbij onder meer worden
verwezen naar de volgende bepaling van de Overeenkomst:
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]

79.

De Overeenkomst voorziet in dit verband overigens nog een bijkomende procedurele waarborg,
namelijk dat er geen raden van bestuur van de joint venture zullen plaatsvinden gedurende de
periode van het biedingsproces, behoudens in het geval van uitzonderlijke omstandigheden,
waarvan het BIPT op voorhand zal worden geïnformeerd en waarbij rekening zal worden
gehouden met diens mogelijke bezorgdheden.
[vertrouwelijk]

80.

Het spectrum maakt dus uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de samenwerking.[vertrouwelijk]

81.

Orange verwijst naar de twee verzoeken om inlichtingen die zij heeft gekregen van de auditeurgeneraal, respectievelijk op 5 en 14 november 2019, en die specifiek betrekking hadden op de
mogelijke impact van de samenwerking op de toekomstige spectrumveiling en het biedgedrag
van de partijen in het kader van die veiling. De verzoeken waren duidelijk geïnspireerd op de
beweringen van Telenet dienaangaande. Orange heeft dus reeds de kans gehad om te reageren
op deze beweringen in haar antwoorden. Deze antwoorden zijn hieraan gehecht als bijlagen 2
en 3.

82.

Samengevat heeft Orange in haar antwoorden gesteld dat de volgende algemene principes van
toepassing zijn:
-

De operatoren behouden hun volledige autonomie bij het definiëren en uitvoeren van hun
spectrumstrategie.

-

De Overeenkomst beperkt niet hun mogelijkheden om spectrum te kopen of te verkopen.
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De joint venture speelt geen enkele rol bij de spectrumveiling en beschikt over geen
spectrum-gerelateerde informatie van de partijen in het kader van de veiling.
[vertrouwelijk]
- De rol van de joint venture bestaat er uitsluitend in om de uitkomst van de spectrumveiling
technisch om te zetten qua spectrumgebruik, en dat in functie van de netwerkvereisten die
Orange (en Proximus langs haar kant) zal meedelen aan de joint venture.
83.

Orange heeft de concrete toepassing van deze algemene principes uitgewerkt in haar antwoord
op het verzoek om inlichtingen van 14 november 2019 (bijlage 3) en deze ook hoger (nrs. 49 e.v.)
nog eens herhaald.

84.

[vertrouwelijk] De operationele rapportering van de joint venture [vertrouwelijk] verschilt niet
van de informatie die vandaag voor elke partij beschikbaar is over diens eigen netwerk (voor
Orange is dat via Ericsson als huidige operationele partner).

85.

Het gebruik van het common grid door Orange (en alleen door Orange) op een gegeven moment
in de tijd, en haar eigen managementbeslissingen aangaande de producten en diensten die zij
in de toekomst wil aanbieden, zullen de basis vormen om haar eigen toekomstige
spectrumbehoeften te bepalen. Het is deze bepaling van haar toekomstige spectrumbehoeften
die op zijn beurt een element zal vormen bij het bepalen van de spectrumstrategie van Orange
tijdens een toekomstige spectrumveiling.

86.

Het is echter pas in een veel later stadium –d.i., wanneer alle details van de veiling(en) en het
aantal en het type van de deelnemende kandidaten gekend zullen zijn, wat op vandaag niet het
geval is– dat Orange zelfstandig haar effectieve biedstrategie zal kunnen bepalen en op basis
daarvan haar biedgedrag. Op vandaag is het absoluut onmogelijk voor om het even welke
operator om dat te doen.

87.

Kortom, de informatie die de joint venture zal verstrekken aan Orange omvat louter en alleen
een operationele rapportering over het eigen gebruik door Orange van het common grid op een
gegeven moment in de tijd, op basis van bestaande en gekende spectrumrechten. De
rapportering is een louter feitelijk gegeven dat Orange zal gebruiken als onderdeel van de
(volledig zelfstandige) bepaling van haar toekomstige spectrumbehoeften. Deze behoeften, die
zullen afhangen van de toekomstige producten en diensten die Orange haar klanten wil bieden,
zullen op hun beurt een onderdeel vormen voor de bepaling van de spectrumstrategie van
Orange. Afhankelijk van de concrete inhoud van de spectrumveiling zal Orange deze
spectrumstrategie tot slot zelfstandig vertalen in een biedstrategie en in concreet biedgedrag.

88.

De informatie vanuit de joint venture over het eigen gebruik van een partij van het common grid
op een gegeven moment in de tijd heeft dus werkelijk geen enkele relatie tot enige coördinatie
van biedgedrag van de partijen in een toekomstige spectrumveiling

3.

Weerlegging van de beweringen van Telenet

89.

In het voorgaande ligt reeds besloten dat de beweringen van Telenet berusten op een foutieve
voorstelling van de feiten en contractuele afspraken, en dus moeten worden verworpen.
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90.

Orange verwijst in dit verband naar de auditeur-generaal, die in haar schriftelijke opmerkingen
van 19 november 2019 de beweerde mededingingsbeperkende gevolgen één voor één weerlegt
op basis van de antwoorden die zij heeft gekregen op de verzoeken om inlichtingen die het
auditoraat

verstuurde

aan

Orange,

Proximus

en

een

aantal

leveranciers

van

netwerkapparatuur. De betrokken beweringen zijn dat die mededingingsbeperkende gevolgen
zouden voortvloeien uit (i) de verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning, (ii)
het

belang

van

aaneensluitende

frequentieblokken

en

het

vermijden

van

intermodulatievervorming, (iii) het belang van de gekozen use cases, (iv) het gedeeld gebruik
van spectrum en (v) het feit dat clean teams geen oplossing zouden bieden.
91.

Orange verwijst in dit verband ook naar haar antwoorden op de verzoeken om inlichtingen, waar
zij deze beweringen heeft weerlegd.

92.

Een laatste bewering van Telenet is dat Orange en Proximus het comfort van lagere
eenheidskosten zullen hebben dan de concurrentie, wat zou leiden tot een lagere waardering
van het spectrum en een lagere opbrengst van de veiling, en ook dat de joint venture hen
toegang zal bieden tot fall back opties die de gevolgen van het eventueel niet verwerven van
bepaalde delen van het spectrum (deels) zouden kunnen opvangen. Dit zou hen er eveneens van
weerhouden om agressief te bieden tijdens een spectrumveiling.156

93.

De schriftelijke opmerkingen van de auditeur-generaal behandelen deze beweringen niet, en dat
is wat Orange betreft terecht, aangezien ze louter hypothetisch zijn en daarom onmogelijk de
basis kunnen vormen van voorlopige maatregelen.

94.

Er bestaat helemaal geen verband (laat staan een causaal) tussen lagere eenheidskosten en een
lagere opbrengst van de veiling. Evengoed kan de omgekeerde stelling worden verdedigd,
namelijk dat lagere kosten een operator toelaten een hogere marge te maken, die hem de
mogelijkheid bieden om een deel van de marge door te geven aan zijn klanten, via een betere
prijs of via meer of betere producten of diensten, om zo meer klanten te winnen. Op die manier
worden de frequenties die de diensten toelaten meer waard, wat logischerwijze leidt tot een
agressiever biedgedrag op die frequenties.

95.

Evenmin zal de toegang tot de fall back opties die worden geschetst een reden zijn om minder
agressief te bieden tijdens een spectrumveiling. De partijen hebben helemaal geen
spectrumdeling voorzien, noch een samenwerking via nationale roaming, wat een veel meer
verregaande vorm van het delen van netwerken zou inhouden, en sowieso een toetsing door het
BIPT en mogelijk ook de BMA zou vereisen.

96.

Op basis van het voorgaande is er geen prima facie inbreuk op artikel 101(1) VWEU en artikel
IV.1 §1 WER die zou bestaan in de beperking van de mededinging in de toekomstige
spectrumveiling. De inlichtingen die de auditeur-generaal heeft verkregen van de andere
ondervraagde partijen bevestigen dit.

156

Verzoek, nr. 41 en 46.
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IV.

GEEN PRIMA FACIE INBREUK op de retail- en groothandelsmarkten voor mobiele telefonie.

A.

INLEIDING

97.

Telenet stelt dat het niet “kennelijk onredelijk” is te denken dat de Overeenkomst de
concurrentie op de Belgische markten voor mobiele telefonie zal beperken en daarom een
inbreuk uitmaakt op de artikelen 101(1) VWEU en IV.1 §1 WER.157 Telenet meent dat de
Overeenkomst (i) de thans bestaande infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange
(quasi) volledig zal uitschakelen, (ii) zal leiden tot een stijging van de gemeenschappelijke kosten
van Proximus en Orange wat het risico op coördinatie verhoogt, en (iii) de prikkels bij Proximus
en Orange zal wegnemen om te innoveren en te investeren in nieuwe technologieën en
infrastructuur.

98.

Een dergelijke “kennelijk disproportionele” beperking van de infrastructuurconcurrentie tussen
Proximus en Orange zou onmogelijk in aanmerking komen voor een vrijstelling op grond van
artikel 101(3) VWEU en IV.1 §3 WER.

99.

Telenet vergelijkt de Overeenkomst met de network sharing overeenkomst tussen O2 CZ/CETIN
en T-Mobile CZ in Tsjechië. De Europese Commissie heeft op 7 augustus 2019 na een onderzoek
van bijna 3 jaar een mededeling van punten van bezwaar toegezonden aan deze partijen.

100. Orange is het niet eens met deze analyse. Orange heeft de Overeenkomst voorafgaand

onderworpen aan een uitgebreide zelfbeoordeling onder het mededingingsrecht (bijlage 16).
Deze beoordeling laat duidelijk toe te besluiten dat de Overeenkomst niet strijdig is met artikel
101(1) VWEU en artikel IV.1 §1 WER en in elk geval in aanmerking komt voor een individuele
vrijstelling op basis van artikel 101(3) VWEU en artikel IV.1 §3 WER. De Overeenkomst werd
eveneens onderworpen aan een analyse op basis van de BIPT 2012 en BEREC 2019 richtsnoeren.
101. De auditeur-generaal bevestigde ook reeds in haar schriftelijke opmerkingen van 19 november

2019 (nr. 27) dat er op dit moment geen mededingingsbeperking op de markten voor mobiele
telefonie kan worden vastgesteld.
102. Hierna wordt uiteengezet waarom de Overeenkomst niet strijdig is met artikel 101(1) VWEU en

artikel IV.1 §1 WER en in elk geval in aanmerking komt voor een individuele vrijstelling op basis
van artikel 101(3) VWEU en artikel IV.1 §3 WER. Vervolgens wordt ook kort ingegaan op de
vergelijking met de network sharing overeenkomst in Tsjechië.
B.

relevant BEOORDELINGskader

103. Het relevante beoordelingskader voor het project is terug te vinden in de Richtsnoeren inzake de

toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
op horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Europese Commissie (de “Horizontale
Richtsnoeren”).158 De Horizontale Richtsnoeren bevatten een analytisch kader voor de
beoordeling van een aantal vaak voorkomende horizontale samenwerkingsovereenkomsten.

157

Verzoek, nr. 86.
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Pub. 14.1.2011, C11/1.
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104. De Europese Commissie erkent algemeen de economische voordelen die horizontale

samenwerkingsovereenkomsten kunnen opleveren –d.i., risico’s delen, kosten besparen,
investeringen vergroten, knowhow gezamenlijk benutten, de productkwaliteit en –aanbod
verbeteren, sneller innoveren– zolang een daadwerkelijke mededinging wordt gehandhaafd. 159
De Horizontale Richtsnoeren voorzien daarom in een evenwichtige beoordeling, waarbij zowel
met de negatieve effecten op de concurrentie als met de concurrentiebevorderende effecten
rekening wordt gehouden.
105. De Overeenkomst kwalificeert als een “productieovereenkomst”. Proximus en Orange

ontwikkelen een gedeeld netwerk (“common grid”) voor het aanbieden van hun mobiele
telefoniediensten. De Overeenkomst omvat echter geen gezamenlijke marketing of verkoop van
producten. De operatoren blijven hun mobiele telefoniediensten (zowel op groothandels- als
kleinhandelsniveau) volledig onafhankelijk aanbieden. De Overeenkomst betreft bovendien
slechts een beperkte productieovereenkomst. Zoals hoger (nrs. 42-0) reeds uiteengezet, werd
gekozen

voor

een

MORAN-architectuur

waarbij

bepaalde

passieve

en

actieve

netwerkbestanddelen worden gedeeld, maar waarbij het kernnetwerk en spectrum van beide
operatoren –die de centrale bestanddelen vormen voor het differentiëren van mobiele
telefoniediensten naar klanten toe– volledig gescheiden blijven.
106. Het beoordelingskader voor productieovereenkomsten wordt beschreven in de paragrafen 150-

193 van de Horizontale Richtsnoeren.
C.

Relevante markten

107. De Horizontale Richtsnoeren bepalen dat de concurrentieverhouding tussen de samenwerkende

partijen beoordeeld moet worden op de markt waarop de samenwerking op productiegebied
rechtstreeks betrekking heeft.160 De rechtstreeks betrokken markt is de Belgische markt voor
locaties en locatie-infrastructuur voor digitale mobiele radiocommunicatieapparatuur.161
108. Volgens de Horizontale Richtsnoeren kan een productieovereenkomst ook spillover-effecten

hebben op naburige of onderling afhankelijke markten.162 Dit zijn de markten voor mobiele

159

Horizontale Richtsnoeren, nr. 2-4.
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Horizontale Richtsnoeren, nr. 155.
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Beschikking van de Commissie van 30 april 2003 in zaak COMP/38.370 O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited („UK
Network Sharing Agreement”), nr. 45-52; Beschikking van de Commissie van 16 juli 2003 in zaak COMP/38.369 T-Mobile
Deutschland/O2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag, nr. 49-56.
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Horizontale Richtsnoeren, nr. 156.
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telefonie: de Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele
netwerken163 en de Belgische kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten164.
109. Telenet beweert enkel dat er sprake zou zijn van een prima facie inbreuk op deze retail- en

groothandelsmarkten voor mobiele telefonie.
110. Op de groothandelsmarkt zijn momenteel drie operatoren actief aan de aanbodzijde: Proximus,

Orange en Telenet. De recentste marktaandelen die door Telenet zelf worden aangeleverd,
tonen aan dat Telenet minstens even sterk (op basis van abonnees) of zelfs sterker (op basis van
inkomsten) is dan Proximus en Orange samen op deze markt.165
111. Telenet beweert dan ook enkel dat zij een nadeel zou ondervinden ingevolge de samenwerking

tussen Proximus en Orange op de retailmarkt voor mobiele telefonie. Op deze markt hebben
Proximus en Orange weliswaar een hoog gecombineerd marktaandeel, maar deze markt
vertoont een hoge concurrentiële dynamiek. Er gaat een belangrijke concurrentiedruk uit van
MVNOs (in het verleden Telenet, momenteel bijvoorbeeld Mobile Vikings) die aantrekkelijke
bundels voor voice- en datadiensten aanbieden. Er heerst ook een stijgende trend naar
gebundelde aanbiedingen, een segment waarin Telenet een veel sterkere positie heeft dan
Orange.
112. De concurrentiële dynamiek op deze markt wordt ook bevestigd door het feit dat de

consumentenprijzen voor mobiele telefoniediensten in België onder het EU-gemiddelde
liggen.166 Klanten kunnen overigens heel eenvoudig van operator veranderen.

163

Beschikking van de Commissie van 8 oktober 2018 in zaak M.8842 – Tele2/Com Hem Holding, nr. 67-71;
Beschikking van de Commissie van 31 augustus 2018 in zaak M.9041 - Hutchinson/Wind Tre, nr. 31; Beschikking van de
Commissie van 1 september 2016 in zaak M.7758 - Hutchinson 3G Italy/Wind/JV, nr. 175 en 179; Beslissing BMA-2018-C/C14 van de BMA van 22 mei 2018 in zaak nr. MEDE-C/C-18/0011 - Telenet Group BVBA/Telelinq NV, nr. 151 en 157;
Beslissing BMA-2017-C/C-23 van de BMA van 12 juni 2017 in zaak nr. MEDE-C/C-17/0011, Telenet Group BVBA/Coditel
Brabant SPRL/Coditel S.à.r.l., nr. 134 en 139.
164

Beschikking van de Commissie van 12 december 2012 in M.6497 - Hutchison 3G Austria/Orange Austria, nr. 58;
Beschikking van de Commissie van 28 mei 2014 in M.6992 - Hutchison 3G UK/Telefonica Ireland, nr. 141 e.v.; Beschikking
van de Commissie van 24 oktober 2014 in COMP/M.7307 - Electricity Supply Board, nr. 29, 30 en 33; Beschikking van de
Commissie van 8 oktober 2018 in zaak M.8842 – Tele2/Com Hem Holding, nr. 45 en 49; Beslissing 2011-C/C-55 van de Raad
voor de Mededinging van 23 december 2011 in zaak MEDE-C/C-11/0010, Belgacom NV/Wireless Technologies, nr. 35;
Beslissing BMA-2016-C/C-03 van de BMA van 28 januari 2016 in zaak nr. MEDE-C/C-15/0043, Jim Mobile
klantenbestand/VikingCo NV/VikingCo International NV/BASE Company NV/aandeelhouders van VikingCo
International/Medialaan NV, nr. 72 en 76; Beslissing BMA-2018-C/C-14 van de BMA van 22 mei 2018 in zaak nr. MEDE-C/C18/0011 - Telenet Group BVBA/Telelinq NV, nr. 163-165 en 171 (in deze zaak bevestigt de BMA het bestaan van een
nationale kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten maar besluit om voor de beoordeling van de
transactie uit te gaan van de “engst mogelijke mark”, zijnde de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten
aan zakelijke klanten.
165

Verzoek, nr. 61.

166

Rapport te downloaden via de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/desi, p. 32.
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D.

geen prima facie inbreuk op artikel 101(1) vWeu en artikel IV.1 §1 WER

1.

Mogelijke mededingingsbezwaren

113. De Horizontale Richtsnoeren vermelden de volgende mogelijke mededingingsbezwaren met

betrekking tot productieovereenkomsten: (i) een rechtstreekse beperking van de mededinging
tussen de partijen, (ii) directe afspraken over het productieniveau, de kwaliteit en de prijs van
de producten, (iii) het op elkaar afstemmen van concurrentiegedrag (hetgeen leidt tot hogere
prijzen en een beperktere productiehoeveelheid, productkwaliteit, productdiversiteit of
innovatie), en (iv) het verdrijven van concurrenten stroomafwaarts.167
114. Er stelt zich echter geen risico op één van deze mogelijke mededingingsbezwaren waardoor er

geen sprake kan zijn van een prima facie inbreuk op de artikelen 101(1) VWEU en IV.1 §1 WER.
2.

Geen mededingingsbeperkende strekking

115. Volgens

de

Horizontale

Richtsnoeren

hebben

productieovereenkomsten

een

mededingingsbeperkende strekking indien daarbij prijzen worden vastgesteld, de productie
wordt beperkt of markten of afnemers worden verdeeld.168 Dit is hier geenszins het geval.
116. De productie wordt niet beperkt aangezien Orange en Proximus de vrijheid behouden om naast

het common grid te blijven investeren in eigen sites en om sites te delen met derde partijen,
zodat zij kunnen blijven differentiëren op het vlak van dekkingsgraad en capaciteit.
[vertrouwelijk]
117. Orange en Proximus hebben het project opgezet om een bredere dekking en een kwalitatief

beter netwerk te kunnen aanbieden aan hun klanten. De kostendeling zal de operatoren ook
toelaten om bijkomend te investeren in netwerkcapaciteit, een snellere uitrol van 5G en een
kwalitatief betere dienstverlening naar hun klanten toe. Het doel van de samenwerking is dus
net om elk meer of kwalitatief betere producten aan te bieden.
118. Er worden evenmin afspraken gemaakt over prijzen, markten of afnemers van mobiele

telefoniediensten. De operatoren blijven hun mobiele telefoniediensten (zowel op groothandelsals kleinhandelsniveau) volledig onafhankelijk aanbieden.

167

Horizontale Richtsnoeren, nr. 157-159.

168

Horizontale Richtsnoeren, nr. 160.
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3.

Geen mededingingsbeperkende gevolgen

(i)

Algemeen

119. Volgens de Horizontale Richtsnoeren kunnen productieovereenkomsten aanleiding geven tot

volgende mededingingsbeperkende gevolgen: (i) een rechtstreekse beperking van de
mededinging

tussen

de

concurrentieverstorende

partijen,

(ii)

afscherming.169

een
Of

heimelijke
deze

verstandhouding,

mededingingsbezwaren

en

(iii)

zich

ook

daadwerkelijk zullen voordoen, hangt af van de kenmerken van de markt waarop de
overeenkomst wordt gesloten, alsook van de aard en de marktdekking van de samenwerking en
het product waarop de samenwerking betrekking heeft.170
120. De Horizontale Richtsnoeren bepalen dat een productieovereenkomst waarschijnlijk geen

mededingingsbeperkende gevolgen heeft wanneer de partijen bij de overeenkomst geen
marktmacht bezitten op de markt waarop een beperking van de mededinging wordt beoordeeld.
Maar zelfs wanneer de marktaandelen van de partijen bij de overeenkomst hoog zijn, kan het
risico op mededingingsbeperkende gevolgen laag zijn wanneer de markt dynamisch is.171 Zoals
hierboven reeds aangegeven, hebben Proximus en Orange een hoog gecombineerd
marktaandeel op de retailmarkt voor mobiele telefonie maar vertoont deze markt een hoge
concurrentiële dynamiek.
121. De Horizontale Richtsnoeren bepalen verder dat de grootste risico’s uitgaan van

productieovereenkomsten die ook commercialiseringstaken omvatten.172 Dit is hier niet het
geval. De operatoren blijven hun mobiele telefoniediensten (zowel op groothandels- als
kleinhandelsniveau) volledig onafhankelijk aanbieden.
122. Hierna worden elk van de concrete mededingingsbezwaren kort besproken en wordt

aangetoond dat de Overeenkomst geen aanleiding kan geven tot één van deze
mededingingsbeperkende gevolgen.
(ii)

Geen rechtstreekse beperking van de mededinging tussen de partijen

123. De Horizontale Richtsnoeren vermelden drie manieren waarop een productieovereenkomst de

mededinging tussen partijen rechtstreeks kan beperken: (i) volumebeperking (in vergelijking met
wat de partijen op de markt zouden hebben gebracht indien zij elk afzonderlijk over hun
productievolume zouden hebben beslist), (ii) uitschakeling van de belangrijkste vormen van
mededinging door het vastleggen van de voornaamste productkenmerken, en (iii) hogere
productiekosten voor de partijen wat tot hogere prijzen stroomafwaarts kan leiden.173
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Horizontale Richtsnoeren, nr. 164-165.
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Horizontale Richtsnoeren, nr. 162.
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124. De samenwerking tussen Orange en Proximus resulteert niet in een volumebeperking.

Integendeel, het doel van het project is net om een bredere dekking en een kwalitatief beter
netwerk te kunnen aanbieden aan klanten. De kostendeling zal de operatoren ook toelaten om
bijkomend te investeren in netwerkcapaciteit, een snellere uitrol van 5G en een kwalitatief
betere dienstverlening naar hun klanten toe. De samenwerking laat de partijen dus net toe om
meer of kwalitatief betere producten aan te bieden.
125. De Overeenkomst houdt evenmin een beperking in voor partijen om te concurreren op de

voornaamste productkenmerken. De beperkte samenwerking laat de operatoren toe te blijven
concurreren op verschillende niveaus:
−

Zij behouden de vrijheid om naast de gedeelde netwerkbestanddelen te blijven investeren in
eigen sites en om sites te delen met derde partijen, zodat zij kunnen blijven differentiëren
op het vlak van dekkingsgraad en capaciteit.

−

De operatoren behouden de vrijheid om de technische instellingen van de gedeelde
netwerkbestanddelen onafhankelijk van elkaar te wijzigen.

−

Het kernnetwerk en het spectrum van beide operatoren, evenals de achterliggende ITsystemen –die de centrale bestanddelen vormen voor het differentiëren van mobiele
telefoniediensten naar klanten toe– vallen niet onder de Overeenkomst en blijven volledig
gescheiden.

−

De operatoren blijven hun mobiele telefoniediensten (zowel op groothandels- als
kleinhandelsniveau) volledig onafhankelijk aanbieden.

126. De Overeenkomst resulteert tot slot in lagere productiekosten –omwille van de kostendeling van

de gedeelde netwerkbestanddelen– waardoor er zich geen risico voordoet op hogere
downstream prijzen voor mobiele telefoniediensten. Orange schat dat de Overeenkomst haar
een kostenbesparing van [vertrouwelijk] opleveren.
(iii)

Geen risico op een heimelijke verstandhouding

127. Volgens de Horizontale Richtsnoeren kan een heimelijke verstandhouding tussen de partijen bij

een productieovereenkomst voortvloeien uit (i) het delen van een belangrijk deel van de
variabele kosten van de partijen, of (ii) een uitwisseling van strategische commerciële informatie
in het kader van de productieovereenkomst.174
128. Kostendeling verhoogt slechts het risico op een heimelijke verstandhouding indien de

productiekosten een groot deel van de betrokken variabele kosten van de partijen vormen. Dit
is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de samenwerking betrekking heeft op producten waarvan
het in de handel brengen hoge kosten met zich meebrengt.175
129. De kost voor de gedeelde netwerkbestanddelen bedraagt naar schatting [vertrouwelijk]. De

kostendeling tussen de Proximus en Orange is dus niet van dien aard dat zich een risico stelt op
heimelijke verstandhouding tussen de operatoren. Het aanbieden van mobiele telefoniediensten
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Horizontale Richtsnoeren, nr. 175.
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is heel kostelijk. Dit is onder meer ook het gevolg van de kostelijke processen die verband houden
met marketing, verkoop en facturatie van deze diensten.
130. Er stelt zich evenmin een risico omwille van de uitwisseling van strategische commerciële

informatie tussen de operatoren. Zoals hoger (nr. 45 e.v.) in detail uiteengezet, hebben Orange
en Proximus zowel tijdens de onderhandelingsfase als voor de daadwerkelijke samenwerking de
nodige waarborgen voorzien om de uitwisseling van strategische commerciële informatie te
vermijden of minstens te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is in het kader van de
samenwerking. Er kan in het bijzonder gewezen worden op de onafhankelijke joint venture die
zal instaan voor het beheer van de gedeelde netwerkbestanddelen en fungeert als black box ten
aanzien van de operatoren.
(iv)

Geen risico op concurrentieverstorende afscherming

131. Volgens de Horizontale Richtsnoeren stelt zich een risico op concurrentieverstorende

afscherming indien de partijen de gezamenlijke productie kunnen gebruiken om de kosten voor
hun downstream concurrenten op te drijven en hen uiteindelijk uit de markt te verdringen.176
132. Ook dit risico stelt zich hier niet. De downstream concurrenten die mogelijk afhankelijk zijn van

de input van Proximus en Orange zijn de MVNO’s aangezien deze zelf niet over een mobiel
netwerk beschikken. De Overeenkomst laat Proximus en Orange echter toe om deze spelers een
bredere dekking en een kwalitatief beter netwerk aan te bieden. MVNO’s kunnen daarnaast ook
nog steeds terecht bij Telenet als derde operator.
E.

vrijstelling op basis van artikel 101(3) vweu en artikel iv.1 §3 wer

133. In elk geval komt de Overeenkomst in aanmerking voor een individuele vrijstelling op basis van

artikel 101(3) VWEU en artikel IV.1 §3 WER.
134. Opdat een horizontale samenwerkingsovereenkomst in aanmerking komt voor een individuele

vrijstelling, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
−

De overeenkomst draagt bij tot een verbetering van de productie of verdeling van producten
of

tot

een

verbetering

van

de

technische

of

economische

vooruitgang

(efficiëntieverbeteringen).
−

Een billijk aandeel van deze voordelen komt de gebruikers van de producten ten goede
(doorgifte aan gebruikers).

−

De overeenkomst legt geen beperkingen op die niet onmisbaar zijn voor het bereiken van
deze doelstellingen (onmisbaarheid).

−

De overeenkomst geeft de partijen niet de mogelijkheid om voor een wezenlijk deel van de
betrokken producten de mededinging uit te schakelen (geen uitschakeling van de
mededinging).

1.

Efficiëntieverbeteringen

135. Volgens de Horizontale Richtsnoeren hebben productieovereenkomsten positieve gevolgen voor

de mededinging indien zij efficiëntieverbeteringen opleveren in de vorm van kostenbesparingen
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(vermijden dat kosten tweemaal gemaakt worden), een betere productkwaliteit of een grotere
productdiversiteit.177 De Europese Commissie heeft ook reeds erkend dat collectieve voordelen
voor het milieu, zoals een verbetering van de energie-efficiëntie, een efficiëntieverbetering kan
uitmaken voor doeleinden van artikel 101(3) VWEU.178
136. De Overeenkomst geeft aanleiding tot elk van deze efficiëntieverbeteringen, geschat op een

kostenbesparing van [vertrouwelijk]. Orange en Proximus zullen een bredere dekking en een
kwalitatief beter netwerk kunnen aanbieden aan hun klanten. De kostendeling zal de operatoren
ook toelaten om bijkomend te investeren in netwerkcapaciteit, een snellere uitrol van 5G en een
kwalitatief betere dienstverlening naar hun klanten toe. De Overeenkomst levert tot slot ook
collectieve voordelen op voor het milieu: Orange zal [vertrouwelijk] sites [vertrouwelijk] kunnen
ontmantelen en verwacht in termen van energie-efficiëntie een verbetering tot 20%.
2.

Doorgifte aan gebruikers

137. De Horizontale Richtsnoeren bepalen dat de efficiëntieverbeteringen in voldoende mate moeten

worden doorgegeven aan de gebruikers in de vorm van lagere prijzen of een betere
productkwaliteit of –diversiteit om de mededingingsbeperkende gevolgen te compenseren.179
138. Opnieuw, Orange en Proximus zullen een bredere dekking en een kwalitatief beter netwerk

kunnen aanbieden en bijkomend kunnen investeren in netwerkcapaciteit, een snellere uitrol van
5G en een kwalitatief betere dienstverlening. Zowel groothandelsklanten (MVNO’s,
buitenlandse operators) als professionele klanten en consumenten zullen de voordelen hiervan
ervaren.
3.

Onmisbaarheid

139. De productieovereenkomst mag geen beperkingen bevatten die verder gaan dan wat nodig is

om de efficiëntieverbeteringen te behalen. De Horizontale Richtsnoeren vermelden als voorbeeld
hiervan

beperkingen

met

betrekking

tot

het

concurrentiegedrag

buiten

het

samenwerkingsgebied en gezamenlijke prijsstelling wanneer de productieovereenkomst geen
gezamenlijke commercialisering omvat.180
140. Orange en Proximus hebben gekozen voor een deelmodel dat beperkt is tot wat nodig is om de

genoemde efficiëntieverbeteringen te bereiken. Zoals reeds verschillende keren benadrukt in
deze opmerkingen, behouden de partijen de vrijheid om met elkaar te concurreren op elk niveau
(ook in termen van netwerkdekking en capaciteit) en werden de nodige waarborgen voorzien
om de uitwisseling van commercieel gevoelige of strategische informatie te beperken tot wat
absoluut noodzakelijk is voor het beheer van de gedeelde netwerkbestanddelen.
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4.

Geen uitschakeling van de mededinging

141. De partijen mogen tot slot niet de mogelijkheid hebben om de mededinging voor een wezenlijk

deel van de betrokken producten uit te schakelen.181
142. Ook dit risico stelt zich niet. Zoals hierboven uitgebreid uiteengezet, geeft de Overeenkomst geen

aanleiding tot een beperking van de rechtstreekse mededinging tussen de partijen – zij
behouden de vrijheid om met elkaar te concurreren op elk niveau. De samenwerking is
bovendien niet van dien aard dat zij een impact kan hebben op de positie van Telenet als derde
operator. Integendeel, dankzij de Overeenkomst zal Telenet toegang hebben tot een bijkomend
aantal

sites

die

vrijkomen.

Tot

slot,

en

zoals

reeds

aangegeven,

komen

de

efficiëntieverbeteringen ook ten goede aan de downstream concurrenten van Proximus en
Orange (d.i., de MVNO’s).
F.

vergelijking met samenwerkingen in het buitenland

143. Telenet vergelijkt het project met de network sharing overeenkomst tussen O2 CZ/CETIN en T-

Mobile CZ in Tsjechië. De Europese Commissie heeft na een onderzoek van bijna 3 jaar op 7
augustus 2019 een mededeling van punten van bezwaar toegezonden aan deze partijen.
Aangezien er naast een persbericht nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is over dit
onderzoek, kan op dit moment nog niet onderzocht worden of de analyse van de Europese
Commissie ook van toepassing kan zijn op de Overeenkomst tussen Proximus en Orange.
144. De auditeur-generaal geeft aan in haar schriftelijke opmerkingen van 19 november 2019 (nr. 9)

dat het auditoraat informeel contacten heeft gehad met het case-team van de Europese
Commissie dat verantwoordelijk was voor het onderzoek naar de network sharing overeenkomst
in Tsjechië. Deze informele contacten hebben de auditeur-generaal er in elk geval niet toe
gebracht het verzoek van Telenet om voorlopige maatregelen gegrond te verklaren.
145. Op basis van publiek beschikbare gegevens, stelt Orange bovendien vast dat er belangrijke

verschillen zijn tussen de Tsjechische en Belgische markten voor mobiele telefoniediensten. Deze
worden uitgebreid besproken in één van de documenten die Orange eerder overmaakte aan het
auditoraat (zie bijlage 10). Het betreft onder meer het feit dat de concurrentie op de markten
voor mobiele telefoniediensten veel groter lijkt te zijn in België dan in Tsjechië, de vaststelling
dat de consumentenprijzen voor mobiele telefonie veel hoger liggen in Tsjechië dan in andere
landen, het feit dat nog niet zozeer geconcurreerd wordt met bundels in Tsjechië, het
verschillende wettelijke en regulerend kader, enz.
146. Orange wijst in dit verband ook op de tijd die het de Europese Commissie heeft genomen om

punten van bezwaar op te stellen met betrekking tot de netwerksharing overeenkomst in
Tsjechië, namelijk ongeveer drie jaar. Dit bevestigt nogmaals dat er bijzonder ernstige
aanwijzingen op het eerste zicht moeten bestaan van een inbreuk op het mededingingsrecht, en
van urgentie, voor een mededingingsautoriteit om te overwegen om middels voorlopige
maatregelen de implementatie van zo een overeenkomst voor verschillende jaren te schorsen.
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Alle feiten in deze zaak spreken die prima facie inbreuk en die urgentie tegen, dat laatste zoals
hierna nog zal blijken.
147. Tot slot wijst Orange op het bestaan van gelijkaardige network sharing overeenkomsten in

andere landen zoals in Polen (T-Mobile en Orange), het Verenigd Koninkrijk (Three en T-Mobile)
en Griekenland (Vodafone en WIND).
148. Op basis van het voorgaande is er geen prima facie inbreuk op artikel 101(1) VWEU en artikel

IV.1 §1 WER die zou bestaan in de beperking van de mededinging op enige relevante mobiele
markt, en in elk geval geniet de Overeenkomst van een vrijstelling op grond van artikel 101(3)
VWEU of artikel IV.1 §3 WER.
149. In afwezigheid van een prima facie inbreuk is een van de constitutieve voorwaarden om

voorlopige maatregelen toe te kennen niet vervuld en moet het verzoek worden verworpen.
V.

Ontbreken van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel, of schade voor het
algemeen belang, en van urgentie om Voorlopige maatregelen op te leggen

A.

Inleiding

150. Het College kan voorlopige maatregelen bevelen indien Telenet aantoont dat de maatregelen

dringend moeten worden toegekend om een situatie te voorkomen die haar een ernstig,
onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken of die schadelijk kan zijn voor het
algemeen economisch belang.
151. Hierna toont Orange aan dat:

−

er geen sprake is van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel in hoofde van
Telenet (onder B);

−

de samenwerking tussen Orange en Proximus het algemeen economisch belang niet schaadt
(onder C);

−

er geen urgentie is om de verzochte voorlopige maatregelen op te leggen (onder D).

152. Preliminair is het zo dat deze voorwaarde niet langer moet worden onderzocht, aangezien er

geen prima facie inbreuk is en de cumulatieve voorwaarden om voorlopige maatregelen toe te
kennen dus in elk geval niet zijn vervuld.182
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B.

Afwezigheid van ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel in hoofde van Telenet

1.

Beweerde eerste prima facie inbreuk

a.

Standpunt Telenet

153. Telenet argumenteert summier dat zij een ernstig en moeilijk herstelbaar nadeel in de komende

spectrumveiling zal lijden nu de partijen “in het kader van de besprekingen en bij de
tenuitvoerlegging van hun samenwerking noodzakelijkerwijze informatie bekomen en/of
inzichten en deducties verwerven die de onzekerheid over hun respectieve biedintenties
merkbaar verminderen”183. Dit zou leiden tot een informatie-asymmetrie tussen Orange en
Proximus en Telenet, hetgeen “zich vertaalt in een verminderde kans om een voor haar optimaal
resultaat in de veiling te bekomen”.184 Telenet voegt toe dat dit nadeel moeilijk herstelbaar is
aangezien “eens informatie uitgewisseld is, de inzichten verworven zijn, en de deducties
gemaakt, kunnen zij niet meer worden ongedaan gemaakt”.185
154. Op basis hiervan stelt Telenet dat “de uitkomst van de procedure ten gronde niet [kan] worden

afgewacht, aangezien de concurrentiepositie van Telenet in de aanstaande veiling –en als
gevolg daarvan op de mobiele markten– bij gebreke aan voorlopige maatregelen ernstig,
onmiddellijk en onomkeerbaar zal worden aangetast”.186
b.

Weerlegging

155. Deze beweringen kloppen niet, en dat minstens om de volgende redenen.
156. Ten eerste verwijst Orange naar wat hoger (nr. 45 e.v.) is gezegd om nogmaals te herhalen dat

structureel en procedureel alle mogelijke waarborgen zijn voorzien zodat de partijen geen
informatie zullen bekomen en/of inzichten en deducties zullen verwerven die ook maar enige
impact zullen hebben op hun biedintenties in de toekomstige spectrumveiling, zoals Telenet ten
onrechte beweert. De rapportering die elk van de operatoren zal verkrijgen vanuit de joint
venture is in alle opzichten vergelijkbaar met deze die ze momenteel hebben over hun eigen
netwerk. Er is gewoon geen sprake van een gevaar op informatie-asymmetrie.
157. Ten tweede onderstreept Orange dat de stellingen van Telenet over haar vermeende nadeel

louter speculatief en niet onderbouwd zijn. Telenet beweert dat zij een verminderde kans zou
hebben om optimaal resultaat in de veiling te bekomen, maar deze bewering blijft louter
hypothetisch. Een nadeel met een louter hypothetisch karakter kan geen grondslag vormen voor
het bevelen van voorlopige maatregelen187.
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158. Ten derde, artikel IV.71 WER bevat een causaliteitsvereiste: alleen nadelen die in verband staan

met de samenwerking kunnen in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van een
verzoek tot voorlopige maatregelen188. Zelfs indien Telenet bewijs zou aanvoeren omtrent enig
nadeel in het kader van de spectrumveiling, quod non, dient zij eveneens aan te tonen dat dit
nadeel het gevolg is van de samenwerking tussen Orange en Proximus. In casu zijn echter de
resultaten van de toekomstige spectrumveiling afhankelijk van tal van factoren waarop de
samenwerking tussen Orange en Proximus geen enkele invloed heeft.
159. Ten vierde wil Orange meegeven aan het College dat het gebrek aan nadeel uitdrukkelijk is

bevestigd door de CEO van Telenet, die het volgende heeft gezegd over het delen van mobiele
infrastructuur en de RAN sharing overeenkomst189:
"So, on the network sharing, the deal is certainly in a more challenging regulatory and
competitive environment. I think we all need to find ways to optimize our capital investments
going forward. We are certainly philosophically not against the idea of network sharing …
We already have networks that are providing download speeds of 50 to 100 megabits per
second with Telenet having the most performing network to that area. So we've let the
parties know that we would certainly be interested in participating in some way in the network
optimization of both passive and active network and that we would like to talk to them about
that in the future … we don't think that given the architecture of the networks today that if
we were on the outside looking in that we would have a substantial competitive
disadvantage. We think it would be more or less status quo."
2.

Beweerde tweede prima facie inbreuk

a.

Standpunt Telenet

160. Telenet beweert eveneens dat de samenwerking tussen Orange en Proximus zal leiden tot een

ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel op de mobiele kleinhandelsmarkt. Zodoende
profileert Telenet zich als de kleinste speler op de mobiele kleinhandelsmarkt die nu reeds
benadeeld zou zijn [Vertrouwelijk] door de samenwerking tussen Orange en Proximus.
b.

Weerlegging

161. Deze beweringen kloppen niet, en dat minstens om de volgende redenen.
162. Eerst en vooral is het voor eenieder duidelijk dat er in dit verband helemaal geen sprake kan zijn

van een onmiddellijk nadeel, die een vereiste is om voorlopige maatregelen te bekomen.
[Vertrouwelijk] wordt hier op wel heel oncomfortabele wijze geduwd in het strakke keurslijf van
een procedure voorlopige maatregelen, en dat keurslijf past allesbehalve.
163. Ten tweede [Vertrouwelijk]. Het statusverslag 2018 van het BIPT met betrekking tot de

elektronische communicatie en televisiemarkt190 toont aan dat Telenet allesbehalve zwak is op
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mobiele markt. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande tabel (die het volume van simkaarten
weergeeft):
[vertrouwelijk]
164. Telenet profileert zich overigens als een “leading mobile network provider in Belgium”191:

165. Ten derde, specifiek wat het zakelijke (B2B) segment betreft, stelt dit segment naar schatting

van Orange ongeveer 1/3 voor van de inkomsten van Telenet uit mobiele telefonie, die ca. 20 à
30% van de inkomsten van Telenet bedragen. Het zakelijke segment vertegenwoordigt anders
gezegd 7 à 10% van haar inkomsten, wat niet tot een moeilijk herstelbaar nadeel in de zin van
de wet kan leiden. Overigens stelt Telenet, na het indienen van het verzoek om voorlopige
maatregelen, op 19 november 2019, bij monde van haar senior vice president, zelf nog in de pers
dat na de acquisitie en integratie van Nextel het B2B-segment dé motor is van de groei van
Telenet.192 Duidelijk valt dit niet te rijmen met het doemscenario in het verzoek om voorlopige
maatregelen. [vertrouwelijk]193
166. Ten vierde is het zo dat de positie van Telenet op de mobiele markt in de eerste plaats het gevolg

is van een eigen strategische keuze, die erin bestaat om zoveel mogelijk klanten te binden via
“quadruple play” (die de triple play-dienst van internettoegang, televisie en telefoon combineert
met mobiele telefonie), eerder dan om klanten te binden via dat laatste alleen. Telenet heeft de
bewuste keuze gemaakt om de markt van de mobiele telefonie niet actief te bewerken via het
BASE merk, maar om mobiele telefonie meer en meer te promoten als onderdeel van de
gebundelde diensten die zij aanbiedt, omdat die tot beduidend minder churn en hogere marges
leiden. Dit gaat zo ver als de verklaring van de CEO van Telenet die uitdrukkelijk stelt dat hij niet

191

Telenet Capital Market Days – London, 5 December 2018 - https://investors.telenet.be/static-
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in de standalone mobiele telefonie actief wil zijn, aangezien dit geen goede business (crap
business) is. Het is dan ook ongepast dat Telenet middels haar verzoek om voorlopige
maatregelen probeert om de gevolgen van haar strategische keuze alsnog te recupereren.

167. Ten vijfde, het nadeel dat Telenet beweerdelijk zou lijden is louter van financiële aard, wat een

nadeel is dat in elk geval niet moeilijk herstelbaar is in de zin van artikel IV.71 WER.194 Mocht
een samenwerking zo cruciaal zijn voor Telenet als zij dat voordoet, dan valt helemaal niet in te
zien waarom het in een zeer vroeg stadium –d.i., in het stadium van de NDA, vooraleer ook maar
één meeting had plaatsgevonden– zelf een mogelijke samenwerking met Orange en Proximus
heeft afgeblazen. Dit is allesbehalve het gedrag van een commerciële partij die daardoor
moeilijk te herstellen schade zou lijden. Telenet is in dat opzicht in zeer grote mate zelf
verantwoordelijk voor haar beweerde nadeel.
168. Gelet op het voorgaande is er geen sprake van een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar

nadeel in hoofde van Telenet, zodat ook om deze reden het verzoek om voorlopige maatregelen
moet worden verworpen.
C.

Afwezigheid van schade aan het Algemeen economisch belang

1.

Standpunt Telenet

169. Telenet beweert verder nog dat de samenwerking ook het algemeen economisch belang zou

schaden. Dit zou voortvloeien uit de negatieve gevolgen van de samenwerking op (i) de
marktpositie van de andere deelnemers, (ii) de optimale organisatie van de spectrumtoewijzing,
(iii) de opbrengsten die de overheden van de veiling kunnen verwachten, dit alles (iv) ten koste
van de consumenten.195
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2.

Weerlegging

170. Het standpunt van Telenet is gebaseerd op de verkeerde premisse dat de samenwerking tussen

de partijen tot een informatie-asymmetrie zal leiden, wat niet het geval is.
171. Daarentegen zal de samenwerking, zoals reeds hoger (nrs. 133 e.v.) gesteld, tot significante

efficiënties leiden, onder meer op het vlak van kostenbesparingen, kwaliteit van dienstverlening,
en milieubescherming, en is zij pro-concurrentieel doordat radiotoegangssites zullen worden
vrijgemaakt en desgevallend kunnen worden aangewend door concurrenten.
172. Voorts vermeldt Telenet Dense Air, Citymesh en Gridmax “en/of naar partijen die eventueel

geïnteresseerd zouden zijn om spectrum te verwerven om als vierde operator in Belgïe actief te
worden” als ondernemingen die schade zouden lijden, zonder dat er ook maar enige aanwijzing
is dat die ondernemingen zich effectief door de samenwerking bedreigd zouden voelen. Alvast
hebben geen van deze ondernemingen schriftelijke opmerkingen neergelegd in de procedure.
173. De schade aan het algemeen economisch belang die Telenet claimt, is uitsluitend een

extrapolatie van haar beweerde private belang, zonder enige bijkomende concrete en ernstige
aanwijzing.
174. Ook om deze reden moet het verzoek om voorlopige maatregelen worden verworpen.
D.

Afwezigheid van urgentie

1.

Standpunt Telenet

175. Telenet voert aan dat de tijd zou dringen. Het vermeende nadeel zou volgens Telenet immers

beperkt kunnen worden zolang de veiling nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens Telenet zou
ook het nadeel dat zou voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de joint venture (het beweerde
verlies aan infrastructuurconcurrentie) nog vermeden kunnen worden, zolang de ontmanteling
van de radiotoegangssites niet is voltrokken. Volgens Telenet zou het common grid immers reeds
grotendeels of volledig voltrokken zijn op het moment van de afronding van de klacht ten
gronde.
2.

Weerlegging

176. De beweringen van Telenet kloppen niet, minstens om de volgende redenen.
177. Ten eerste bestaat er op dit moment over een hele serie essentiële aspecten van de

spectrumveiling onzekerheid (timing, hoeveelheid spectrum, verdeling federaal/regionaal van
dat spectrum, toepasselijke minimumprijzen voor bepaalde frequentiebanden, enz.). Zelfs
abstractie makend van alle voorziene structurele en procedurele aspecten, kan de
samenwerking op dit eigenste moment dan ook niet leiden tot een uitwisseling van commercieel
gevoelige of strategische informatie met het oog op die veiling, nu zelfs de essentie daarvan niet
is gekend.
178. Ten tweede, zoals reeds herhaald, voorziet de Overeenkomst een samenwerking die geen verlies

aan infrastructuurconcurrentie met zich meebrengt, aangezien elk van de operatoren het recht
behoudt om unilaterale investeringen te doen binnen en buiten het common grid.
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179. Ten derde gaat het verzoek om voorlopige maatregelen volledig voorbij aan de contractueel

voorziene timing. Deze is als volgt: [vertrouwelijk]
180. De partijen voorzien [vertrouwelijk] met een consolidatie die op zijn meest ambitieuze planning

start op [vertrouwelijk] en vervolgens [vertrouwelijk] duurt. Concreet is er op vandaag dus op
geen enkele manier sprake van enige ontmanteling van radiotoegangssites, en is de consolidatie
van het common grid slechts voorzien tegen [vertrouwelijk].196
181. Gelet op voorgaande is er geen urgentie en kan een uitspraak in de procedure ten gronde

(waarin het auditoraat trouwens reeds actief is geweest middels twee verzoeken om
inlichtingen) worden afgewacht.
VI.

gevraagde voorlopige maatregelen zijn NIET DOELTREFFEND EN disproportioneel

1.

Standpunt Telenet

182. Telenet beweert in de eerste plaats dat het opleggen van voorlopige maatregelen doeltreffend

zou zijn: zij zouden immers verhinderen dat Orange en Proximus nog langer informatie zouden
uitwisselen die de mededinging tijdens de spectrumveiling zou beperken. Tevens zouden
voorlopige maatregelen verhinderen dat er een onomkeerbare situatie zou ontstaan die de
mededinging op de mobiele markten ernstig zou aantasten.
183. Voorts zijn volgens Telenet de voorlopige maatregelen proportioneel, omdat (i) de

samenwerking tussen Orange en Proximus de belangen van Telenet, andere deelnemers aan de
spectrumveiling, de overheid en de consument zou schaden; (ii) de samenwerking onomkeerbare
gevolgen zou hebben voor de mededinging, (iii) de samenwerking slechts een vertraging zou
oplopen en aldus niet zou leiden tot onomkeerbare gevolgen voor Orange en Proximus, (iv)
Orange en Proximus in de mogelijkheid zouden zijn om de mededingingsbezwaren weg te
nemen, en (v) de voorlopige maatregelen beperkt zouden zijn in de tijd.
2.

Weerlegging

184. Deze beweringen kloppen niet, minstens om de volgende redenen.
185. Ten eerste is het opleggen van voorlopige maatregelen allesbehalve doeltreffend in deze zaak.

Het doel van de maatregelen –d.i., dat de partijen geen commercieel gevoelige of strategische
informatie zouden uitwisselen die een invloed zou hebben op het biedgedrag tijdens de
toekomstige spectrumveiling– is namelijk reeds vervuld, nu de partijen daarvoor alle structurele
en procedurele waarborgen hebben voorzien. Ook voor een blijvende concurrentie op de mobiele
markten (beweerde tweede prima facie inbreuk) zijn voorlopige maatregelen niet doeltreffend,
nu deze concurrentie helemaal niet in het gedrang is.
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Het klopt overigens niet, zoals Telenet beweert in haar verzoek (nr. 17) dat de partijen een gezamenlijke RFP
zouden hebben uitgestuurd voor de verwering van netwerkapparatuur of dat er sprake zou zijn van het gezamenlijk
heronderhandelen van huurovereenkomsten voor antennesites.
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186. Ten tweede merkt Orange op dat Telenet zelf ogenschijnlijk niet zeer klaar ziet in de gevraagde

maatregelen. Waar zij eerst stelt dat “de samenwerking tussen Proximus en Orange moet
worden opgeschort tot na het aflopen van de spectrumveiling” (verzoek, nr. 51), vraagt zij in het
petitum (nr. 115 en 120) echter de opschorting tot aan de uitspraak ten gronde.
187. Wat er ook van zij, een bevel tot opschorting van de samenwerking tot na de spectrumveiling

(wiens timing onduidelijk is) of tot aan een beslissing ten gronde zou onherroepelijk afbreuk
doen aan één van de belangrijkste objectieven van de samenwerking –d.i., een snellere 5G uitrol
in België, waarvan de voorbereidingen nu reeds van start moeten kunnen gaan. 197
[vertrouwelijk]
188. Een dergelijk uitstel zou een definitieve vertraging betekenen van die uitrol, eerder dan een

versnelling. Dit zou bijzonder disproportioneel zijn om de private belangen van Telenet te dienen
–d.i., zo lang als mogelijk verhinderen dat de concurrentie naar een hogere versnelling schakelt–
nu Telenet alleen middels een flagrante miskenning van de feiten van de samenwerking besluit
tot een prima facie inbreuk op het mededingingsrecht.
189. Ten derde, de maatregelen zijn tevens disproportioneel nu Telenet ook verzoekt dat Orange en

Proximus niet langer hun samenwerking zouden mogen bespreken. Dit gaat evident te ver,
aangezien de gevolgen voor de samenwerking van voorlopige maatregelen die per impossibile
zouden worden opgelegd, in elk geval zouden moeten worden besproken tussen Orange en
Proximus, bijv. voor de impact ervan op het Clean Team.
190. Ten vierde, de auditeur-generaal bevestigt in haar schriftelijke opmerkingen (nr. 27) dat een

opschorting van de samenwerking tot aan de uitspraak ten gronde of tot na de spectrumveiling
niet in verhouding staat tot de vermeende mededingingsbeperking, aangezien beide niet mogen
worden verwacht tot 2021.
VII.

Besluit

191. Gelet op het voorgaande verzoekt Orange het College om het verzoek om voorlopige

maatregelen te verwerpen als ongegrond.
Zaventem, 25 november 2019, Voor Orange Belgium NV, “

VI. Schriftelijke opmerkingen Proximus
25. De schriftelijke opmerkingen van Proximus luiden als volgt:
A. “ VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
1. Proximus formuleert voorafgaandelijk een aantal opmerkingen die van eerder procedurele aard
zijn.

Voor een voorbeeld dat dit in Nederland reeds het geval is, vooraleer een spectrumveiling heeft
plaatsgevonden: https://www.telecompaper.com/nieuws/kpn-begonnen-met-vervangingmobiele-sites-apparatuur-van-huawei--1317190.
197
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2. Mededeling van het Verzoek. Proximus betreurt dat Telenet198 haar Verzoek199 aan Proximus heeft
gericht enkel via een aangetekend schrijven van 31 oktober 2019 dat zij, via haar raadsman, net
voor het verlengd weekend van Allerheiligen op de post heeft afgegeven en dat uiteindelijk bij
Proximus op 5 november 2019 werd besteld.
Aldus heeft Telenet er voor gezorgd dat er al onmiddellijk meerdere dagen aan nuttige tijd voor
Proximus verloren gingen om haar verweer voor te bereiden. Het ware een kleine moeite
geweest om het Verzoek ook per email mee te delen. Telenet kende de personen die binnen
Proximus rechtstreeks met de materie begaan zijn, aangezien zij voorafgaandelijk met Proximus
betreffende de transactie gecorrespondeerd heeft, inclusief aangaande een eventuele
samenwerking200.
Het is kenmerkend voor de onderliggende intenties van Telenet die geen middel schuwt, zelfs niet
nalaat om een procedure zoals huidige procedure op te starten, om tegen de concurrentie in te
gaan, haar eigen positie te beschermen (lees: af te schermen) en een status quo na te streven,
waarbij concurrenten, gedurende lange tijd, de mogelijkheid tot efficiënt investeren en innoveren
zou worden ontzegd.
3. Mededeling van de klacht. Proximus heeft op heden geen kopie van de klacht van Telenet
ontvangen die op 29 oktober 2019 werd ingediend. Proximus veronderstelt dan ook dat dit
document niet voor het College toegankelijk is.
4. Procedure voorlopige maatregelen mag niet verworden tot een niet door de wet voorziene ex
ante controle met een, in voorkomend geval, jarenlange schorsingstermijn. Met haar Verzoek
tast Telenet de grenzen van de procedure voorlopige maatregelen af, en gaat zij die kennelijk ver
te buiten.
Telenet verzoekt in feite dat binnen een termijn van een paar weken een soort van zeer high level
ex ante controle zou worden uitgeoefend, < die voor dit soort van transacties niet in de wet
voorzien is >, en die op basis van een zeer open criterium van “geen kennelijke onredelijkheid om
te beschouwen dat er van een inbreuk sprake is” zou moeten leiden tot een volledige schorsing
van het voorgenomen project, gedurende een soort van “tweede fase” die, op basis van de
gangbare praktijk van de behandeling van klachten, meerdere jaren in beslag zou (kunnen)
nemen. Sterker nog, de geviseerde partijen, t.t.z. Proximus en Orange, zouden zelfs onder elkaar
geen besprekingen meer mogen voeren betreffende hun samenwerking rond het delen van
infrastructuur.
Een dergelijk regime aanvaarden, bij wijze van het opleggen van voorlopige maatregelen, zou op
meerdere vlakken zelfs veel verder gaan (zowel qua inhoudelijke beoordelingscriteria als op het
vlak van de termijnen en schorsende werking) dan wat door de wetgever in het kader van het
regime van de concentratiecontrole voorzien is. Dit is kennelijk disproportioneel en kan niet
aanvaard worden.
Dit is des te meer het geval nu Telenet’s verzoek in hoofdzaak, zo niet uitsluitend, steunt op
veronderstellingen, suggesties, “vermoedens” en pseudo-technische uitleg die ernstig kunnen
misleiden.
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Met “Telenet” worden de onderscheiden vennootschappen Telenet NV en Telenet BVBA bedoeld. Deze worden in het
Verzoek gezamenlijk en zonder onderscheid “Telenet” genoemd.

199

Proximus heeft één verzoek ontvangen voor de beide vennootschappen.

200

Proximus komt later terug op de onderhandelingen betreffende een vertrouwelijkheidsovereenkomst die met Telenet
hebben plaatsgevonden.
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5. Vertrouwelijkheid. Van bij de aanvang en gedurende al hun besprekingen van het project, hebben
Proximus en Orange steeds bijzondere zorg gedragen voor en dragen zij nog steeds bijzondere zorg
voor, en zullen zij verder steeds bijzondere zorg dragen voor de problematiek van de
vertrouwelijkheid teneinde iedere vorm, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, van uitwisseling
van commercieel gevoelige en strategische informatie uit te sluiten. Voor beide partijen is het
immers een fundamenteel overheersend beginsel dat de voorbereiding, bespreking en
tenuitvoerlegging van hun project in conformiteit met en middels volle respect voor het
mededingingsrecht en het sectorspecifiek reglementair kader verloopt201.
Tezelfdertijd en evenzeer wenst Proximus ook in het kader van deze procedure ten volle te
verzekeren dat er geen bedrijfsgevoelige, vertrouwelijke, commercieel gevoelige en/of
strategische informatie aan Telenet wordt overgemaakt. Dit brengt met zich dat meerdere
passages in onderhavige opmerkingen als vertrouwelijk worden aangemerkt en bijgevolg niet
toegankelijk zijn voor Telenet. Onderhavige procedure mag immers door Telenet niet gebruikt, of
– erger nog – misbruikt, worden om dergelijke informatie van Proximus te bekomen.
Bovendien onderstreept Proximus dat zij er zich ten stelligste tegen verzet dat Telenet haar in het
kader van huidige procedure enige bedrijfsgevoelige, vertrouwelijke, commercieel gevoelige
en/of strategische informatie overmaakt of zou overmaken. Proximus kan zich dan ook enkel
maar verzetten tegen passages in het verzoek van Telenet zoals de volgende:
“[Vertrouwelijk]”202. Of deze informatie juist dan wel bewust misleidend is, weet Proximus niet,
maar het kan in ieder geval niet zo zijn dat dergelijke informatie, indien ze juist zou zijn, tussen
rechtstreekse concurrenten wordt uitgewisseld, ook al was het dan rechtstreeks voor de ogen
van de mededingingsautoriteit. Dat een procedure als huidige procedure zou worden misbruikt
om aan “signalling” te doen, moet ten stelligste worden tegengegaan.
6. Schriftelijke opmerkingen van het Auditoraat. Op 19 november 2019, heeft de Auditeur-Generaal
schriftelijke opmerkingen neergelegd en, zoals door de wet voorgeschreven, aan de partijen
overgemaakt (hierna “Opmerkingen van de Auditeur-Generaal”). De Auditeur-Generaal vermeldt
dat tijdens het onderzoek partijen werden bevraagd net zoals enkele leveranciers van
netwerkapparatuur en dat de Auditeur-Generaal ook informeel contacten heeft gehad met het
case team van de Europese Commissie verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Network
Sharing Agreement tussen 02 CZ, CETIN en T Mobile Z in Tsjechië203. De conclusies van de AuditeurGeneraal zijn helder, namelijk:
-

dat de implementatie van de RAN sharing overeenkomst204 geen prima facie inbreuk
uitmaakt vanwege het wegnemen van de onzekerheid bij het biedgedrag van partijen bij de
komende spectrumveiling;

-

zelfs indien er nog enige twijfel zou bestaan over het al dan niet mededingingsbeperkend
karakter van de implementatie van de overeenkomst met het oog op de spectrumveiling,

201

Deze overkoepelende overweging heeft steeds centraal gestaan in de discussies tussen de partijen, vanaf de aanvang
van hun gesprekken die steeds gedekt zijn geweest door passende vertrouwelijkheidsovereenkomsten die, voor zover
nodig, bevestigden dat te allen tijde het mededingingsrecht moest gerespecteerd worden.
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Verzoek, randnummer 81.

203

Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummer 9. Het gaat om de procedure waarvan Telenet beweert dat de
conclusies ervan zomaar in de onderhavige zaak zouden kunnen worden doorgetrokken (quod certe non). Proximus
gaat op die onterechte bewering nog later in onderhavige opmerkingen in.

204

RAN of Radio Access Network staat voor Radio-Toegangs-Netwerk. In de uiteenzetting die volgt, zal Proximus dieper
ingaan op het precieze voorwerp van de overeenkomst tussen haar en Orange, waarvan Telenet een verkeerde
voorstelling geeft.
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dan nog meent de Auditeur-Generaal dat de door Telenet gevorderde maatregel
disproportioneel is;
-

de Auditeur-Generaal verzoekt het College dan ook het verzoek van Telenet ongegrond te
verklaren aangezien Telenet er immers niet in geslaagd is tot de vereiste bewijsstandaard
aan te tonen dat de implementatie van de overeenkomst zal leiden tot prima facie
mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van partijen met betrekking tot de komende
spectrumveiling. Aangezien ook de mededingingsbeperking op de markten voor mobiele
telefonie op dit moment niet kan worden vastgesteld, lijkt de door Telenet gevorderde
maatregel disproportioneel te zijn;

-

aangezien de implementatie van de overeenkomst geen coördinatie met zich lijkt mee te
brengen van het biedgedrag van partijen bij de komende spectrumveiling, stelt de AuditeurGeneraal dan ook voor de uitkomst van het onderzoek ten gronde af te wachten205.

7. Hoorzitting. Proximus kan bevestigen dat zij op de hoorzitting die op 28 november 2019 is
vastgesteld aanwezig zal zijn. De voormelde opmerking inzake vertrouwelijkheid (randnummer 5)
geldt uiteraard eveneens met het oog op die hoorzitting.
8. Structuur en aard van onderhavige opmerkingen. Om een lezing en verwerking van deze
opmerkingen door het College te vereenvoudigen, zal Proximus, in de mate van het mogelijke en
zonder enige nadelige erkenning, de structuur van het Verzoek volgen.
Onderhavige opmerkingen hebben niet de ambitie om exhaustief te zijn en om op elk individueel
punt in het Verzoek in te gaan. Wanneer op bepaalde punten niet wordt ingegaan, mede gelet op
de zeer beperkte tijd beschikbaar om deze opmerkingen voor te bereiden206, maakt dit geenszins
een erkenning van het standpunt van Telenet uit.
B. VOORSTELLING VAN de PARTIJEN
9. Telenet. Terwijl Telenet Proximus vermeldt als de “‘historische’ telecomoperator die een wettelijk
monopolie genoot tot de vrijmaking van de Belgische markten voor vaste en mobiele telefonie in
respectievelijk 1998 en 1996”207, ware het passend geweest voor Telenet om ook te vermelden dat
zij in de geconvergeerde en convergerende sector van de elektronische communicatie gedurende
meerdere decennia van een, minstens de facto, monopolie genoten heeft op de infrastructuur die
traditioneel gebruikt wordt voor de verdeling van de televisiesignalen.
Dankzij de door haar gecontroleerde kabelinfrastructuur, die geheel Vlaanderen en grote delen
van Brussel dekt, alsook de meerderheid van de huishoudens in België, beschikt Telenet nog
steeds over een meer dan overwegend marktaandeel voor die diensten. Haar dominantie op dat
vlak werd reeds meermaals vastgesteld zowel door de sectorregulatoren (in het bijzonder het
BIPT en de VRM) als door de Europese en Belgische mededingingsautoriteiten208.
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Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummers 26-29.

206

Gedurende de tijd beschikbaar om deze opmerkingen voor te bereiden, heeft Proximus overigens de nodige tijd
moeten voorzien om gedetailleerd te antwoorden op de twee verzoeken om inlichtingen die het Auditoraat tot haar
gericht heeft in het kader van zijn onderzoek van de klacht.

207

Verzoek, randnummer 10.

208

Zie voor de meest recente beslissingen: Beslissing van 13 mei 2019 van de BMA, zaak nr. MEDE–C/C–19/0006, Telenet
Group BVBA/De Vijver Media NV; Besluit van 29 juni 2018 van de CRC, Analyse van de markten voor breedband en
televisieomroep; Beschikking van de Europese Commissie van 24 februari 2015, zaak COMP/M.7194, Liberty
Global/Corelio/W&W/De Vijver Media.
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Dankzij die positie die gebaseerd is op een netwerk dat bijzonder hoge doorgiftesnelheden kan
bieden, heeft Telenet zich ook kunnen verzekeren van een meer dan sterke positie inzake het
verlenen van (vaste) breedbanddiensten. Ook dat werd reeds meermaals vastgesteld door zowel
de sectorregulatoren als de mededingingsautoriteiten, samen met het steeds toenemend belang
van de verkoop van gebundelde aanbiedingen209.
Terwijl Telenet twintig jaar geleden misschien financieel gezien niet als de sterkste onderneming
kon worden aangezien, is het bedrijf door de jaren heen uitgegroeid tot een financieel meer dan
gezonde onderneming die winstmarges (EBITDA) genereert die menig bedrijf doen watertanden
(zowel in de sector van de elektronische communicatie als daarbuiten). Inderdaad, Telenet
realiseert een uitzonderlijk hoge EBITDA die 50% overstijgt en die zeer significant hoger is dan de
EBITDA van haar concurrenten in België.
Bovendien is het moederbedrijf dat Telenet controleert, de Liberty Global groep, in alle termen
van het woord een mastodont in het kabel- en medialandschap en dit in een reeks landen die te
lang is om op te noemen.
Het voormelde is van bijzondere relevantie in de onderhavige context, niet alleen wanneer
overwegingen worden gewijd aan welke investeringen een onderneming in de sector van de
elektronische communicatie al dan niet kan en bij machte is te maken, maar vooral op een
ogenblik in de marktevolutie wanneer de operatoren aan de vooravond staan van wat wordt
voorzien als één van de meest significante en meest uitdagende evoluties van de sector, namelijk
de introductie van 5G die naar alle verwachtingen – inclusief de zeer hoge en scherp gestelde
beleidsverwachtingen zowel op Europees als op nationaal vlak – zal moeten toelaten om middels
zeer significante investeringen210, letterlijk, nieuwe generaties van mobiele diensten aan te
bieden, met name diensten met hoge tot zeer hoge doorgiftesnelheden (en lage tot zeer lage
latentie) die niet moeten onderdoen voor de (gekende) vaste breedbanddiensten voor een heel
aantal toepassingen.
10. Telenet/BASE. Proximus zal niet in detail ingaan op de historiek van het netwerk en marktpositie
van BASE waaraan in diverse zowel mededingings- als gerechtelijke procedures al veel inkt besteed
is. Proximus zal zich beperken tot een verwijzing naar een procedure voor het Hof van Beroep van
Brussel211 waarin werd vastgesteld, samen met standpunten uitgedrukt door het BIPT en door
Orange (in tempore non suspecto), dat de marktpositie van BASE in het bijzonder te verklaren
viel/valt door een aantal eigen keuzes van die onderneming in het verleden, doch dat dit geen
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In verschillende passages van haar opmerkingen erkent Telenet overigens, impliciet doch zeker, dat zij met betrekking
tot de verkoop van mobiele diensten bijzondere voordelen haalt uit haar zeer sterke marktpositie op andere
segmenten van de markt, inclusief door middel van het aanbieden van bundels van (vaste en mobiele) diensten; zie
o.a. randnummer 101 van het Verzoek.
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Een beknopt nuttig overzicht hiervan kan gevonden worden op de site van de consultant Analysys Mason, zie
https://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/5g-implications-for-mnos-and-towercos-Jul2019/.

211

In vernietigingsprocedures die in het verleden voor het Hof van Beroep zijn gevoerd, heeft het BIPT inderdaad
meermaals kunnen aangeven dat de marktpositie van BASE het resultaat was van de door deze onderneming eigen
gemaakte keuzes, doch dat zulks niet tegen de regulator en de andere operatoren kon worden ingeroepen om niet
over te gaan tot de introductie van efficiëntere beëindigingsvergoedingen. Zie in het bijzonder Bijlage 1 voor een
relevant uittreksel uit conclusies genomen door het BIPT in die procedures (met name op 26 augustus 2011 in zaak
R.G. 2010/AR/2003 e.a., in het bijzonder randnummers 73 (punt g) en 114: « KPN a fait le choix de négliger la qualité
de son réseau les années précédentes, ce qui lui a donné l’image d’un opérateur low cost destiné principalement aux
consommateurs pre paid » (vrij vertaald: “KPN heeft er de vorige jaren voor gekozen om de kwaliteit van haar netwerk
te verwaarlozen, wat haar een beeld gegeven heeft van lage-kosten-operator die voornamelijk gericht is op prepaid
cliënteel”); « KPN a fait le choix de se positionner sur le marché belge comme opérateur low cost et n’a pratiquement
développé aucune politique visant les clients business » (vrij vertaald: “KPN heeft er op de Belgische markt voor
gekozen om zich als een lage-kosten-operator te positioneren en heeft nagenoeg geen enkel initiatief genomen
gericht op de zakelijke klanten”); « Cela relève de ses choix stratégiques et rien ne saurait justifier que ses concurrents
soient pénalisés par ces choix » (vrij vertaald: “Dit behoort tot haar strategische keuzes [van BASE] en niets kan
rechtvaardigen dat haar concurrenten door deze keuzes zouden gepenaliseerd worden”)).
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argument kon en mocht zijn om tegen het invoeren van efficiënties in de markt, die in het bijzonder
ten voordele van de eindgebruikers komen, te beslissen212.
Voor de doeleinden van de onderhavige zaak, volstaat het eigenlijk om vast te stellen dat
Telenet’s mobiele activiteiten geenszins kunnen worden aangemerkt als die van een zgn.
beginnende operator en/of een operator die niet over investeringsmiddelen zou beschikken om
zijn netwerk(dekking) uit te breiden en te moderniseren. Het is desbetreffend nuttig te verwijzen
naar wat Telenet zelf, buiten deze procedure, op haar eigen website aangeeft inzake de
investering van €250 miljoen waarnaar ze in het Verzoek verwijst213:
“Door de overname van BASE beschikt Telenet over een eigen kwalitatief mobiel netwerk.
"Een waarvan we alle infrastructuur zelf beheren en naar behoefte in kunnen investeren",
zegt Hans Demarneffe, Product Manager bij Telenet Business. …
Vandaag biedt het BASE-netwerk al uitstekende kwaliteit zowel voor mobiele spraak als
mobiele data. Hans Demarneffe: "95% van de meer dan 3 miljoen BASE-klanten zegt
tevreden tot zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van het BASE-netwerk. En ook
TestAankoop was zeer lovend, zo scoort ons 4G-netwerk volgens hen het best in de grote
steden." …
"Maar Telenet wil verder gaan", weet Hans. "We willen uitgroeien tot de Belgische referentie
voor mobiele telefoniediensten – zoals dat vandaag al het geval is voor internet, televisie en
telefonie via het coaxnetwerk. We willen ons positioneren als een sterk merk dat volledig
inspeelt op de naar elkaar convergerende mobiele en vaste netwerken."
Met een steeds toenemend verbruik van mobiele data in het vooruitzicht en de migratie van
meer dan 1 miljoen mobiele Telenet-klanten zal Telenet significant investeren in het mobiele
netwerk. Hans: "De komende jaren investeren we inderdaad 250 miljoen euro. De bedoeling
is de huidige capaciteit te versterken, de dekking (3G, 4G en 4G+) te optimaliseren en het
netwerk voor te bereiden op de toekomst." …
De moderniseringsfase startte in augustus 2016 met de update van een honderdtal mobiele
sites. Hans: "De radio-uitrusting op die sites wordt integraal vervangen door stations van de
nieuwste generatie. De moderniseringswerken zullen tot het voorjaar van 2018 duren.
Daarnaast zullen we tegen 2020 ook 800 tot 1000 nieuwe sites bouwen. Ook die werken zijn
onlangs gestart."…”214
Uit het voormelde blijkt dat het door Telenet in het Verzoek vermelde bedrag van €250 miljoen
slechts een deel zou zijn van de door haar gedane of geplande investeringen en dat zij meer in
het bijzonder bijkomende investeringen plant, en dus bijgevolg over de nodige financiële
middelen met het oog daarop beschikt, o.a. ter uitbreiding van de netwerkdekking van haar
mobiel netwerk215. Verwijzend naar wat Proximus hoger al heeft aangegeven, is het eveneens
nuttig op te merken dat Telenet zelf uitdrukkelijk verwijst naar de convergerende vaste en
mobiele netwerken, dat zij reeds dé Belgische referentie is voor internet, televisie en telefonie via

212

Proximus zal nog minder ingaan op de verwijzingen door Telenet naar de beslissing van de Raad voor de Mededinging
uit 2009 inzake de on-net tarieven van Proximus. Het is de Autoriteit bekend dat (i) in die procedure en beslissing er
(uitdrukkelijk) geen enkele vaststelling is gedaan aangaande de effecten van de betrokken praktijk op de relevante
markt(en) en dat (ii) recent een arrest van het Hof van Beroep van Brussel is tussengekomen (arrest van 9 oktober
2019, 2009/MR/3) waarin werd geoordeeld dat de huiszoekingen die in die zaak hadden plaatsgevonden onwettig
werden verklaard en dat thans verder moet worden bepaald welke impact de volledige uitsluiting van de betrokken
documenten en informatie heeft op de geldigheid van de beslissing in kwestie. Iedere verwijzing naar die beslissing is
dan ook kennelijk problematisch.
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Verzoek, o.a. randnummers 7-8.

214

Zie Bijlage 2: https://www2.telenet.be/nl/business/inspiratie/telenet-start-modernisering-mobiele-netwerk/.

215

[Vertrouwelijk]. Hoeveel van die sites intussen al precies werden geactiveerd, heeft Proximus niet kunnen bepalen.
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het coaxnetwerk en dat zij de ambitie heeft hetzelfde te bewerkstelligen voor mobiele
telefoniediensten216.
11. Concurrentie tussen de mobiele operatoren. Wat de concurrentie tussen de mobiele operatoren
betreft, inclusief in bepaalde marktsegmenten waarop Telenet de nadruk meent te kunnen leggen,
verwijst Proximus naar wat daarover verder in onderhavige opmerkingen zal worden aangegeven.
C. “FEITEN AAN DE BASIS VAN HET VERZOEK”
1. Geen “fusie” van de netwerken van Proximus en Orange
12. Het tot stand brengen van een “Common Grid” in een “gedeeld” toegangsnetwerk houdt geen
“fusie” van de mobiele netwerken van Proximus en Orange in. Doorheen het Verzoek verwijst
Telenet nagenoeg systematisch naar een “fusie” die tussen de netwerken van Proximus en Orange
tot stand zou worden gebracht217. Spreken van een “fusie tussen twee netwerken” of van een
“gefuseerd netwerk” is echter een kennelijk onjuiste voorstelling van zaken die ernstig kan
misleiden.
Zoals het persbericht opgenomen in Bijlage 3 bij het Verzoek zelf al duidelijk aangeeft, in een
alinea net onder de alinea die Telenet in randnummer 13 van het Verzoek citeert: “Hoewel ze hun
mobiele toegangsnetwerken delen, zullen beide ondernemingen de volledige controle over hun
eigen spectrum behouden en hun kernnetwerken onafhankelijk van elkaar beheren om
differentiëring op het vlak van service en klantenervaring te garanderen”.
Het gaat inderdaad om een sharing overeenkomst van het type “MORAN” (of Multi-Operator
Radio Access Network). Een dergelijke “actieve sharing” overeenkomst van het type MORAN
omvat het delen van zowel passieve onderdelen/apparatuur (zoals gebouwen, masten, e.d.m.)
als actieve netwerkbestanddelen (zoals de radioapparatuur, de antennes, e.d.m.) die van het
toegangsnetwerk deel uit maken.
Het toepassingsgebied van een MORAN-overeenkomst aangaande het delen van mobiele
infrastructuur, zoals die tussen Proximus en Orange, omvat echter noch het delen van het
kernnetwerk (“core netwerk”), noch het delen van de mobiele frequenties (spectrum). Het feit dat
deze twee netwerkbestanddelen, t.t.z. de respectieve kernnetwerken (die met name alle
intelligentie van het netwerk bevatten218) en de frequenties van de betrokken operatoren, niet
binnen het gedeelde toepassingsgebied vallen, brengt met zich dat de operatoren in ieder geval
autonoom blijven in het beheer van hun producten en diensten (zoals inzake dienstenkwaliteit,
het definiëren en beheren van de door hen ontwikkelde en aangeboden producten en diensten,
de facturatie, e.d.m.) en dat zij de controle behouden over de technologieën (2G, 3G, 4G, 5G…)
die voor hen ten uitvoer worden gelegd in het gedeelde toegangsnetwerk en daarbuiten, alsook
over de andere investeringen die zij wensen gerealiseerd te zien. Anders gezegd, het delen van
een toegangsnetwerk (!) onder de vorm van het gebruik van een Common Grid is niet hetzelfde
als het fuseren van netwerken.
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Zie ook Bijlage 3 waar Telenet het volgende aangeeft: “Telenet heeft de ambitie om de beste aanbieder te zijn van
geconvergeerde entertainment- en businessoplossingen in België. Om trouw te blijven aan onze visie om een leider te
zijn via superieure netwerken en platformen, investeren we in de upgrade en modernisering van onze vaste en mobiele
netwerken”; https://www2.telenet.be/nl/corporate/ons-bedrijf/onze-ambitie/superieur-geconvergeerdeconnectiviteit/.

217

Zie o.a. Afdeling 3.1 in het Verzoek waar dit zelfs in de titel van de eerste sectie wordt aangehaald betreffende de
“Feiten aan de basis van het verzoek”.

218

Zoals hierna nog wordt aangegeven, beschrijft Telenet het kernnetwerk zelf als “het brein van het netwerk”; zie
voetnoot 241 hierna.
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Één en ander wordt verder concreet geïllustreerd in de (vertrouwelijke) presentatie die Proximus
reeds op 26 augustus 2019 aan het Auditoraat voorgesteld en toegelicht heeft en die is
opgenomen in Vertrouwelijke Bijlage 4. Die presentatie moet hier als hernomen beschouwd
worden.
[vertrouwelijk]219
De voormelde aspecten werden inmiddels verwerkt in de RAN sharing overeenkomst die op 22
november 2019 tussen Proximus en Orange werd getekend en waarvan een kopie is opgenomen
in Vertrouwelijke Bijlage 24.
13. Door de transactie gedekte technologieën. Het is correct dat de geplande transactie 2G, 3G, 4G
en 5G zal dekken. Omwille van de redenen die hoger reeds werden aangegeven en waarop
Proximus verder nog dieper zal ingaan, brengt dit echter geen “regelrechte fusie van de netwerken
van de bestaande 2G, 3G en 4G netwerken van Proximus en Orange” met zich220.
[vertrouwelijk]
Wat 5G betreft, kunnen beide operatoren zelfstandig van elkaar hun eigen spectrumstrategie
bepalen en uitrollen wanneer zij de transitie maken van 4G naar 5G, conform hun eigen visie
inzake wat zij aanzien als de beste of meest beloftevolle klantervaring terwijl zij ook de
operationele complexiteit op het aanvaardbaar niveau kunnen houden zoals zij dit willen.
Wanneer gesproken wordt over “meerdere technologieën” die in de transactie omvat zijn, moet
men zich ook goed bewust zijn van het feit dat 5G bedoeld is om te coëxisteren met 4Gtechnologieën en dit al vanaf de eerste stappen die richting 5G gezet zijn om op 4G-infrastructuur
verder te bouwen en spectrummiddelen te optimaliseren. In die zin kan het trouwens misleiden
wanneer gesproken wordt over “4G-netwerken” en “5G-netwerken”, aangezien het gaat om één
fysiek netwerk waarop tegelijkertijd, middels uiteraard de vereiste aanpassingen en
investeringen, de 4G- en de 5G-technologieën (kunnen) worden uitgerold.
De eerste generatie 5G-technologie (eMBB, of Enhanced Mobile Broadband), wat ook 5G Non
Standalone Architecture (letterlijk, niet alleen staande infrastructuur) wordt genoemd, is zeer
nauw en ordelijk geïntegreerd met 4G, en dit zowel op het vlak van het radiotoegangsnetwerk als
van het kernnetwerk. Deze NSA configuratie, dus op een niet alleen staande basis, is overigens de
standaard basiskeuze die door de meeste operatoren wordt gevolgd wanneer zij 5G lanceren221.
De volgende stap van 5G-technologieën, die momenteel nog verder gestandaardiseerd wordt, en
die de zgn. SA Architecture (of alleenstaande architectuur Stand-Alone Architecture) is bedoeld
om de afhankelijkheid van 4G-technologie weg te werken, terwijl de 4G-technologie progressief
wordt vervangen in de lagere frequentiebanden (net zoals 4G geleidelijk aan 3G vervangt in
meerdere banden om spectrale efficiëntie te bewerkstelligen). Deze transitie moet overigens
gezien worden als een continue evolutie en zal mede beïnvloed worden door de geleidelijke
toename van de verkoop en de penetratie van handsets (mobiele telefoons) die 5G ondersteunen
en zal meteen ook rekening moeten houden met het feit dat voor een lange tijd ook oudere
toestellen verder gebruikt worden. Bij wijze van voorbeeld, zelfs op vandaag, meer dan 8 jaar na
de lancering van 4G, bevinden zich op het Proximus netwerk nog steeds zo’n [vertrouwelijk]
toestellen die geen 4G ondersteunen.
Het voormelde wordt ook ondersteund door de portfolio’s aan technologie die door de
constructeurs worden vooropgesteld en waarin 5G nauw aansluit en interageert met 4G teneinde
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[vertrouwelijk]
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Verzoek, randnummer 14.

221

Het voorbeeld van de Zwitserse operatoren Swisscom en Sunrise kan hier geciteerd worden. Zij maken met name
gebruik van technologieën om een ontkoppeling te maken tussen de “uplink” en de “downlink” van de signalen
waarbij de opgaande signalen (uplink van de handset naar het netwerk) over 4G worden geleid en de neerwaartse
signalen (downlink van het netwerk naar de handset) over 5G-technologie worden gevoerd.

83

(i) bredere dekking te kunnen bieden voor 5G-diensten wanneer deze op dezelfde netwerk grid
worden ontwikkeld als 4G, en (ii) het samenbestaan van 4G en 5G toe te laten op dezelfde radioapparatuur en op dezelfde spectrumband (wat dan weer flexibele aanpassingen en bijsturingen
toelaat afhankelijk van de geleidelijke groei in de penetratie van toestellen die 5G ondersteunen).
Uit het voormelde volgt dat in een technologie-neutrale wereld, het niet insluiten van alle
technologieën in de transactie een ernstige technologische en dienstenhandicap met zich zou
brengen, die uiteindelijk zou leiden tot een ondermaatse klantervaring en het inefficiënt gebruik
van spectrum. Proximus en Orange blijven echter vrij om te beslissen hoe zij, binnen hun eigen
(spectrum)strategie, zullen omgaan met de bovenvermelde vraagstukken en evoluties.
14. De zgn. implementatie van de samenwerking tussen Proximus en Orange. Proximus ontkent niet
dat de samenwerking betreffende de RAN sharing transactie momenteel wordt voorbereid en dat
desbetreffend een aantal voorbereidende stappen werden en worden genomen. Zo moet bij wijze
van voorbeeld het betrokken personeel met name op passende wijze ingelicht worden, conform de
desbetreffend van toepassing zijnde bepalingen.
Proximus wijst er wel op dat geen enkele van de in randnummer 17 van het Verzoek vermelde
“stappen” momenteel enige onmiddellijke, dan wel in de nabije toekomst, marktimpact heeft,
noch ten opzichte van Telenet, noch ten opzichte van de mobiele klanten. Gelet op de techniciteit
van de materie en het feit dat de netwerken uiteraard niet zomaar gedurende een bepaalde
periode kunnen worden uitgeschakeld, zal het niet verbazen dat het voorbereiden en het nadien
tenuitvoerleggen van de transactie, en meer in het bijzonder de totstandbrenging van de
Common Grid, een substantieel tijdsspan vereisen. [vertrouwelijk]
Betreffende wat Telenet in voormeld randnummer 17 van het Verzoek aangeeft, en wat in grote
mate op een aantal geruchten blijkt te zijn gebaseerd, wat de afwezigheid van bronvermelding
verklaart, wenst Proximus minstens verder ook het volgende te corrigeren.
Zoals al aangegeven, moet het betrokken personeel tijdig worden ingelicht over wat de gevolgen
voor hen van een bepaalde door de onderneming gesloten overeenkomst voor hen (met name
structureel) zijn. Ook wanneer personen binnen een Clean Team worden opgenomen, heeft dat
voor hen uiteraard bepaalde gevolgen voor hun toekomstige functies en hun mogelijke overgang
naar de op te richten Joint Venture. Niets hiervan houdt echter een ongeoorloofde uitwisseling
van bepaalde informatie in. Wel integendeel.
Hetzelfde geldt voor het sturen van bepaalde RFPs (of Requests For Proposals) in de context
waarvan geen bedrijfsgevoelige informatie wordt uitgewisseld. Inderdaad, het feit dat beide
ondernemingen gebruik maken van de (procurementgerelateerde) diensten geleverd door
eenzelfde alliantie222, houdt hoegenaamd niet in dat bedrijfsgevoelige informatie tussen de
partijen wordt uitgewisseld. De informatie beschikbaar op de website van die alliantie bevestigt
overigens dat de diensten van die alliantie worden gebruikt door meerdere operatoren die in
hetzelfde Europese land actief zijn (los overigens van het al dan niet bestaan tussen die
operatoren van netwerksharing overeenkomsten). Bovendien mag men ook niet uit het oog
verliezen dat het opvragen van bepaalde informatie bij constructeurs via een vraag tot voorstel
(RFP) niet inhoudt dat een operator al een concreet project van implementatie desbetreffend
heeft. Dit kan immers perfect kaderen in het onderzoeken van diverse hypotheses en
mogelijkheden die de operator wenst te onderzoeken. Maar, opnieuw, zelfs in die context wordt
tussen de operatoren geen enkele bedrijfsgevoelige informatie uitgewisseld, noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks.
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Zie de verwijzing naar Buyin, een inkoopalliantie van Orange en Deutsche Telekom, in voetnoot 19 van het Verzoek,
waarvan Proximus overigens niet weet op wat Telenet ze baseert, aangezien het om vertrouwelijke informatie gaat.
De creatie van deze inkoopalliantie tussen Orange en Deutsche Telekom werd overigens door de Europese Commissie
goedgekeurd onder het EU-regime van de concentratiecontrole.[vertrouwelijk]
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Dat onderhandelingen gevoerd worden met betrekking tot de huur van bepaalde gebouwen
waarin de op te richten Joint Venture zal gehuisvest worden, wordt niet ontkend, doch dit heeft
uiteraard niets te maken met enige mededingingsbeperkende effecten waarnaar Telenet ten
onrechte verwijst, en die hierna meer gedetailleerd worden weerlegd. Het is niet omwille van het
feit dat kantoorruimte zal gehuurd worden dat spectrumgevoelige informatie wordt of zal
worden uitgewisseld of dat er een effect op de mobiele klanten zou zijn.
15. Passieve netwerksharing: een wettelijke verplichting. Zoals Telenet aangeeft223, is het delen van
passieve infrastructuur (masten en technische faciliteiten) in België inderdaad een wettelijke
verplichting. Dit stelsel wordt vaak met de afkorting RISS (Radio Infrastructure Site Sharing)
aangegeven en het wordt beheerd door een VZW224.
Het is nuttig te preciseren dat als deel van dit stelsel iedere operator toegang heeft tot de locatie
van de sites van elk van de andere operatoren, inclusief de door die operator nieuw te bouwen
sites. Het voornemen om dergelijke nieuwe constructies en installaties te voorzien moet immers
ook aan de andere operatoren worden meegedeeld teneinde deze laatsten toe te laten
standpunt in te nemen betreffende hun eventuele interesse en intentie om deze sites (passief) te
delen en te verzekeren dat zulks dan in de bouw- en constructieplannen onmiddellijk wordt
meegenomen.
Het is eveneens correct dat Telenet op het huidig ogenblik reeds een significant aantal sites deelt
met Proximus en/of Orange. Het gaat om sites die aan Proximus of Orange toebehoren en
waarop Telenet haar eigen apparatuur (met name antennes en andere netwerkcomponenten)
geïnstalleerd heeft (daarbij meer in het bijzonder gebruik makend van het voormeld RISS-stelsel).
Het omgekeerde is ook waar, nl. dat Proximus en/of Orange apparatuur heeft/hebben op sites
van Telenet.
Tenzij de wetgeving hieromtrent zou worden herzien, wat onwaarschijnlijk lijkt, minstens op
korte termijn, zal de verplichting om deze passieve netwerksharing te verlenen, na de transactie,
gewoon verder blijven bestaan en elk van de mobiele operatoren zal daaraan onderworpen
blijven. De RAN sharing transactie doet daaraan niet af. Indien Telenet meent dat zij haar
netwerkdekking dient uit te breiden via de installatie van bijkomende sites, dan kan zij bijgevolg
een beroep doen op het RISS-stelsel dat een gunstig toegangsregime biedt (ook in vergelijking
met wat in andere landen het geval is).
In deze context, is het van belang de aandacht te vestigen op het feit dat de Joint Venture die
Proximus en Orange voornemens zijn op te richten geen eigenaar zal zijn van de netwerksites
en/of de daarop geïnstalleerde apparatuur. Al deze infrastructuur blijft eigendom van de
betrokken operator en de RAN sharing transactie houdt geen eigendomsoverdracht in. De
voormelde wettelijke verplichting tot het passief delen van sites blijft bijgevolg van toepassing op
elke operator en elke operator zal zijn verplichtingen desbetreffend verder moeten blijven
naleven.
2. De door Telenet aangehaalde persartikels
16. “Reacties in de pers”. Met alle respect voor de “bewijsstukken” die Telenet meent te kunnen
aanbrengen, maar Proximus beschouwt dat het haar eigenlijk niet toekomt om bepaalde, door
Telenet geselecteerde225, persartikels te becommentariëren. Dit gezegd zijnde, de lezing van de

223

Verzoek, randnummer 15.
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Dit stelsel wordt vaak met de afkorting RISS (Radio Infrastructure Site Sharing) aangegeven en het wordt beheerd door
een VZW; zie http://www.riss.be/nl/index.php.

225

Proximus zal hier geen volledig persoverzicht maken, maar merkt wel op dat wat in globo in de pers gepubliceerd is
aangaande de RAN sharing transactie overwegend positief tot zeer positief was.
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persartikels die Telenet in haar Verzoek opneemt, geven een beeld dat nogal ver af staat van het
beeld dat Telenet er, op zeer selectieve wijze, in haar opmerkingen aan ophangt.
Wat het standpunt van de heer Philippe De Backer betreft, heeft die gewezen op een nood aan
waakzaamheid. Het tegendeel zou men moeilijk kunnen verwachten van de zijde van een
beleidsverantwoordelijke. Anderzijds, wordt in de door Telenet zelf geciteerde artikels het
volgende vermeld: “De Backer benadrukt dat hij juist snelheid wil maken met de introductie van
5G. “Dat is essentieel voor onze toekomstige concurrentiepositie en onze digitale economie”, zegt
hij. “Als de huidige drie telecomoperatoren (naast Proximus en Orange nog Telenet, red.) niet
snel investeren in 5G, bevestigt dit nogmaals de case voor de introductie van een vierde operator
op ons grondgebied om de concurrentie te versnellen en versterken.””226
Aldus benadrukt hij niet alleen de, door iedereen goed gekende, beleidsdoelstelling om de uitrol
van 5G te bespoedigen. Hij voegt er zelfs aan toe dat hij een stok achter de deur heeft, indien
geen voldoende snelle uitrol van deze veelbelovende technologie zou kunnen verzekerd worden,
nl. de introductie van een vierde speler. De operatoren zijn bijgevolg gewaarschuwd en moeten
met die waarschuwing rekening houden.
Zoals aangegeven in het persbericht in Bijlage 3 bij het Verzoek en zoals ook hernomen in de
diverse persartikels die Telenet citeert, doch die zij niet als bijlagen bij haar Verzoek opneemt, is
één van de belangrijke doelstellingen van het RAN sharing project precies om een snellere uitrol
van 5G te bewerkstelligen, met name door gebruik te maken van efficiënties die door het
gebruikmaken van een gedeeld toegangsnetwerk zullen kunnen gerealiseerd worden. De
persartikels stellen deze doelstelling geenszins in vraag en bevestigen veeleer dat het vrij maken
van middelen om te investeren in de nieuwe technologie van de toekomst een meer dan welkome
zaak voor de consument zal zijn.
Ook het citeren van Test-Aankoop doet Telenet uiterst selectief. Ze blijkt veel gewicht te willen
geven aan het standpunt van Test-Aankoop, maar dan zou ze ook de volgende passage uit de
door haar geciteerde artikels moeten weergeven waarin de heer David Wiame van TestAankoop, het volgende aangeeft:
“S’agissant du risque que le deal constitue une menace pour la concurrence entre ces deux
opérateurs [Proximus en Orange], David Wiame se montre plutôt rassurant. “À ce stade, il
n’y a aucune indication que ce soit le cas. Au contraire. Je pense qu’Orange devrait continuer
à jouer pleinement son rôle de challenger vis-à-vis de Proximus et de Telenet.””227
Voor wat de eigen positie van Telenet betreft, vindt Proximus het meer dan sprekend dat in haar
Verzoek Telenet met geen enkel eigen cijfer- of ander gegeven naar voor komt, maar het nodig
vindt om een persartikel te gebruiken om te beweren dat zij tegen het canvas zou liggen
aangezien zij uit de boot gevallen is. Dat Telenet, als onderdeel van de Liberty Global groep en
zelf uitstekend performerend, niet de middelen zou hebben om dat te counteren, is alleszins
ongeloofwaardig.
Dit alles is een al te doorzichtige strategie van een operator die er natuurlijk alle baat bij heeft te
vermijden dat zijn concurrenten efficiënties zouden kunnen realiseren en die zouden kunnen
aanwenden om de concurrentie op alle dimensies in de markt precies aan te zwengelen en naar
een hoger niveau te tillen. Het is de strategie ook van een operator die er veel aan gelegen is een
status quo te behouden en zonder verder te investeren kan teren op zijn vaste netwerk.
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Zie het persartikel uit De Morgen van 11 juli 2019 geciteerd in voetnoot 23 van het Verzoek.

227

Zie het persartikel uit La Libre van 12 juli 2019 geciteerd in voetnoot 29 van het Verzoek. Vrij vertaald: “Wat het risico
betreft dat de transactie een bedreiging zou vormen voor de concurrentie tussen beide operatoren [Proximus en
Orange], toont David Wiame zich eerder geruststellend. “Op dit ogenblik, is er geen enkele aanwijzing dat zulks het
geval zou zijn. Integendeel. Ik denk dat Orange ten volle zijn rol zal blijven spelen van challenger ten aanzien van
Proximus en Telenet.””
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Één en ander wordt nog duidelijker wanneer men vaststelt dat Telenet uit dat bewuste
persartikel ook de remedie citeert die daarin wordt aangehaald om “haar te beschermen”228, nl.
het openstellen door de regulator van de gedeelde infrastructuur. Waarom Telenet zich dan tot
de Mededingingsautoriteit richt om de transactie gedurende meerdere jaren lam te trachten
leggen i.p.v. zich tot de regulator te richten om die toegang te verzekeren229, is dan wel een
raadsel. Bovendien, gelet op de bezwaren die Telenet oppert doorheen haar Verzoek, zou haar
moeten gevraagd worden waarom een transactie met drie partijen geen zgn. fundamentele
bezwaren met zich zou brengen, en een transactie met twee, met daarnaast als derde operator
een meer dan solide challenger (die op meerdere verbonden markten zelfs dominant is), wel op
dergelijke bezwaren zou stuiten.
Als laatste dimensie die Proximus uit de door Telenet aangehaalde persartikels wenst te
vermelden, verwijst zij naar het feit dat de artikels verwijzen naar het feit dat het opzetten van
een RAN sharing transactie geenszins een unicum is en dat er niet alleen reeds een belangrijk
aantal van deze transacties bestaan (inclusief binnen de Europese Unie), doch dat er zelfs een
nog toenemende trend naar dergelijke transacties waar te nemen is230.
3. Het zgn. verzoek tot samenwerking van Telenet
17. De tegenstrijdige houding van Telenet. Zoals Telenet in haar Verzoek aangeeft, bestond haar
eerste reactie op de aankondiging van de RAN sharing transactie tussen Proximus en Orange,
gedurende meerdere weken en zelfs maanden, erin om toenadering te zoeken tot het sharing
project.
Zo heeft de CTO van Telenet op 12 juli 2019 een emailbericht aan Proximus en Orange gericht
waarin Telenet meer in het bijzonder aangaf dat Telenet met belangstelling kennis genomen had
van de intentie van Proximus en Orange om in een RAN sharing transactie te stappen. Daarnaast
verwijst Telenet in dat emailbericht naar het feit dat zij reeds in de pers heeft aangekondigd dat
zij interesse heeft te onderzoeken om mee te stappen in deze samenwerking en dat zij begreep
dat Proximus en Orange bereid waren om desbetreffend discussies met Orange te openen231.
Telenet gaf verder aan dat zij bereid was om eerst een vertrouwelijkheidsovereenkomst te
tekenen en verzocht Proximus en Orange al om een paar mogelijke data voor te stellen om
besprekingen te leggen betreffende een mogelijke samenwerking.
Die houding is duidelijk in tegenstrijd met de standpunten die zij in onderhavige procedure
voorhoudt en die er eigenlijk op neer komen dat de RAN sharing overeenkomst, zoals door
Proximus en Orange aangekondigd in de persberichten van 11 juli 2019, kennelijk in strijd zou zijn
met het mededingingsrecht. Die persberichten bevatten immers alle informatie aangaande die
transactie waarop Telenet zich in het Verzoek beroept om het RAN sharing project als (kennelijk)
strijdig met het mededingingsrecht voor te stellen.
Terwijl Telenet thans beweert dat deze transactie onmiddellijk verboden zou moeten worden
omwille van haar prima facie beweerdelijke strijdigheid met het mededingingsrecht (quod non),
blijkt bovendien uit het ontwerp van NDA (Non-Disclosure Agreement of vertrouwelijkheidsovereenkomst), zoals dat voorlag op het ogenblik van het afbreken door Telenet van de
onderhandelingen dienaangaande, dat Telenet wel geïnteresseerd was om met betrekking tot
deze transactie met Proximus en Orange discussies te voeren betreffende een mogelijke
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Verzoek, tweede alinea bovenaan p. 6.
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Zoals hierna verder besproken, hebben Proximus en Orange een dergelijke samenwerking, indien Telenet er
daadwerkelijk interesse voor zou hebben, overigens helemaal niet uitgesloten.
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Proximus komt hier later in deze opmerkingen nog op terug.

231

Zie Bijlage 5. Men zal opmerken dat in die communicatie op geen enkele wijze wordt verwezen naar enige (zelfs
mogelijke) strijdigheid met het mededingingsrecht.
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samenwerking in dat verband. Zo bestond er immers op dat ogenblik in de onderhandelingen
met Telenet over een vertrouwelijkheidsovereenkomst geen debat tussen de partijen aangaande
de volgende inleidende passage in die (ontwerp)overeenkomst die het voorwerp van het project
moest omschrijven:
[Vertrouwelijk]232.
Hoe kan men zich inbeelden dat Telenet een dergelijke belangstelling in het
samenwerkingsproject zou hebben getoond als het zgn. toch zo voor de hand zou liggen (en
gelegen hebben) dat die hele transactie zo manifest, en zelfs al op basis van een oppervlakkige
prima facie analyse, en zelfs op inherente wijze, strijdig zou zijn met het mededingingsrecht? Één
en ander toont volgens Proximus veeleer aan dat Telenet tegenstrijdige posities verdedigt.
18. Het afbreken van de onderhandelingen door Telenet. Zoals Telenet zelf in haar Verzoek aangeeft,
heeft zij zelf, medio september, de stekker uit de discussies rond het sluiten van een
vertrouwelijkheidovereenkomst getrokken. Zij beweert dat Proximus en Orange niet oprecht
zouden zijn geweest, dat ze enkel een “lege doos” als NDA zou (voorgesteld/opgelegd) gekregen
hebben, dat Proximus en Orange haar (en zelfs de BMA – sic) zouden misleid hebben en dat die
partijen niet de bedoeling hadden om ernstige gesprekken met haar te voeren.
De BMA zal vaststellen dat Telenet betreffende de discussies aangaande het ontwerp van NDA
geen enkel stuk opneemt in het Verzoek, behalve dan de correspondentie die zij verstuurde nadat
ze een einde aan die discussies gemaakt had. Dit hoeft ook niet te verwonderen, aangezien een
analyse van die relevante stukken en van de verschillende ontwerpovereenkomsten die werden
uitgewisseld, een heel ander licht werpt op de beweringen van Telenet.
Het is juist dat Proximus (idem voor Orange overigens) er op heeft aangedrongen dat in een
eerste stadium van de discussies de NDA moest handelen over de gesprekken aangaande de
intenties van Telenet met betrekking tot het project. Er werd daarentegen op geen enkel ogenblik
uitgesloten dat in een later stadium de NDA zou kunnen worden uitgebreid naar ruimere
gesprekken tussen de partijen. Dit werd zelfs uitdrukkelijk als mogelijkheid vermeld, zoals
overigens ook blijkt uit de hierboven geciteerde inleidende passage van het ontwerp van NDA
waarover partijen het eens waren. [vertrouwelijk]
Zoals uit de opmerkingen ingevoegd in de ontwerpovereenkomst zoals uitgewisseld op 2
september 2019 blijkt233, heeft Proximus het door haar ingenomen standpunt overigens
uitgelegd.
Uit die uitleg blijkt meer in het bijzonder dat, zoals steeds doorheen het hele sharing project,
Proximus bijzondere voorzichtigheid aan de dag wou leggen om niet het verwijt te krijgen het
mededingingsrecht niet te respecteren. Zo gaf zij aan dat eerst duidelijk moest worden wat
eigenlijk het verzoek en de intenties van Telenet, die vragende partij was, inhielden, zodat
Proximus en Orange dan, op onafhankelijke wijze van elkaar, zouden kunnen beslissen hoe zij
(elk) met dat verzoek en die intenties zouden willen omgaan. Uiteraard wilden de partijen niet
dat zij er door Telenet van zouden beschuldigd worden om desbetreffend een gemeenschappelijk
bepaalde strategie te voeren.
Zelfs als dit mogelijkerwijs “overvoorzichtig” was, daar staat tegenover dat men eenvoudigweg
niet kan inzien waarom deze (voorgestelde) (stapsge)wijze benadering voor Telenet zgn. zo
onaanvaardbaar zou geweest zijn dat zij de NDA hoegenaamd niet kon tekenen en de hele
transactie plots kennelijk in strijd met het mededingingsrecht zou zijn. De mogelijkheid om de
NDA na de eerste gesprekken open te trekken, dan wel om na die gesprekken een andere, meer
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Zie Bijlage 6 die een kopie bevat van de communicatie van Telenet aan Proximus van 28 augustus 2019 waarin Telenet
het ontwerp van NDA overmaakt. Vrije vertaling van de betrokken passage[Vertrouwelijk].
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Zie Bijlage 7 voor de communicatie uitgewisseld door de partijen op 2 september 2019 waarbij de ontwerp-NDA is
gevoegd waarin de bedrijfsjuristen van de betrokken ondernemingen hun “comments” hadden opgenomen, in
meerdere gevallen onder de vorm van vragen van de ene en antwoorden of reacties van de andere.
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uitgebreide NDA te sluiten, afhankelijk van de uitkomsten van de eerste gesprekken, was immers
besproken en door de andere partijen aanvaard.
Uit die uitleg blijkt ook dat Proximus er, om dezelfde redenen als hierboven uiteengezet, de
voorkeur aan gaf om tijdens de eerste gesprekken nog geen commercieel gevoelige en
strategische informatie uit te wisselen en, zo dat in de loop van de gesprekken toch nodig zou zijn
gebleken, te werken met de tussenkomst van een onafhankelijke derde partij, terwijl Telenet,
vanaf het begin, een clean team wenste op te richten om commercieel gevoelige en strategische
informatie te bespreken. Proximus’ standpunt was niets anders dan de reflectie van de werkwijze
die Proximus en Orange zelf bij hun gesprekken hebben gehanteerd, t.t.z. de tussenkomst van
een onafhankelijke derde partij, wat een voorzichtige, maar alleszins geen onredelijke, houding
was.
De door Telenet aangenomen houding en het feit dat zij plots geen enkele discussie betreffende
het ontwerp van NDA en het project wenste te hebben, doen veeleer vermoeden dat zij vooral de
intentie had om zoveel mogelijk informatie in te zamelen betreffende het sharing project, zonder
in dit project daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn met het oog op een eventuele samenwerking
(wat mogelijks het gevolg is van het feit dat, zoals al hoger aangegeven, zij sinds 2016 al een
modernisatie van haar netwerk had doorgevoerd). Het heeft er zelfs de schijn van dat Telenet
bewust heeft aangestuurd op een afwijzing. In ieder geval blijkt zij het geweer op een bepaald
ogenblik van schouder heeft veranderd en het thans voor haar als voordeliger beschouwt om te
pogen het RAN sharing project lam te leggen.
19. Het verzoek van Telenet om het RAN sharing project stop te zetten. Op 13 september 2019
schreef Telenet aan Proximus en Orange dat zij, op basis van de informatie in het persbericht van
11 juli 2019234, beschouwde dat het sharing project met het mededingingsrecht strijdig zou zijn. Zij
nodigde Proximus en Orange uit hun gesprekken betreffende dat project onmiddellijk stop te
zetten. Als rechtstreekse concurrent van Proximus en Orange, vroeg Telenet die operatoren dus
om een project waarmee zij beogen een reeks efficiënties te bewerkstelligen, in het belang van de
marktontwikkeling en de consument, stop te zetten. Het moge duidelijk zijn dat Proximus op een
dergelijk verzoek van een concurrent niet kon ingaan.
20. De verklaringen van de CEO van Telenet die het hele Verzoek onderuit halen. Alvorens in te gaan
op de voorwaarden die moeten vervuld zijn voor het bekomen van voorlopige maatregelen, wijst
Proximus op de volgende verklaringen van de CEO van Telenet op 1 augustus 2019235.
De heer Porter kreeg toen van financiële analisten een vraag over de merites van een
netwerksharing transactie in België en meer in het bijzonder over de door Telenet verwachte
impact van de RAN sharing transactie tussen Proximus en Orange op de activiteiten en de positie
van Telenet op de markt.
Zijn antwoord, waarvan men toch mag vermoeden dat het waarheidsgetrouw was, staat haaks
op de beweringen die in het Verzoek van Telenet worden geopperd, zowel aangaande het
beweerdelijk bestaan van een prima facie inbreuk als aangaande het beweerdelijk voldaan zijn
aan de urgentievoorwaarde:
“… So on the network sharing deal, certainly in a more challenging regulatory and
competitive environment. I think we all need to find ways to optimise our capital investments
going forward. We are certainly philosophically not against the idea of network sharing. We
think to your point, Michael, that there's diminishing returns on network differentiation,
certainly in Belgium where all three networks are providing 90-95% of their coverage in 4G.
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Zie Bijlage 6 bij het Verzoek van Telenet, eerste pagina, waarin dit uitdrukkelijk zo wordt aangegeven; cfr. de discussie
hoger aangaande de kennelijke tegenstrijdigheid in de standpunten van Telenet.
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Zie Bijlage 8: https://fr.investors.telenet.be/static-files/654fb2ad-93f5-45a8-b0f3-ee5c1e8d027e.
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We already have networks that are providing download speeds of 50-100 Mbps, with Telenet
having the most performant network in that area.
So we've let the parties know that we would certainly be interested in participating in some
way in the network optimisation of both passive and active network. And that we would like
to talk to them about that in the future. So I think there’s certainly – this is certainly
something which I think you may see more of down the road. Once again, the capital
intensity associated with, particularly the deployment costs of, 5G, without really solid
business case, particularly in a consumer environment, makes it imperative that we try to
find ways to reduce our capital profile as we move forward. So we’re definitely – we’re
positive on it. We don’t think that given the architecture of the networks today that – you
know, if we were on the outside looking in, that we would have a substantial competitive
disadvantage, we think it would be more or less status quo. But the real opportunity is to not
build three 5G networks side by side when there's probably little likelihood that we’ll be able
to amortise them at this point anyway.”236
D. ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE: BESTAAN VAN EEN ONDERZOEK TEN GRONDE
21. Onderzoek ten gronde. Zoals al aangegeven, blijkt het onderzoek ten gronde te steunen op een
klacht die op 29 oktober 2019 is ingediend, waartoe Proximus in dit stadium geen toegang heeft
gehad, zodat Proximus ook niet is kunnen nagaan of aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is
voldaan (in hoofde van beide klagende partijen). Proximus neemt aan dat deze klacht evenmin
voor het College toegankelijk is. Mocht dit vooralsnog toch het geval zijn, dan wenst Proximus zulks
te vernemen.
Proximus neemt ook akte van het feit dat het Auditoraat bevestigt dat het de voormelde klacht
van Telenet ontvangen heeft237. Proximus had dit ook eerder afgeleid uit het feit dat zij van het
Auditoraat twee verzoeken om inlichtingen had ontvangen waarin naar het bestaan van de
klacht werd verwezen. Aangezien hierna naar de antwoorden van Proximus op die verzoeken om
inlichtingen wordt verwezen, worden zij ook opgenomen (inclusief de bijlagen die erbij horen) in
respectievelijk Vertrouwelijke Bijlage 9 en Vertrouwelijke Bijlage 10.
E. GEGRONDHEIDSVEREISTE: DE VEREISTE VAN HET VOLDOENDE AANGETOOND ZIJN VAN EEN PRIMA FACIE INBREUK
22. Twee beweerde inbreuken. Telenet beweert dat er sprake zou zijn van de volgende twee
onderscheiden inbreuken:
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Vrije vertaling: “… Dus, betreffende de netwerk sharing transactie, zeker in een meer challenging regulatoir en
concurrentieel klimaat. Ik denk dat we allemaal naar de toekomst toe moeten zoeken naar manieren om onze
kapitaalinvesteringen te optimaliseren Vanuit een filosofisch oogpunt zijn we zeker niet tegen netwerksharing. Op
jouw punt, Michael, denken we dat er dalende returns zijn die op netwerk differentiatie kunnen gerealiseerd worden,
zeker in België waar alle drie de netwerken al een dekking van 90-95% voor 4G verschaffen. We hebben al netwerken
die download snelheden van 50-100 Mbps bieden, en Telenet beschikt over het meest performante netwerk op dit
vlak. Wij hebben de partijen dus laten weten dat we zeker geïnteresseerd zijn om deel te nemen in één of andere
vorm in de netwerk optimalisatie van zowel het passieve als het actieve netwerk. En dat we daar met hen in de
toekomst over willen spreken. Zo denk ik dat er zeker – dat het zeker iets is waar je later nog meer van zal krijgen.
Opnieuw, de vereiste kapitaalintensiteit die ermee verband houdt, in het bijzonder de uitrolkost van 5G, zonder dat er
eigenlijk een solide business case voor bestaat, in het bijzonder in het consumentensegment, maakt het
noodzakelijk/imperatief dat we manieren trachten te zoeken om ons kapitaalprofiel te verminderen op de weg
voorwaarts. Zo we zijn zeker – wij zijn er positief over. We denken niet dat gelet op de architectuur van de netwerken
van vandaag de dag – weet je, indien we er van de zijkant op zouden toekijken, dat we enig substantieel
concurrentieel nadeel zouden hebben, we denken dat het ongeveer een status quo zou zijn. Maar de werkelijke
opportuniteit is om geen drie 5G-netwerken naast elkaar te bouwen, terwijl het vandaag eigenlijk weinig
waarschijnlijk is dat we die zullen kunnen afschrijven/terug verdienen.”
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Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummer 4.
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-

“de prima facie inbreuk bestaande uit de beperking van de mededinging in de bestaande
spectrumveiling”, en

-

“de prima facie inbreuk bestaande uit de beperking van de mededinging op de Belgische
mobiele markten”.

Beide beweerde inbreuken worden door Proximus betwist en worden hierna afzonderlijk
behandeld.
23. Bewijslast. Alvorens die behandeling aan te vatten, wijst Proximus op het feit dat de bewijslast in
dezen aan Telenet toekomt. Het volstaat desbetreffend geenszins om vermoedens te opperen en
om allerlei zgn. principes te poneren over wat in allerlei soorten van netwerksharing transacties
mogelijks of eventueel het geval zou kunnen zijn. Neen er moet in concreto aangetoond worden
dat het voorliggende (project) van netwerksharing met de mededingingsregels in strijd is.
Zoals hierna verder toegelicht, voldoet Telenet kennelijk niet aan die op haar rustende bewijslast.
Dit wordt ook bevestigd in de Opmerkingen van de Auditeur-Generaal. Proximus noteert daarbij
voor de goede orde dat uit de verzoeken om inlichtingen die het Auditoraat aan Proximus en aan
Orange gericht heeft, en waarop beide ondernemingen geantwoord hebben238, dat het
Auditoraat toegang heeft gehad tot de op 11 juli 2019 door Proximus en Orange ondertekende
Term Sheet.
1. Geen (bewijs van een) beperking van de mededinging in de toekomstige spectrumveiling
24. Voorafgaande opmerking: ongekende timing van de toekomstige spectrumveiling. Het College
zal vaststellen dat het Verzoek geen enkele precieze informatie bevat betreffende de
“toekomstige” spectrumveiling239. De reden hiervoor ligt voor de hand aangezien desbetreffend
eenvoudigweg geen enkele precieze en zekere/vaststaande informatie beschikbaar is.
Een spectrumveiling werd vooropgesteld voor (eind) 2019 maar de diverse politieke
beleidsniveaus in België zijn het in het kader van het door de federale regering gevatte
Overlegcomité eerder dit jaar niet eens geraakt over de precieze modaliteiten van deze veiling en
meer in het bijzonder over de op de opbrengst toe te passen verdeelsleutel(s) tussen het federale
niveau en de deelstaten240. Toen kwamen er verkiezingen en thans zitten we in de Belgische
politieke knoop die geen verdere toelichting vereist en waarvan ongekend is wanneer hij zal
kunnen ontward worden, wat noodzakelijk is om dan opnieuw de discussies over met name de
voormelde verdeelsleutel(s), mogelijks in een nog complexere politieke constellatie, opnieuw aan
te vatten. Om het met de woorden van de CTO van Telenet zelf te zeggen: de veiling is “misschien
niet voor morgen, misschien niet voor overmorgen”241.
In Bijlage 12 bij het Verzoek, die door Telenet zelf blijkt te zijn opgesteld, wordt desbetreffend
uiteindelijk het volgende aangegeven:
“De timing van de veiling is momenteel nog niet definitief vastgelegd. Doordat er nog geen
akkoord kon worden bereikt binnen het Overlegcomité over de verdeling van de opbrengsten
van de veiling tussen de federale overheid en de deelstaten en door de val van de regering-
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Dit wordt bevestigd in het proceduredossier van het Auditoraat waartoe Proximus toegang heeft gekregen.
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Telenet verwijst desbetreffend naar haar Bijlage 12; Verzoek, randnummer 31. Dat deze Bijlage 12 geen enkele
precieze informatie inzake de timing van de veiling bevat, wordt hierna verder toegelicht.
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Zie Bijlage 11 voor een artikel gepubliceerd over deze kwestie door De Tijd op 26 maart 2019.
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Zie Bijlage 12. Incidenteel zal men opmerken dat de CTO van Telenet in deze blogboodschap van Telenet het volgende
specifiek meegeeft: “Het core netwerk is “het brein” van een mobiel netwerk en dat werkt voor 5G helemaal anders
dan voor andere technologieën”. Voor de goede orde herhaalt Proximus dat het core netwerk geen deel uitmaakt van
het sharing project met Orange. De core netwerken van elke operator blijven gescheiden en onafhankelijk van elkaar.
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Michel, is de timing verschoven van 2019 naar 2020. In het voorjaar van 2019 voorzag de
bevoegde minister nog dat de veiling in juni 2020 zou kunnen doorgaan. Door de
aanslepende coalitiegesprekken is echter ook deze timing onzeker.
De veiling kan pas doorgaan als (i) er een akkoord is gevonden over de verdeling van de
opbrengsten, (ii) artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie gewijzigd is en (iii) de ontwerp-KB’s aangenomen en gepubliceerd zijn. Wat de
frequenties in de 900/1800/2100 MHz-banden betreft, zou de veiling in elk geval moeten
plaatsvinden voor de vervaldatum van de huidige gebruiksrechten, nl. 15 maart 2021.”
Wat dat laatste punt betreft, kan Proximus toevoegen dat zelfs dit evenmin een zekerheid is,
mede gelet op alle voorwaarden waaraan nog dient te worden voldaan, en dat het niet kan
uitgesloten worden dat indien de betrokken veiling niet tijdig kan georganiseerd worden, de
regering in het belang van de continuïteit een tijdelijke verlengingsregeling van de bestaande
spectrumtoewijzingen zou kunnen overwegen. Dit zou trouwens geen unicum zijn.
25. Zgn. fundamenteel verschil tussen de situatie voor of na de/een spectrumveiling. Het voormelde
kan onmiddellijk gekoppeld worden aan de bewering van Telenet dat er “een wezenlijk verschil
bestaat tussen het opzetten en implementeren van een samenwerking inzake het delen van
mobiele netwerkinfrastructuur voor of na de spectrumveiling”242.
Als Proximus het goed begrijpt, komt dat argument van Telenet er in feite op neer dat geen
samenwerking inzake het actief delen van mobiele netwerkinfrastructuur is toegelaten indien er
in de toekomst een spectrumveiling zal plaatsvinden.
Dat absolutistisch standpunt is, om evidente redenen, kennelijk onjuist aangezien dit zou
inhouden dat dergelijke samenwerking eigenlijk nooit zou zijn toegelaten aangezien
spectrumrechten steeds voor een beperkte periode in de tijd worden toegekend en er dus steeds
wel een toekomstige, zelfs op een onzekere datum, veiling kan zijn.
Hierna wordt overigens verwezen naar het voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk waar een
netwerksharing overeenkomst (i) werd gesloten luttele maanden voor de 4G-spectrumveiling en
(ii) recent werd uitgebreid, terwijl er voor begin 2020 voor een significant deel van het 5Gspectrum een veiling gepland is243. Één en ander spreekt de bewering van Telenet tegen dat de
netwerksharing overeenkomsten in het buitenland op dit punt fundamenteel zouden verschillen
van de hier voorliggende situatie.
26. Er wordt geen spectrumgevoelige informatie uitgewisseld tussen Proximus en Orange. Om de
beweringen van Telenet te toetsen, dient slechts op één vraag te worden geantwoord, nl. de vraag
of Telenet aantoont dat in het kader van het concrete RAN sharing project tussen Proximus en
Orange spectrumgevoelige informatie wordt uitgewisseld.
Proximus meent dat zulks geenszins het geval is en dat de uiteenzetting van Telenet louter
bestaat uit een aantal theoretische beschouwingen, het formuleren van een aantal vermoedens
of zaken die, overigens op een misleidende wijze, als waarschijnlijkheden worden geopperd,
zonder dat er enige concrete toetsing van die beweringen aan de werkelijkheid van de geviseerde
RAN sharing transactie wordt gemaakt.
In ieder geval meent Proximus dat zij, samen met Orange, alle mogelijke stappen en
mechanismes heeft voorzien en ingebouwd om te vermijden dat haar op enigerlei wijze zou
kunnen worden verweten, zowel vandaag als in de toekomst, spectrumgevoelige informatie te
hebben uitgewisseld met, te hebben meegedeeld aan of te hebben ontvangen van Orange. Het is
een fundamenteel en overheersend beginsel van het project om compliance te allen tijde te
verzekeren zowel met het mededingingsrecht als met het sectorspecifiek reglementair kader.
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Verzoek, randnummer 40.
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Zie randnummer 36 infra.
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[vertrouwelijk]244.
[vertrouwelijk]245.
[vertrouwelijk]246247.
[vertrouwelijk]248.
27. Bevestiging door de Auditeur-Generaal. De voormelde punten worden door de Auditeur-Generaal
bevestigd op basis van het tot op heden uitgevoerd onderzoek249.
De Auditeur-Generaal geeft meer in het bijzonder aan dat informatie aangaande de
netwerkontplooiing die door partijen aan de Joint Venture wordt gegeven, wordt verwerkt door
de Joint Venture en terugkeert in de vorm van een operationeel plan. De feedback vanuit de Joint
Venture naar elk van de partijen leidt niet tot coördinatie. De Auditeur-Generaal voegt toe dat op
basis van de informatie waarover zij thans beschikt, de Joint Venture geen rol lijkt te spelen bij de
spectrumveiling, ongeacht het tijdsstip waarop deze zal plaatsvinden. Noch is het gegeven dat de
Term Sheet een beperking inhoudt op de beslissingen die de partijen kunnen nemen in het kader
van hun strategie inzake de spectrumveiling.
28. Fundamentele gebreken in de beweringen van Telenet. De beweringen van Telenet, die hierna
nog verder beknopt worden weerlegd, zijn gebaseerd op een aantal fundamentele gebreken die
ernstig kunnen misleiden.
Vooreerst herhaalt Proximus dat het, in tegenstelling tot wat Telenet keer op keer aangeeft, in de
geviseerde RAN sharing transactie niet gaat om het “fuseren” van netwerken. Dat is
eenvoudigweg een verkeerde voorstelling van zaken en werd hierboven in randnummers 12 en
volgende reeds weerlegd.
Ten tweede, is het niet omwille van het feit dat indien bepaalde informatie zou worden
gedeeld, maximale efficiënties kunnen worden bewerkstelligd, dat die informatie ook tussen
de betrokken operatoren zou worden gedeeld. Indien die informatie niet mag worden
uitgewisseld, dan wordt die eenvoudigweg ook niet uitgewisseld. In het absurde en vanuit een
puur theoretisch en abstract oogpunt gesteld, zou het waarschijnlijk het meest efficiënt zijn,
vanuit een puur en abstract kostenoogpunt, dat drie operatoren van exact hetzelfde netwerk en
dezelfde frequenties zouden gebruik maken en dat zij dus alle informatie desbetreffend zouden
uitwisselen, maar dat is hoegenaamd niet wat hier voorligt, met name omwille van het feit dat
spectrum niet wordt gedeeld in de transactie.
[vertrouwelijk]
Ten derde, oppert Telenet meerdere veronderstellingen inzake de inhoud van de voorgenomen
transactie. < Zo verwijst zij herhaaldelijk naar het feit dat in de transactie elke operator zou
kunnen terugvallen op een zgn. “fall back”, namelijk het genieten van een oplossing van
nationale roaming op het netwerk van de andere bij de transactie betrokken operator. Dit zou
dan met zich brengen dat de operator zich in een comfortzone bevindt en zich in feite geen
zorgen zou hoeven te maken om een agressieve biedstrategie te volgen omdat hij sowieso een
terugvalmogelijkheid heeft. [vertrouwelijk]
Ten overvloede, het is niet omdat iets theoretisch mogelijk is dat het ook gebeurt. Theoretisch
kunnen alle ondernemingen ter wereld kartels aangaan … >
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[vertrouwelijk]
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[vertrouwelijk]
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[vertrouwelijk]
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[vertrouwelijk].
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[vertrouwelijk]
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Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummers 15-17.
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29. Zgn. vermoedens volstaan niet om voorlopige maatregelen te bekomen. Zoals Telenet in
randnummer 43 van haar Verzoek aangeeft, is haar betoog gebaseerd op het feit dat “Proximus
en Orange bij de onderhandeling van hun principeovereenkomst (“term sheet”) vermoedelijk al
informatie hebben uitgewisseld die een impact kan hebben op de veiling” (Proximus voegt de
nadruk toe). Dit kenmerkt en conditioneert in feite heel de rest van het betoog van Telenet, doch
hoger werd al aangegeven dat vermoedens niet kunnen volstaan om voorlopige maatregelen te
bekomen, doch dat desbetreffend passend bewijs moet worden aangebracht (quod non in casu).
30. “Verwevenheid van netwerkconfiguratie en spectrumplanning”. Telenet beweert in andere
passages van het Verzoek dan weer dat omwille van de verwevenheid tussen netwerkconfiguratie
en spectrumplanning de deelnemers aan de Joint Venture “noodzakelijkerwijze” inzichten
verwerven en deducties kunnen maken over de plannen, capaciteitsbehoeften, voorkeuren, etc.
van de andere Joint Venture partner. Zij voegt daaraan toe dat “de meeste synergieën op het
niveau van de netwerkplanning” slechts zouden kunnen worden verwezenlijkt indien er een vorm
van coördinatie is tussen de Joint Venture partners op het vlak van de spectrumverwerving.
De beweringen van Telenet gaan er aan voorbij dat de betrokken operatoren de Joint Venture
precies in plaats stellen om te fungeren als een black box mechanisme zodat er geen
commercieel gevoelige informatie, inclusief spectrumgevoelige informatie, van de ene partij naar
de andere partij zal terugvloeien. Dat werd hierboven reeds uitvoerig toegelicht en aangetoond.
Bij de voorbereiding van het sharing project, inclusief de initiële studies inzake het
netwerkontwerp (“design”) en -dimensionering, hebben de partijen er zelfs in alle voorzichtigheid
voor gekozen om, in afwachting van de eventuele latere creatie van een Clean Team of een
(black box) Joint Venture, gebruik te maken van een externe black box, nl. [vertrouwelijk]250,
teneinde te vermijden dat er enige vertrouwelijke, gevoelige of strategische informatie van de
ene naar de andere partij zou vloeien, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Bovendien mag niet
uit het oog worden verloren dat de voorbereiding van het project en de desbetreffend gemaakte
overeenkomsten louter op het bestaand spectrum betrekking hebben. De bestaande
spectrumtoewijzingen zijn uiteraard publiek gekend. Voor wat toekomstige toewijzingen betreft,
wordt hierna verder aangetoond dat de beschikbare apparatuur toelaat de verschillende
mogelijke banden te dekken, zoals het Auditoraat dit ook heeft kunnen bevestigen door
constructeurs te bevragen. Er is desbetreffend bijgevolg geen enkele noodzaak tot uitwisseling
van informatie tussen de operatoren251.
Er kan enkel vastgesteld worden dat Telenet geen bewijs levert van het feit dat via de RAN
sharing transactie Proximus toegang zou gekregen hebben tot of toegang zou krijgen tot
spectrumgevoelige informatie.
Het komt aan Proximus overigens niet toe om desbetreffend een tegenbewijs te leveren
aangezien zulks een negatief bewijs zou uitmaken, wat van een partij niet kan verlangd worden.
Wel kan Proximus bevestigen dat zij over geen informatie beschikt en dat zij ook niet kan inzien
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Een kopie van de vertrouwelijkheidsovereenkomst die desbetreffend met de externe consultant in kwestie werd
gesloten, is opgenomen in Vertrouwelijke Bijlage 13. Die overeenkomst, inclusief de inleidende overwegingen
daarvan, maakt overduidelijk welk belang Proximus en Orange besteed hebben aan het uitsluiten van iedere
uitwisseling van commercieel gevoelige en strategische informatie alsook dat, meer algemeen genomen, alle van
toepassing zijnde reglementering en het mededingingsrecht moesten gerespecteerd worden, uiteraard ook door de
externe consultant.
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Aangezien Telenet hier opnieuw verwijst naar het zgn. uitsturen van gezamenlijke RFPs, verwijst Proximus naar wat
hierover al in randnummer 14 hoger werd aangegeven. Daar werd niet alleen aangetoond dat Telenet een verkeerde
voorstelling van de werking van de Buyin alliantie geeft, doch eveneens dat er desbetreffend geen enkele sprake is
van de uitwisseling van spectrumgevoelige informatie. Eens te meer, één operator krijgt niet te zien waarover de
andere operator informatie of een voorstel opvraagt, noch met betrekking tot de 1400 MHz-band, noch met
betrekking tot enige andere band.
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hoe zij in het kader of omwille van de RAN sharing transactie informatie zou verkrijgen over het
mogelijks te verwachten biedgedrag van Orange en/of andere informatie die haar zou
beïnvloeden in het kader van een spectrumveiling.
Dat de – louter hypothetische – uitwisseling van dergelijke spectrumgevoelige informatie, dan
wel een expliciete afstemming van strategie inzake spectrumverwerving, mogelijks zou kunnen
bijdragen tot het realiseren van bijkomende efficiënties staat vast, maar, nogmaals, dit is
uiteraard geen reden om te besluiten, en nog veel minder een bewijs van het feit, dat dergelijke
informatie zou worden uitgewisseld in het kader van de RAN sharing transactie tussen Proximus
en Orange. Opnieuw, de partijen nemen bij alle stappen in het project de nodige voorzorgen
teneinde uit te sluiten dat dergelijke informatie zou uitgewisseld worden.
Ten overvloede, merkt Proximus voor een goed begrip op dat spectrum slechts één van de
elementen uitmaakt om de nodige netwerkcapaciteit te realiseren. Andere elementen zijn:
zendvermogen (MIMO variant), densiteit van de uitrol en het activeren van specifieke radio
parameters (bvb. hogere order modulatie). Op elk van deze elementen is elke operator in staat
om zich te differentiëren van de andere operator. Het is aan de Joint Venture om de door de
operator gevraagde dienstkwaliteit (bedekking, capaciteit, bandbreedte, …) te realiseren via het
opstellen van een passend netwerkplan. Zoals hoger al aangetoond, vindt er in het kader van die
processen geen uitwisseling van spectrumgevoelige informatie plaats.
31. “Belang van aaneensluitende frequentieblokken en het vermijden van intermodulatievervorming”. Op dit punt dat vanaf onderaan p. 12 van het Verzoek wordt behandeld, is het van
belang te noteren dat Telenet zelf het volgende aangeeft, weliswaar in voetnoot, t.t.z. voetnoot
53:
“Sommige fabrikanten bieden radio-units aan met een breder spectrumbereik dan klassieke
radio-units (zgn. ultra wide band units)”252.
Dit spreekt op zich al haar bewering, in de tekst van haar Verzoek, tegen dat indien er geen
aaneensluitende frequentieblokken worden verworven er dan voor elk van die blokken een
verschillende radio-unit zou moeten geplaatst worden (quod non, dus).
Proximus heeft weliswaar geen zicht op alle aanbiedingen van alle constructeurs, maar kan wel
toevoegen dat de aanbiedingen waarvan zij kennis heeft, en die allemaal van grote en
gerenommeerde constructeurs afkomstig zijn, zoals daar zijn Nokia, Huawei en Ericsson, wel
allemaal radio-units omvatten die niet vereisen dat in geval van gedeeld gebruik van deze
apparatuur de betrokken operatoren over aaneensluitende frequentieblokken zouden dienen te
beschikken253. Het gaat bijgevolg hoegenaamd niet om zgn. uitzonderlijke aanbiedingen, maar
veeleer om iets wat inmiddels zowat standaard in de industrie blijkt te worden aangeboden. Het
tegendeel zou overigens verbazen aangezien er een steeds toenemend aantal (actieve)
netwerksharing transacties plaatsvinden in vele Europese landen (en daarbuiten) en dat, zo mag
Proximus aannemen, de operatoren aldaar ook geen informatie uitwisselen over
spectrumveilingen en ook niet systematisch beschikken over aaneensluitende frequentieblokken.
Er is bijgevolg geen enkele technische noodwendigheid om tot een afstemming tussen de
operatoren te komen inzake de te verwerven spectrumbanden, in tegenstelling tot wat Telenet
lijkt te willen beweren (doch niet zonder zichzelf in voetnoot tegen te spreken …).
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De grafische illustraties op p. 13 van het Verzoek, waarvan Telenet niet aangeeft waarvan ze afkomstig zijn, lijken dit
dan weer tegen te spreken, doch in de mate dat ze dit tegenspreken, zijn ze eenvoudigweg feitelijk onjuist.
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Zie Vertrouwelijke Bijlage 23 voor uittreksels uit de relevante documentatie van constructeurs waartoe Proximus
toegang heeft gehad. Voorzichtigheidshalve heeft zij deze informatie als vertrouwelijk aangemerkt aangezien ze
binnen het tijdsbestek van deze procedure niet is kunnen nagaan of de betrokken ondernemingen de informatie als
vertrouwelijk beschouwen (zie ook wat de constructeurs in hun antwoorden op de verzoeken om inlichtingen van het
Auditoraat hebben aangegeven inzake de vertrouwelijke behandeling die aan hun documentatie dient voorbehouden
te worden).
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Opnieuw geldt hier ook wat hoger al werd aangegeven, nl. dat in de hypothese dat via
afstemming tussen operatoren op dit vlak eventueel bijkomende efficiënties zouden kunnen
worden bewerkstelligd, dit geenszins inhoudt, en nog minder een bewijs vormt van het feit dat
dergelijke afstemming, al dan niet via informatie-uitwisseling, zou plaatsvinden.
De Joint Venture komt slechts (en enkel) tussen nadat de partijen hun spectrum verworven
hebben op basis van hun eigen en onafhankelijk bepaalde keuzes. De Joint Venture werkt aldus
enkel met de bestaande spectrumtoewijzingen aan elk van de partijen, nadat deze daadwerkelijk
zijn toegewezen in het kader van de spectrumveiling (t.t.z. nadat deze veiling is afgelopen). Pas
dan is het aan de Joint Venture om het netwerkplan op te stellen voor de betrokken operator,
niet omgekeerd. De hierboven reeds meer gedetailleerd beschreven processen en werking van de
Joint Venture tonen dit aan.
Voor de goede orde voegt Proximus nog toe dat de beweringen van Telenet inzake zgn.
intermodulatievervorming evenmin juist zijn. De huidig beschikbare apparatuur laat immers toe
om intermodulatievervorming weg te werken door de signaalprocessing die in de gedeelde radioapparatuur in kwestie plaatsvindt. Bovendien kan Proximus bevestigen dat zij, zonder met
dergelijke vervorming/interferentie te worden geconfronteerd, reeds aan elkaar aansluitende
frequentieblokken op dezelfde radio-apparatuur heeft geïmplementeerd. [vertrouwelijk]
32. Bevestiging door de Auditeur-Generaal. De voormelde punten worden ook in de Opmerkingen
van de Auditeur-Generaal bevestigd254. Er wordt meer in het bijzonder aangegeven dat uit de
informatie waarover ze momenteel beschikt (mede na een aantal constructeurs te hebben
ondervraagd) blijkt dat het niet gegeven is dat aaneensluitende frequentieblokken een sine qua
non vereiste zijn om maar één enkele radio-unit te moeten gebruiken op een gegeven site. De op
dit moment beschikbare apparatuur blijkt namelijk het volledige spectrumbereik te ondersteunen
van de geveilde frequentiebanden voor frequentiebanden die momenteel reeds in gebruik zijn.
33. “Belang van de gekozen ‘use cases’”. Het is juist dat binnen 5G verschillende toepassingen kunnen
ontwikkeld worden die telkens inspelen op en gebruik maken van verschillende karakteristieken
van die technologie (doorgiftesnelheid, latentie, e.d.m.). Anderzijds, is het niet juist dat Proximus
en Orange onvermijdelijk dan wel in de feiten, al dan niet in het kader van of via de voorgenomen
Joint Venture, informatie zouden uitwisselen, rechtstreeks of onrechtstreeks, betreffende de use
cases waarop zij zich zouden willen toespitsen. Dergelijke uitwisseling van informatie vindt
eenvoudigweg niet plaats en is geenszins voorzien. De hoger beschreven processen van
netwerkplanning tonen aan dat er geenszins nood is aan een uitwisseling van informatie
desbetreffend. Er is bijgevolg geen sprake van enige invloed op het biedgedrag van de betrokken
ondernemingen.
[vertrouwelijk]
34. “Gedeeld gebruik van spectrum”. Op p. 17 van het Verzoek vermeldt Telenet een heel aantal
elementen inzake eventuele spectrumpooling die mogelijks, in de toekomst, onder de controle van
het BIPT, en onder bepaalde voorwaarden, zou kunnen toegelaten worden. Proximus ziet echter
niet in wat in dat betoog van Telenet te maken heeft met de toekomstige spectrumveiling en de
invloed op het biedgedrag van de operatoren.
Het enige element dat in die buurt komt, is de bewering dat “om spectrumdeling in de toekomst
mogelijk te maken, Orange en Proximus er alle belang bij [hebben] om te beschikken over
aaneensluitende blokken frequentieblokken in dezelfde frequentieband. De aaneensluitende
blokken kunnen dan immers als één gezamenlijk spectrum worden gebruikt”. Waarop deze
bewering precies gebaseerd is, wordt niet nader toegelicht en Proximus ziet niet in waarom, puur
hypothetisch en technisch beschouwd, niet aaneensluitende blokken niet onder de vorm van
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Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummers 19-21.
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spectrumdeling zouden kunnen gebruikt worden. Trouwens, zelfs indien Proximus op dit vlak een
belang zou hebben, betekent nog niet dat deze situatie zich voordoet of zal voordoen.
Nogmaals, en zoals ook de Auditeur-Generaal bevestigt255, spectrum maakt geen deel uit van de
RAN sharing transactie tussen Proximus en Orange en alles wat in de toekomst desbetreffend zou
gebeuren, is puur speculatief.
Wat de zgn. fall back optie onder de vorm van nationale roaming betreft, verwijst Proximus naar
wat desbetreffend reeds werd aangegeven in randnummer 27 supra[vertrouwelijk]
35. “Lagere eenheidskosten”. De beweringen van Telenet inzake zgn. lagere eenheidskosten256 vallen
moeilijk te begrijpen. Het is niet omdat op een bepaald vlak er lagere kosten en efficiënties
gerealiseerd worden, dat er plots minder voor spectrum zou geboden worden. Op basis van een
puur theoretische en abstracte discussie, zou iemand overigens eveneens het tegendeel kunnen
beweren van wat Telenet voorhoudt, gelet op het feit dat door de gerealiseerde besparing er
bijkomende investeringsmiddelen beschikbaar worden. Daaruit blijkt dat in tegenstelling tot wat
Telenet voorhoudt, het voormelde in ieder geval geen informatie verschaft over hoe een operator
zich in een spectrumveiling, inclusief vanuit een strategisch en financieel oogpunt, zal positioneren.
Bovendien werd hoger al gewezen op het feit dat er een (lange) reeks factoren bestaat die het
gedrag en de strategie van een operator in de context van een spectrumveiling bepalen. Het
argument van Telenet lijkt in feite uiteindelijk in die passage van haar Verzoek over de zgn. ‘lagere
eenheidskosten’, opnieuw, op het zgn. “comfort”-argument gebaseerd te zijn van te beschikken
over fall back-opties inzake spectrum pooling en nationale roaming. Die beweringen van Telenet
werden echter hoger al weerlegd.
36. Tussenconclusie – afwezigheid van ongeoorloofde informatie-uitwisseling. De RAN sharing
transactie tussen Proximus en Orange houdt geen ongeoorloofde uitwisseling van
spectrumgevoelige informatie in die tegen het mededingingsrecht zou ingaan en die het
biedgedrag van de betrokken partijen zou (kunnen) beïnvloeden. In ieder geval dient te worden
vastgesteld dat Telenet het tegendeel niet aantoont.
Telenet toont bijgevolg het prima facie bestaan van een inbreuk op het mededingingsrecht niet
aan.
Opnieuw, indien iedere vorm van actieve netwerksharing inherent – volgens Telenet –
ongeoorloofde informatie-uitwisseling zou inhouden, dan zou – nog steeds volgens de thesis van
Telenet – elke actieve netwerksharing verboden moeten zijn aangezien in ieder geval op een dag,
in de dichte of de verdere toekomst, er wel een spectrumveiling zou plaatsvinden. Er kan echter
vastgesteld worden dat er in de EU meerdere actieve netwerksharing transacties bestaan, zonder
dat die op grond van het mededingingsrecht in vraag gesteld worden257.
Ondanks het feit dat Proximus zeker geen exhaustieve verificatie heeft kunnen uitvoeren, blijkt
ook de bewering van Telenet onjuist dat netwerksharing in het buitenland steeds “na de
spectrumveiling” zou hebben plaatsgevonden. Het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk is hier
illustratief. De netwerksharing transactie tussen Vodafone UK en O2 UK (Telefonica) werd
wereldkundig gemaakt op 12 juni 2012258. Ofcom opende nauwelijks een maand later de
(verwachte) spectrumveiling voor 4G-spectrum in de 800MHz-band259. Daaraan kan men zelfs

255

Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummer 22.

256

Verzoek, randnummer 46.

257
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Zie Bijlage 14:
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2012/06/07/vodafone-uk-and-telefonica-uk-tomerge-network-infrastructure/ .
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Zie Bijlage 15: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/32872/im.pdf.
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toevoegen dat gegeven de marktomstandigheden en de evolutie van de sector toen, 4Gspectrum (en de veiling toen) kan vergeleken worden met wat 5G-spectrum (en de veiling
daarvan) op vandaag betekent. Bovendien kan vermeld worden dat de voormelde
netwerksharing in het Verenigd Koninkrijk in 2019 werd uitgebreid voor 5G, terwijl een
significant deel van het 5G-spectrum in begin 2020 in het Verenigd Koninkrijk zal geveild
worden260.
37. Geen informatie-asymmetrie. Gelet op de voormelde tussenconclusie kan er ook, in tegenstelling
tot wat Telenet beweert, geen sprake zijn van een informatie-asymmetrie aangezien Proximus en
Orange op basis van hun RAN sharing transactie niet over spectrumgevoelige informatie van
elkaar zullen beschikken die niet door andere kandidaat bieders zou gekend zijn.
38. Ten overvloede, werkbaarheid van het clean-team en black box mechanisme. Proximus betwist
de twee argumenten die Telenet inroept om de werkbaarheid van clean-team en black box
mechanismen in vraag te stellen261.
Vooreerst beschikt Proximus binnen haar eigen organisatie over een voldoende aantal
personeelsleden om op zelfstandige wijze op de spectrumveiling te werken, inclusief nadat een
aantal van haar personeelsleden naar de Joint Venture zullen zijn overgegaan262. Er is bijgevolg
geen sprake van een zgn. te kort aan bekwame personeelsleden met de nodige kennis van zaken.
Het tweede door Telenet ontwikkelde argument komt in feite neer op een herhaling van de
argumenten die zij eerder in haar opmerkingen heeft trachten te ontwikkelen aangaande een
zgn. inherente uitwisseling van spectrumgevoelige informatie die, volgens haar, in de/elke
netwerksharing transactie zou ingebakken zijn. Ook dat standpunt van Telenet werd echter
hoger al weerlegd.
Ook de Auditeur-Generaal verwerpt in haar Opmerkingen de beweringen die Telenet – ten
onrechte – formuleert betreffende de vermeende onwerkbaarheid van het gebruik van Clean
Teams263.
39. Strikt ondergeschikte opmerking: de incoherentie tussen de argumentatie van Telenet en haar
verzoek. In randnummer 51 van het Verzoek, besluit Telenet als volgt: “Om deze reden is Telenet
van oordeel dat elke bespreking en verdere implementatie van de samenwerking tussen Proximus
en Orange moet worden opgeschort tot na het aflopen van de spectrumveiling”.
Omwille van alle bovenvermelde redenen, deelt Proximus deze conclusie uiteraard niet.
Daarenboven dient te worden vastgesteld dat het verzoek tot “schorsing” dat Telenet uiteindelijk
formuleert zich, minstens potentieel, verder in de tijd uitstrekt en het aflopen van de
spectrumveiling ver te boven kan gaan. Proximus komt later in onderhavige opmerkingen, strikt
ondergeschikt, nog terug op deze incoherentie in de argumentatie van Telenet.
2. Geen (bewijs van een) beperking van de mededinging op de retail- en de
wholesalemarkt(en) voor mobiele telefonie
40. Voorafgaandelijke precisering – geen delen/sharing van enige “customer facing activities”, noch
op retail noch op wholesale vlak. Alvorens dieper in te gaan op de argumentatie van Telenet,
preciseert Proximus voor de goede orde dat het geviseerde RAN sharing project op geen enkele
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Verzoek, randnummer 48.
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In antwoord op een vraag die betreffende de werking en de waarborgen van het Clean Team werd gesteld, heeft
Proximus overigens verdere informatie over dat Clean Team verschaft. Zij verwijst daar dan ook ten overvloede naar;
zie Vertrouwelijke Bijlage 10.
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wijze inhoudt dat enige customer facing activities (of activiteiten en functies die rechtstreeks naar
de klant gericht zijn) op enigerlei wijze zouden gedeeld worden tussen Proximus en Orange. Deze
activiteiten en functies blijven strikt gescheiden van elkaar en zullen op volkomen onafhankelijke
wijze verder blijven functioneren. Deze vaststelling geldt zowel op retailvlak (dienstverlening naar
eindgebruikers) als op wholesalevlak (dienstverlening naar andere operatoren, of
groothandelsvlak, zoals met name ten opzichte van virtuele operatoren of MVNOs).
Elke operator blijft volkomen vrij in het bepalen van zijn eigen marktstrategieën, het ontwikkelen
van nieuwe diensten(formules) en producten, de prijszetting voor de dienstverlening, de
technische en kwalitatieve kenmerken van deze dienstverlening, het al dan niet aanbieden van
gebundelde aanbiedingen, het zich specifiek richten op bepaalde segmenten of doelgroepen, het
verzorgen van de klantendienst, de facturatie, de klachtenbehandeling, het al dan niet opzetten
van samenwerking met MVNOs en het bepalen van de vorm en de voorwaarden die deze
samenwerking aanneemt, etc., etc..
Op al deze vlakken doet de RAN sharing transactie op geen enkele wijze afbreuk aan, noch heeft
zij een invloed op, of houdt zij een beperking in op de concurrentie tussen de operatoren.
(a) Posities van de operatoren op de markt
41. Diversiteit in strategische positionering. De bestaande marktposities van de operatoren
reflecteren in grote mate de wijze waarop zij zich in het verleden op de markt gepositioneerd
hebben en zich daarop (verder of verschillend) positioneren.
Opnieuw, Proximus zal in het kader van onderhavige procedure niet haar volledige visie op de
marktevolutie sinds de jaren ’90 uiteenzetten. Het is daarentegen wel belangrijk te herinneren
aan het feit dat de voormalige operator BASE (toen voornamelijk gecontroleerd door KPN) zich
vanaf de start van zijn activiteiten steeds eerder als een low-cost operator heeft gepositioneerd
die zich op een eerder residentieel klantenpubliek richtte264. Meerdere malen heeft BASE
overigens uitdrukkelijk aangegeven dat de bedrijven haar niet interesseerden265. Uiteindelijk
heeft BASE ingezien en erkend dat zij in feite het cliënteel van de grote bedrijven niet kon
bedienen aangezien zij eerst de noodzakelijke investeringen in haar netwerkinfrastructuur moest
doorvoeren teneinde de kwaliteit van haar netwerk en dienstverlening op niveau te brengen266.
Na deze investeringen te hebben doorgevoerd, is ook BASE zich meer en meer naar de bedrijven
toe gaan positioneren met daarop gerichte specifieke aanbiedingen. Dat BASE op het ogenblik
van de overname ervan door Telenet een geringer klantenbestand van (grote) bedrijven had dan
Proximus en Orange, valt dan ook logisch te verklaren.
Daarbij moeten echter onmiddellijk de volgende andere belangrijke vaststellingen worden
gedaan, inclusief betreffende de cijfergegevens die Telenet vooropstelt.
Ten eerste, formuleert Proximus het nodige voorbehoud bij bepaalde cijfers/marktaandelen die
Telenet in het Verzoek citeert en waarvan de precieze bron zeer onduidelijk is267. Zo heeft
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Zie, bijvoorbeeld, Bijlage 16 voor een artikel gepubliceerd in het zakelijk tijdschrift Tendances waarin de CEO van BASE
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Zie in het bijzonder de eerste tabel op p. 21 van het Verzoek waarbij als “bron” vermeld wordt: “financiële rapportage
operatoren en analyses door analisten”.
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Proximus het meer dan sterke vermoeden dat de betrokken gegevens niet op een vergelijkbare
wijze zijn samengesteld, zodat bvb. het marktaandeel van Proximus in waarde overschat wordt
en dat van Telenet onderschat.
Ten tweede, valt het op dat Telenet weliswaar cijfers aanhaalt inzake de totale markt en het
“bedrijfssegment” op die markt268, maar dat zij het nalaat om cijfers te citeren voor het andere
segment van de markt, namelijk dat van de (residentiële) consumenten. Uit de combinatie van de
cijfers geciteerd in randnummers 55 en 58 van het Verzoek kan echter op zich al afgeleid worden
dat de reden voor deze “vergetelheid” (sic) van Telenet te vinden is in het feit dat zij in het
residentieel segment van de markt naar alle waarschijnlijkheid een groter mobiel klantenbestand
heeft dan dat van Orange (naast natuurlijk het zeer significant groter klantenbestand voor vaste
diensten waarover Telenet beschikt).
Bovendien blijkt uit de interne analyse van de marktinformatie door Proximus dat binnen het
(ruime) dekkingsgebied waarbinnen Telenet ook over de kabelinfrastructuur beschikt, Telenet
niet alleen over een groter klantenbestand (voor mobiele diensten) in dat segment beschikt dan
Orange maar ook dan Proximus. Zij is op dat vlak overduidelijk de grootste operator.
Proximus geeft hierna de cijfers weer zoals die bij haar intern blijken uit haar eigen analyses van
de beschikbare marktgegevens:
Geschatte marktaandelen voor de mobiele netwerkoperatoren (in
volume) in de Telenet-zone (%) (residentiële klanten)
Proximus

Situatie
Eind 19Q3*
[Vertrouwelijk]
[25-30%]
Orange Belgium
[Vertrouwelijk]
[25-30%]
Telenet incl. Base
[Vertrouwelikj]
[40-45%]
* Proximus eigen schattingen gebaseerd op actieve (spraak en data) kaarten (excl M2M), bij elke
mobiele netwerk operator de (volle) MVNOs inbegrepen. Zowel stand-alone mobiele aanbiedingen
als in bundels.
Geschatte marktaandelen voor de mobiele netwerkoperatoren en de
Situatie
MVNOs (in volume) in de Telenet-zone (%) (residentiële klanten)
Eind 19Q3*
Proximus
[Vertrouwelijk]
[25-30%]
Orange Belgium
[Vertrouwelijk]
[20-25%]
Telenet incl. Base
[Vertrouwelijk]
[35-40%]
Others
[Vertrouwelijk]
[10-15%]
* Proximus eigen schattingen gebaseerd op actieve (spraak en data) kaarten (excl M2M). Zowel
stand-alone mobiele aanbiedingen als in bundels
Ten derde, als Telenet het onderscheid tussen het “residentieel” en het “zakelijk” segment meent
te moeten maken, dan zou het ook passend zijn dat zij daarbij ook de waardecijfers zou
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Voor de goede orde merkt Proximus op dat Telenet geen enkel precies criterium aangeeft om dit segment van de rest
van de markt af te scheiden. Proximus zal het debat dat hierboven al gevoerd werd in andere procedures hier niet
heropenen maar wijst er wel op dat de Raad voor de Mededinging in de beslissing, die Telenet citeert in randnummer
58, zelf heeft vastgesteld dat hij er niet in slaagde om desbetreffend een passend criterium te identificeren, ook niet
na elk van de mobiele operatoren desbetreffend te hebben ondervraagd. Wat die door Telenet geciteerde beslissing
betreft, verwijst Proximus overigens naar wat zij al in voetnoot 5 hierboven heeft aangegeven.
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aangeven. Er blijkt immers uit de cijfers gepubliceerd door het BIPT (in de door Telenet
aangehaalde maar niet voorlegde publicatie269) dat in 2018 het “residentiële segment” goed was
voor ongeveer 9.000.000 actieve SIM-kaarten met een gemiddelde maandelijkse opbrengst
(ARPU) van € 14,9270, terwijl het “zakelijke segment” van de markt goed was voor ongeveer
3.000.000 actieve kaarten met een ARPU van € 23,5. Daaruit blijkt dat de waarde in opbrengsten
van het “residentiële segment” ongeveer dubbel zo groot is als dat van het “zakelijke segment”.
Dit werpt al een ander licht op de doorslaggevende aandacht die Telenet in haar Verzoek aan dit
laatste segment wil geven.
Ten vierde, moet men zich de vraag stellen wat eigenlijk de relevantie is van de opsplitsing van de
markt in segmenten in een zaak zoals de onderhavige, om dan daarna te gaan inzoomen op het
“kleinste” segment van deze markt. Het toont alleen de zeer georiënteerde aard van de
voorstelling van zaken die Telenet weergeeft.
Ten vijfde, moet men geen dagelijkse volger van de telecomsector zijn om te weten dat Telenet
zich al meerdere jaren sterker en sterker profileert, daarbij gebruik makend van haar sterke (en
financieel gezien zeer gunstige) positie in vaste en geconvergeerde diensten, als een operator die
specifieke oplossingen aan het bedrijfssegment van de markt aanbiedt. De overname van BASE
kadert eveneens in die context en het staat, bij wijze van spreken, in de sterren geschreven dat
Telenet in de komende jaren volop zal inzetten op het uitbreiden en versterken van haar
marktpositie in het bedrijfssegment, en dit zowel voor vaste als, in het bijzonder, voor mobiele
diensten271. Ook op dat vlak is het duidelijk dat zij sterk, of zelfs voornamelijk, inzet op
gebundelde aanbiedingen272.
Met het oog daarop heeft Telenet overigens ook al (recent) een inhaalbeweging inzake
netwerkinvesteringen gemaakt aangezien het was gebleken dat het netwerk van BASE in het
bijzonder achterliep inzake 4G-dekking. Dit blijkt met name uit de volgende overzichtgegevens
inzake de dekking van het 4G-signaal zoals gepubliceerd door het BIPT273. Daaruit blijkt een
bijzonder sterke toename en verbetering van die dekking door het netwerk van Telenet/BASE
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Zie de Mededeling van de Raad van het BIPT van 25 juni 2019 met betrekking tot de status van de elektronische
communicatie- en TV-markt in 2018; beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.bipt.be/public/files/nl/22835/Statistisch-verslag_2018.pdf.

270

Ibidem, p. 40.

271

Een vlugge blik op de website van “Telenet Business” laat overigens toe zich hiervan te vergewissen. Men vindt er
bijvoorbeeld onderverdelingen van het zakelijke klantensegment terug zoals “Zelfstandigen & vrije beroepen”, “Retail
& ketens”, “Horeca”, “Banken & verzekeringen”, “Industrie”, “Zorg & gezondheid”, “Diensten”, “Overheden” en
“Scholen & universiteiten”. Zie o.a.:

- voor “Telenet Business” (welkomstpagina):
https://www2.telenet.be/nl/business/;

- voor “B-Fleet: het mobiele aanbod voor kmo’s en grote bedrijven”:
https://www2.telenet.be/nl/business/inspiratie/ontdek-bfleet-het-mobiele-aanbod-voor-kmos-en-grotebedrijven/

- voor het initiatief “Digitale versnelling”: waar Telenet o.a. het volgende aangeeft: “Om nog scherper in te spelen op
de specifieke behoeften van bepaalde sectoren werkt Telenet Business nauw samen met partners zoals de
Bouwunie, Horeca Vlaanderen, BECI en Domus Medica. Deze partnerships laten ons toe ons professioneel aanbod
voortdurend te verbreden en te versterken”:
https://www2.telenet.be/nl/business/over-ons/beter-ondernemen/.
272

Getuige daarvan zijn de campagnes die zijn opgenomen in Bijlagen 18, 19 en 20.

273

Zie https://www.bipt-data.be/nl/projects/barometer.

101

waarvan zij thans de vruchten kan plukken274. Bovendien kan worden herhaald dat in de context
van die investeringen Telenet/BASE de meest moderne apparatuur heeft kunnen installeren die al
klaar is voor de nieuwe ontwikkelingen inzake 5G275:

Ten zesde, in tegenstelling tot wat Telenet voorhoudt, is het hoegenaamd niet zo dat het
zakelijke klantensegment een soort van exclusieve zou zijn tussen Proximus en Orange276.
Opnieuw kan men hier overigens verwijzen naar wat hoger al werd vermeld inzake de steeds
toenemende convergentie (inclusief op het vlak van de vaste en de mobiele diensten) in de sector
van de elektronische communicatie. Op dat punt zal het voor iedereen toch goed gekend zijn dat
Telenet wél en Orange geen vaste netwerkinfrastructuur in België heeft. Als men een beetje
toekomstgericht wil kijken en denken, zijn dat relevante dimensies die onmiskenbaar in
aanmerking moeten genomen worden.
(b) Geen (bewijs van) beperking van de mededinging in de zin van artikel IV.1 WER/101 VWEU
42. Uitgangspunt – iedere netwerksharing transactie moet op haar merites bekeken worden. In
tegenstelling tot wat Telenet voorhoudt, moet elke netwerksharing transactie op haar merites
bekeken worden rekening houdende met alle relevante omstandigheden. Er is geen plaats voor
een dogmatische benadering waarin op basis van een oppervlakkige en vluchtige analyse, rekening
houdende met een zeer beperkt aantal criteria, zomaar zou kunnen worden geoordeeld dat een
netwerksharing transactie strijdig is met het verbod op mededingingsbeperkende
overeenkomsten.
Dit kan eenvoudig geïllustreerd worden door te verwijzen naar de tussenkomst van de Europese
Commissie in de Tsjechische zaak die Telenet aanhaalt. Zoals het persbericht van de Europese
Commissie in die zaak aanhaalt, heeft de Europese Commissie in die zaak op 7 augustus 2019
punten van bezwaar, t.t.z. een nog steeds voorlopig standpunt waartegen verweer kan gevoerd
worden, aan de twee betrokken operatoren meegedeeld. Dat persbericht herhaalt echter
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Incidenteel spreekt dit ook de beweringen van Telenet tegen dat zij ondanks significante investeringen er niet zou in
slagen haar marktpositie te verstevigen. De investeringen kunnen uiteraard slechts hun vruchten afwerpen nadat ze
gedaan zijn en effectief bijdragen tot een betere dienstverlening, en dat is slechts van recente datum voor Telenet.

275

Zie wat reeds in randnummer 10 hoger geciteerd werd en waarin Telenet zelf aangeeft dat de door haar voorziene (en
in tussentijd grotendeels tenuitvoergelegde) investeringen naast het optimaliseren van de dekking van de oude
technologieën gericht was op het voorbereiden van haar netwerk op de toekomst. Ze spreekt daarbij zelf over een
grootschalige moderniseringsoperatie en die o.a. inhoudt dat radio-uitrusting op sites integraal wordt vervangen
“door stations van de nieuwste generatie”.

276

Dit wordt overigens bevestigd in de Bijlage 2 bij het Verzoek waaruit Telenet, nog maar eens, selectief citeert. Ook
daarin wordt duidelijk aangegeven dat Proximus Telenet in ieder geval ook als een belangrijk concurrent in het zakelijk
segment aanziet. Incidenteel zal men overigens opmerken dat de CEO enkele pagina’s verder in het transcript van de
betrokken analistencall sterk de nadruk legt op het feit dat ook na de RAN sharing transactie Proximus en Orange
“strong competitors” (sterke concurrenten) van elkaar zullen blijven en dat er bijgevolg van de transactie niet
verwacht wordt dat zij op enigerlei wijze de concurrentie tussen die operator zal terugschroeven.
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eveneens dat het onderzoek in die zaak, drie jaar eerder, formeel werd geopend in 2016. Volgens
andere rapportages betreffende die zaak, gaat de zaak overigens terug naar een initiële klacht
van Vodafone die in 2014 bij de nationale mededingingsautoriteit werd ingediend en waarin
uiteindelijk de Europese Commissie in 2015 de leiding heeft genomen. Dat tijdsverloop toont op
zich al aan dat niet zomaar op basis van een beperkt aantal criteria en premisses vlug kan beslist
worden of een netwerksharing transactie strijdig is met het mededingingsrecht.
43. De “conclusie” in de Tsjechische zaak kan niet zomaar worden “doorgetrokken”. In tegenstelling
tot wat Telenet beweert277, kan de “conclusie uit de Tsjechische zaak” niet zomaar worden
doorgetrokken in de huidige zaak.
Voor zover Proximus dit weet, is de “statement of objections” in de Tsjechische zaak niet publiek
beschikbaar. Proximus kan ook bevestigen dat zij geen toegang tot dit document heeft. Telenet
blijkbaar ook niet aangezien zij dit document niet als bijlage bij haar opmerkingen voegt. In
afwezigheid van enige gedetailleerde informatie betreffende de specifieke door de Commissie
uitgevoerde analyse, en de op die basis ingenomen (voorlopige) standpunten, is het
ontoelaatbaar om zomaar af te gaan op een beknopt persbericht om een jarenlange schorsing
van een netwerksharing te trachten te bekomen.
Een “zomaar doortrekking” van de Tsjechische zaak is des te ontoelaatbaarder gelet op het feit
dat de details betreffende alle relevante aspecten van de netwerksharing transactie in Tsjechië
evenmin publiek beschikbaar zijn. Desbetreffend begrijpt Proximus overigens dat er meer dan
belangrijke verschillen zijn tussen die zaak en de onderhavige. Zo meent Proximus met name te
begrijpen dat er in de Tsjechische zaak zelfs geen Joint Venture gecreëerd is (wordt/werd), doch
dat alle communicaties in die zaak aangaande de netwerksharing en het exploiteren daarvan
rechtstreeks tussen de twee betrokken mobiele operatoren plaatsvinden. Dat is hoegenaamd niet
wat er in de transactie tussen Proximus en Orange voorzien is.
In ieder geval is het zo dat er überhaupt nog geen definitieve conclusie in de Tsjechische zaak
voorligt aangezien de betrokken partijen nog steeds de kans hebben om hun verweer te voeren
tegen de punten van bezwaar van de Commissie. Daarnaast verwijst Proximus naar wat zij in
vorig randnummer heeft aangegeven betreffende het feit dat er niet kan ingezien worden dat de
Europese Commissie zich in die zaak louter op een heel beperkt aantal (dogmatische) criteria zou
gebaseerd hebben om te besluiten dat die overeenkomst in strijd zou zijn met het kartelverbod.
Daarnaast, meent Proximus dat ook in die zaak de Europese Commissie alle relevante aspecten
van de transactie in haar onderzoek heeft opgenomen, minstens heeft of had moeten opnemen,
inclusief fundamentele aspecten zoals het al dan niet bestaan van de mogelijkheden om
unilaterale investeringen te doen en het al dan niet bestaan van afdoende mechanismen om te
vermijden dat commercieel gevoelige informatie desbetreffend tussen de partijen zou
uitgewisseld worden teneinde uit te sluiten dat dergelijke informatie-uitwisseling een impact zou
hebben op hun investeringsprikkels en -gedrag. Zoals al hoger aangegeven, zijn dit aspecten
waaraan in de transactie tussen Proximus en Orange bijzondere aandacht is besteed om te
verzekeren dat hun respectieve investeringsbeslissingen op een onafhankelijke wijze
gegarandeerd blijven. Zoals zonet aangegeven, is dit mogelijks geheel anders in de Tsjechische
zaak.
Bovendien, zal het het College niet ontgaan dat louter en alleen al op basis van het persbericht
van de Commissie het blijkt dat er minstens één fundamenteel verschil tussen de Tsjechische en
de onderhavige zaak, of tussen de Tsjechische en de Belgische markt, bestaat. De klagende partij
in die zaak, die niet in de netwerksharing transactie was opgenomen, namelijk Vodafone, had
geen enkele noemenswaardige aanwezigheid in het vaste telecomsegment278. Zoals al hoger
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Verzoek, randnummers 67 en volgende.

278

Zie Bijlage 4 van Telenet, in het bijzonder de volgende passage: “unlike the network sharing parties, [Vodafone] has no
meaningful presence in the fixed telecoms segment” (vrij vertaald: “in tegenstelling tot de partijen betrokken in de
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aangegeven, is dit inderdaad een zeer belangrijk gegeven in de geconvergeerde en verdere
convergerende markt(en) van de elektronische communicatie om de competitieve dynamieken
van de markt in aanmerking te kunnen nemen. Dit element op zich volstaat al om de zgn.
“zonder meer doortrekking” van de “conclusie” van de Tsjechische zaak naar de onderhavige
zaak, zoals Telenet deze voorstaat, te verwerpen. De twee zaken verschillen immers
noodzakelijkerwijze van elkaar.
Voor de goede orde, herhaalt Proximus dat de Opmerkingen van het Auditoraat aangeven dat de
Auditeur-Generaal informele contacten met het case team heeft gehad dat de Tsjechische zaak
binnen de Europese Commissie behandelt279. Ook dit is een bijkomende aanwijzing van het feit
dat de “conclusie” van die zaak niet zomaar kan worden doorgetrokken in de onderhavige zaak.
44. Het Gemeenschappelijk Standpunt van BEREC – algemene overwegingen. Ook met betrekking
tot het Gemeenschappelijk Standpunt (Common Position) van BEREC tracht Telenet te werk te
gaan bij wijze van ontoelaatbare veralgemeningen. Dit staat haaks op het basisstandpunt van
BEREC dat al in de “executive summary” op p. 2 van het document wordt aangegeven:
“In all instances, …, assessing infrastructure sharing agreements will require evidence-based
analysis on a case-by-case basis”280.
Ten tweede, mag niet uit het oog worden verloren dat BEREC’s Gemeenschappelijk Standpunt in
feite naar twee, vooralsnog te onderscheiden, regelstelsels verwijst: enerzijds, het sectorspecifiek
regulatoir kader dat eigen is aan de sector van de elektronische communicatie281 en, anderzijds,
de mededingingsregels. Het eerste kader is toe te passen, op basis van een aantal specifieke
beleidsdoelstellingen282, die op meerdere punten verschillen van die van het mededingingsrecht,
door de sectorregulatoren. De toepassing van de mededingingsregels komt dan weer in beginsel
aan de mededingingsautoriteiten toe283. Terwijl Telenet een heel aantal punten citeert uit het
Gemeenschappelijk Standpunt, kan enkel vastgesteld worden dat zij niet ingaat op de specifieke
elementen inzake de toepassing van artikel 101(1) VWEU die in het Gemeenschappelijk
Standpunt zijn opgenomen284. Zoals in volgend randnummer kort wordt toegelicht, laat de
toepassing van die criteria nochtans toe vast te stellen dat de RAN sharing transactie tussen
Proximus en Orange geen inbreuk op het mededingingsrecht vormt.
45. Toepassing op de onderhavige RAN sharing transactie van de criteria voor de toepassing van
het mededingingsrecht zoals samengevat door BEREC. BEREC stelt in hoofdorde drie criteria
voorop die hierna worden toegepast285.

netwerksharing, beschikt Vodafone over geen noemenswaardige aanwezigheid in het vaste telecomsegment”). Als de
Europese Commissie dit punt in het persbericht opneemt, kan enkel besloten worden dat dit ook een factor is
waarmee de Commissie in haar analyse rekening gehouden heeft.
279

Opmerkingen van de Auditeur-Generaal, randnummer 9.
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Vrij vertaald: “In alle gevallen, vereist de beoordeling van infrastructuur sharing overeenkomsten een op bewijs
gebaseerde analyse die geval-per-geval moet uitgevoerd worden”.
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BEREC verwijst overigens zowel naar het bestaand sectorspecifiek kader als naar het kader van de nieuwe
Elektronische Communicatie Code die in de toekomst van toepassing zal worden.
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Die beleidsdoelstellingen worden overigens uitdrukkelijk opgesomd op p. 5 van de Common Position. Daarna worden
de bevoegdheden van de sectorregulatoren opgesomd zoals die ter beschikking staan van de bevoegde
sectorautoriteiten (t.t.z. in België, het BIPT) om, in voorkomend geval, in de betrokken materie tussen te komen.
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Behoudens in een aantal landen waar de sectorregulator ook bevoegd is om de toepassing van de mededingingsregels
af te dwingen.
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Zie meer in het bijzonder Deel D van Appendix 1 van de Common Position.
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Ibidem.
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Het eerste criterium: korte termijn mededinging ten aanzien van de consumenten – onderzoek of
de consumenten kunnen genieten van een passende keuze nadat een infrastructuursharing in
plaats is286.
Het lijdt geen twijfel dat ook na de tenuitvoerlegging van de RAN sharing transactie de
consumenten, zowel de residentiële als de zakelijke gebruikers, verder zullen genieten van een
ruime keuze uit verschillende dienstverleningen aangeboden door de drie mobiele operatoren.
Elke operator zal zijn eigen aanbod behouden en dat ook zelf, onafhankelijk, bepalen.
Dat Telenet haar aanbod zal behouden en verder concurrentieel zal ontwikkelen, behoeft geen
verdere duiding287. Proximus en Orange zullen eveneens hun eigen aanbiedingen verder
ontwikkelen, inclusief op basis van de dienstenkwaliteit en de features die zij zullen aanbieden. Ze
zullen hun eigen spectrum en core netwerk (“het brein van het netwerk”) behouden en ook op
het vlak van het door hen gebruikte eigen netwerk zullen zij zich nog van elkaar onderscheiden.
Naast de door hen gebruikte Common Grid zullen zij immers vrij zijn om bijkomende, unilaterale
investeringen te doen, zoals dit reeds hoger werd aangetoond.[vertrouwelijk]
Het tweede criterium: concurrentie op de middellange en lange termijn288.
Ook aan de criteria die op dit punt door BEREC worden geciteerd, blijkt voldaan in de RAN
sharing transactie tussen Proximus en Orange.
Elk van de operatoren blijft met name de mogelijkheid behouden om autonoom beslissingen te
(blijven) nemen inzake bijkomende (unilaterale) investeringen, in het bijzonder op het vlak van
het behouden of ontwikkelen van bijkomende sites (het voorbeeld dat expliciet door BEREC wordt
aangehaald)289.
Elk van de operatoren zal niet enkel de mogelijkheid hebben om zulks te doen, maar ook de
prikkel behouden om zulks te doen. Ten aanzien van de eindgebruikers blijven hun aanbiedingen
immers onafhankelijk en het feit dat de ene operator bijkomende unilaterale investeringen kan
doen, zal de andere operator ertoe aansporen om zulks eveneens te overwegen en te doen, maar
zonder inzicht van de ene operator op de plannen van de andere. Bovendien is het in ieder geval
zo dat Telenet haar rol als concurrent op de markt verder zal blijven spelen. Er is geen enkele
aanwijzing, nog minder enig bewijs, voorhanden dat zulks niet het geval zou zijn. [vertrouwelijk]
Het derde criterium: de waarschijnlijkheid van coördinatie290.
Wat de beschermingsmechanismes tegen ongeoorloofde uitwisseling van commercieel gevoelige
informatie betreft, verwijst Proximus naar wat desbetreffend reeds hoger werd aangegeven. De
partijen besteden er de grootste zorg aan dat er geen dergelijke uitwisseling zal plaatsvinden.
Wat de gemeenschappelijkheid van variabele kosten betreft (het andere criterium dat BEREC op
dit punt vooropstelt), stelt zich evenmin een probleem aangezien Proximus en Orange voorzien
dat telkens waar mogelijk de variabele kosten worden toegewezen aan de partij die deze kosten
veroorzaakt, zodat dit blijft verband houden met de eigen beslissingen op het vlak van strategie
en investeringen. [vertrouwelijk]
Samengevat kan dus herhaald worden dat de partijen in de RAN sharing transactie hun
onafhankelijke beslissingsmacht behouden en dat er zich op dat vlak geen beperkingen van de
mededinging voordoen. Evenmin is er sprake van enige uitsluitingseffecten ten aanzien van
andere operatoren/concurrenten. Opnieuw, daar ligt geen enkel bewijs van voor en Proximus kan
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BEREC Common Position, p. 24, punt a).
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Desbetreffend verwijst Proximus overigens naar wat al in randnummer 41 hoger werd aangegeven inzake de nog
sterkere ontwikkeling die van Telenet op de zakelijke markt mag verwacht worden.
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BEREC Common Position, p. 24, punt b).
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[vertrouwelijk]
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BEREC Common Position, p. 24, punt c).
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niet inzien hoe de mededinging in deze zou beperkt worden omwille van het bestaan van
dergelijke uitsluitingseffecten.
Ten slotte, moet rekening gehouden worden met het feit dat BEREC voornamelijk ook verwijst
naar de positieve effecten die van een netwerksharing transactie kunnen worden verwacht291.
BEREC verwijst meer in het bijzonder naar de volgende essentiële aspecten die in rekening
moeten worden gebracht:
- kostenverminderingen en kostenbesparingen;
-

verbeterde efficiënties;

-

het in de hand werken van consumentenkeuze;

-

het algemeen belang, inclusief de milieumatige en gezondheidsgerelateerde positieve
impact van netwerksharing transacties.

Proximus heeft de voormelde elementen ook reeds meer gedetailleerd uitgewerkt in een
memorandum en een aanvulling op dit memorandum die zij, op vertrouwelijke basis, aan het
Auditoraat op respectievelijk 23 augustus 2019 en 20 oktober 2019 heeft overgemaakt. Die
memoranda worden bij onderhavige opmerkingen gevoegd als Vertrouwelijke Bijlage 21 en
Vertrouwelijke Bijlage 22 en Proximus verwijst daar uitdrukkelijk naar. Daarnaast verwijst
Proximus eveneens naar de voorstelling van deze diverse aspecten die al is opgenomen in
Vertrouwelijke Bijlage 4292. De voormelde documenten gaan ook meer gedetailleerd in op de
diverse efficiënties die door de transactie op meerdere vlakken zullen kunnen gerealiseerd
worden en die aan de eindgebruikers ten goede zullen komen.
46. De beweringen die Telenet afleidt uit de BEREC “criteria” kunnen niet worden gevolgd. Proximus
deelt hoegenaamd niet de wijze waarop Telenet op basis van verwijzingen naar de BEREC “criteria”
de RAN sharing transactie in vraag tracht te stellen.
Zoals al herhaaldelijk aangegeven, vertrekt Telenet keer op keer van de volstrekt verkeerde
premisse, namelijk dat er sprake zou zijn van “totale uitsluiting van infrastructuurconcurrentie
tussen Proximus en Orange” en dat dit “kennelijk disproportioneel” zou zijn. In werkelijkheid is er
echter geen sprake van een dergelijke uitsluiting van infrastructuurconcurrentie zodat er ook niet
verder hoeft te worden ingegaan op al de beweringen die Telenet er uit afleidt. Deze vaststelling
geldt voor alle betrokken technologieën.
Onder dit voorbehoud, en louter ten overvloede, voegt Proximus wel nog toe dat Telenet niet kan
gevolgd worden wanneer zij beweert dat omwille van het feit dat zowel Proximus als Orange
momenteel beschikken “over een eigen 2G, 3G en 4G netwerk dat het volledige Belgische
grondgebied dekt”, het voor deze partijen verboden zou zijn om een sharing van deze netwerken
te overwegen293. Infrastructuurconcurrentie zou, volgens Telenet, hierdoor verdwijnen.
Zoals BEREC echter meermaals aangeeft, dient in feite een vergelijking te worden gemaakt
tussen de situatie voor en na de transactie en dit in termen van de keuze die tussen de
verschillende aanbiedingen beschikbaar zal zijn. Zoals Telenet zelf aangeeft, beschikken zowel
Proximus als Orange over een netwerk met een volledige dekking van het Belgische grondgebied.
Tussen die partijen is dit dan, indien men de redenering van Telenet volgt, in feite geen
concurrentieel gegeven meer. Na de RAN sharing transactie zal de situatie vanuit dat oogpunt
niet wijzigen aangezien elk van de partijen nog steeds over een netwerk met een volledige
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BEREC Common Position, pp. 9-10, Afdeling 2.2.1.
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Verzoek, p. 26, bovenaan.
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dekking zal beschikken. De betrokken partijen zullen dit echter wel op basis van een meer
kostenefficiënte wijze kunnen realiseren, die zij zonder de transactie niet konden realiseren.
Bovendien zal er geen sprake zijn van een gelijkheid294 tussen de beide netwerken aangezien de
partijen niet alleen onafhankelijk van elkaar blijven functioneren op het vlak van spectrum en
core-net < maar dat zij ook zelf de werking van het door elk van hen gebruikte eigen netwerk
zullen kunnen blijven bepalen (in het bijzonder door de definitie van de KPIs) en dat zij zelf,
zelfstandig, kunnen beslissen over de uitbreiding van de dekking van hun netwerk door
unilaterale investeringen te doen en te beslissen andere functionaliteiten in te voeren >. De
concurrentie, inclusief de infrastructuurconcurrentie, wordt bijgevolg geenszins “uitgeschakeld”.
Daarenboven is dit een goed voorbeeld van de wijze waarop Telenet in feite een loopje neemt
met de genuanceerde standpunten van BEREC295. Zo geeft BEREC meer in het bijzonder aan dat
wanneer nieuwe technologieën zich aandienen, het waarschijnlijk is (maar mogelijks niet in alle
gevallen) dat oude (zgn. legacy) technologieën (zoals 2G, 3G) in de toekomst minder zullen
gebruikt worden door de eindgebruikers en de operatoren. Aldus kan het voortgezet gebruik van
deze technologieën leiden tot hogere incrementele kosten terwijl de volumes afnemen. Het delen
van infrastructuur kan in die context, nog steeds volgens BEREC, een middel bieden voor het
realiseren van kostenbesparingen inzake de voorgezette uitbating van deze diensten door
individuele operatoren. BEREC suggereert daarbij overigens dat voor deze technologieën zelfs het
delen van spectrum door de regulatoren zou moeten overwogen worden aangezien dit kan
toelaten om frequenties vrij te maken en aan andere, nieuwe, technologieën toe te wijzen. Het
moge duidelijk zijn dat dit standpunt van BEREC nogal verschilt van wat Telenet er tracht uit af te
leiden.
Voor de goede orde verwijst Proximus voor wat 5G betreft naar wat al in randnummer 13 en
elders in onderhavige opmerkingen werd aangegeven. Ook op dat vlak is er, in tegenstelling tot
wat Telenet beweert, geen sprake van een beperking van de keuze van de gebruiker, noch naar
infrastructuur noch naar dienstenaanbod, laat staan van een disproportionele beperking van die
keuze. Integendeel, met de transactie zal er precies sneller en uitgebreider keuze zijn op dat vlak
dan in het geval zonder de transactie, en dit volstrekt in lijn met de beleidsdoelstellingen
dienaangaande.
47. Geen “beperking van de concurrentie op belangrijke parameters”. Volgens Telenet zou de RAN
sharing transactie de parameters waarop Proximus en Orange met elkaar concurreren aanzienlijk
beperken296.
Daargelaten het feit dat dergelijke beweringen uit de mond van een concurrent –
[Vertrouwelijk]– op zich al weinig geloofwaardig over komen, kan Proximus volstaan met te
verwijzen naar wat zij zonet al heeft herhaald.
Er is geen “gelijkschakeling” of “fusie” van de netwerken, in tegenstelling tot wat Telenet
beweert. Net zoals in de O2 Germany/T-Mobile Deutschland zaak behouden de partijen de
controle over hun radioplanning en de vrijheid om locaties, ook niet gedeelde (t.t.z. unilaterale),
te verwerven om de dekking en capaciteit van hun netwerk te verhogen. Daarop bestaan geen
beperkingen. De capaciteit en de dekking van het netwerk van Proximus en Orange zullen niet
dezelfde zijn. Omwille van de hoger al uiteengezette redenen is het onjuist te beweren dat
“aangezien Proximus en Orange een netwerk delen, zij zich op dit vlak naar hun klanten toe niet
meer [zullen] kunnen onderscheiden”297.
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Voor wat de beweringen van Telenet aangaande 2G-, 3G- en 4G-netwerken betreft298, verwijst
Proximus naar wat ze al in randnummer 46 heeft aangegeven aangezien Telenet meermaals
hetzelfde (onterechte) argument aanhaalt. In randnummer 76 voegt Telenet enkel een
overweging toe, namelijk de bewering dat Telenet zgn. “onvoldoende concurrentiedruk op
[Proximus en Orange] zou uitoefenen om te verzekeren dat zij de eventuele kostensynergieën die
voortvloeien uit de fusie aan de eindgebruikers zullen doorgeven”. Van deze vluchtige bewering,
die overigens opnieuw op de verkeerde premisse van een “fusie” van netwerken gebaseerd is, ligt
niet het minste bewijs voor.
Zoals al aangegeven, wijst niets er op dat Telenet, als meer dan solide operator, niet in staat zou
zijn haar competitieve rol te spelen, zoals zij dit zelf wenst in te vullen op een onafhankelijke
wijze. In tegendeel, er kan verwacht worden dat de door Telenet geboden concurrentie zelfs nog
zal toenemen, a fortiori in bepaalde marktsegmenten die Telenet als zeer belangrijk aanmerkt299.
48. Geen “verminderde prikkels om te innoveren en te investeren in nieuwe technologieën en
infrastructuur”300. Proximus kan het eens zijn met de vaststelling dat het vooruitzicht om meer
klanten en dus meer omzet te verwerven, de voornaamste (minstens een zeer voorname) drijfveer
voor investeringen is. Proximus ziet echter niet in en Telenet toont hoegenaamd niet aan hoe de
RAN sharing transactie iets zou afdoen aan de prikkels (inclusief de investeringsprikkels) voor de
betrokken partijen om meer klanten te verwerven.
Die prikkels blijven ten volle behouden doorheen de volledige bedrijfsvoering van de betrokken
operatoren, zowel op infrastructuurvlak (met name onder de vorm van unilaterale investeringen)
als op het vlak van de dienstenconcurrentie.
Terwijl hoger al meer gedetailleerd werd aangetoond dat de infrastructuurconcurrentie zal
behouden blijven, kan hier bevestigd worden dat de dienstenconcurrentie eveneens intact zal
blijven, inclusief op basis van de kwantitatieve (of tarifaire) en kwalitatieve componenten van de
dienstaanbiedingen die door elk van de operatoren (net als voorheen) onafhankelijk zullen
bepaald worden en waarbij die laatste (kwalitatieve) componenten een functie zullen zijn, o.a.,
van de door elke operator op infrastructuurvlak eigen gekozen dienstenparameters.
Voor de goede orde herhaalt Proximus in deze context dat het respectief mobiel verkeer van
Proximus en Orange zal vervoerd worden op de respectieve spectrumbanden waarover elk van
die operatoren individueel zal beschikken en die geconfigureerd zullen worden op de specifieke
sites van de Common Grid (alsook, telkens waar relevant, op de unilaterale sites van de
betrokken operator). Iedere operator zal bijgevolg de investeringen (moeten) doen en de kosten
dragen voor de uitrol van zijn spectrumbanden op de gedeelde hardware.
Het is onjuist te beweren dat “door te investeren [Proximus en Orange] enkel klanten kunnen
afsnoepen van concurrenten die geen deel uitmaken van de samenwerking”301. Die bewering lijkt
te zijn gebaseerd op de hypothese dat elke investering door Proximus en Orange automatisch en
onmiddellijk ten voordele komt van de andere operator. Het behoeft waarschijnlijk geen
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Proximus verwacht niet dat Telenet op deze vaststellingen zal reageren in het kader van onderhavige procedure
aangezien deze procedure, zoals hoger al aangegeven, niet kan of mag gebruikt/misbruikt worden om commercieel
gevoelige informatie uit te wisselen. Dit vormt een bijkomende illustratie van het feit dat de procedure voorlopige
maatregelen die Telenet gekozen heeft te volgen geen passende procedure is voor de uit te voeren analyse en de
daarop betrekking hebbende argumentatie.
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herhaling meer dat dit niet het model is waarvoor Proximus en Orange in hun RAN sharing model
gekozen hebben[vertrouwelijk]302.
Ook hier kan Telenet niet worden gevolgd wanneer zij beweert dat zij onvoldoende “externe
concurrentiedruk” zou kunnen uitoefenen om het “verlies aan infrastructuurconcurrentie te
compenseren”303. Zoals al aangegeven, kan er in feite hoegenaamd niet gesproken worden van
een uitschakeling van de infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange304.
Daarnaast kan men op dit punt vaststellen hoe tegenstrijdig de argumentatie van Telenet wel
wordt. Enerzijds beweert zij dat de concurrentie tussen Proximus en Orange zou afzwakken en
dat dit een nadeel voor de consument zou opleveren in vergelijking met het contrafactuele
scenario waarin de RAN sharing transactie niet zou bestaan. Anderzijds beweert zij dat zij in de
contrafactuele situatie bijzonder te lijden zou krijgen [Vertrouwelijk] omwille van het feit dat de
verhoogde graad van concurrentie of het verhoogde niveau van concurrentie de eindgebruikers
ertoe zou aanzetten om naar Proximus of Orange over te stappen. Men kan toch niet
tegelijkertijd beweren dat de concurrentie zal afnemen en dat ze zal toenemen.
49. Geen “verhoogd risico op coördinatie door de stijging van de gemeenschappelijke kosten”305. Op
dit punt verwijst Proximus in essentie naar wat al in randnummer 45 werd aangegeven en waaruit
blijkt dat er geen verhoogd risico op coördinatie tussen de partijen bestaat306.
Bij het voormelde moet ook rekening gehouden worden met het feit dat in ieder geval Telenet
haar rol als (zeer) actieve concurrent verder zal spelen en haar aanwezigheid sluit uit dat
Proximus en Orange in een situatie van stilstand of evenwicht zouden komen waarin zij het niet
(langer) nodig zouden vinden om de tarifaire (en kwalitatieve) concurrentie verder met elkaar
aan te gaan.
Zoals zij in feite doorheen haar opmerkingen zelf herhaaldelijk aangeeft, heeft ook Telenet er alle
belang bij om haar klantenbestand verder uit te breiden en dat zal door de RAN sharing
transactie niet veranderen. Het staat buiten twijfel dat deze concurrentie, door een bijzonder
voorname concurrent307, die daarnaast geen enkel bewijs levert van het feit dat die niet over de
nodige middelen zou beschikken om die concurrentie te onderhouden, in ieder geval een
voldoende disciplinerende werking in de markt zal (blijven) spelen die (de mogelijkheid van)
collusie tussen de andere partijen uitsluit308.
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Dit geldt uiteraard ook voor wat in randnummer 81 van het Verzoek wordt aangegeven, waarin Telenet nogmaals
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50. Tussenconclusie. Omwille van alle voormelde redenen dient te worden geconcludeerd dat er geen
enkel bewijs voorligt van een, zelfs prima facie, inbreuk op artikel IV.1/101 VWEU. Het Verzoek
dient bijgevolg te worden verworpen aangezien aan deze (cumulatieve) voorwaarde voor het
bekomen van voorlopige maatregelen kennelijk niet voldaan is.
Voor de goede orde verwijst Proximus nogmaals naar de argumentatie die zij eerder ook al heeft
gedeeld met het Auditoraat en waarin zij is ingegaan zowel op de criteria van artikel IV.1/101
VWEU alsook, in ondergeschikte orde, op de vrijstellingsvoorwaarden van het derde lid van die
bepalingen. Deze documenten zijn opgenomen als Vertrouwelijke Bijlage 21 en Vertrouwelijke
Bijlage 22 en worden hier als hernomen beschouwd.
Gelet op de voormelde vaststelling dat minstens aan één van de cumulatieve voorwaarden voor
het opleggen van voorlopige maatregelen niet voldaan is, wordt alles wat hieronder vermeld is
enkel in louter ondergeschikte orde besproken.
F. ONDERGESCHIKT: ER IS NIET VOLDAAN AAN DE URGENTIEVEREISTE
1. Hic et nunc is er in ieder geval geen urgentie en ongepastheid van de procedure voorlopige
maatregelen
51. Voorlopige maatregelen mogen niet misbruikt worden. Zoals Proximus van bij de aanhef van
onderhavige opmerkingen heeft aangegeven, mag het stelsel van voorlopige maatregelen niet
gebruikt worden om de facto een nieuw stelsel van ex ante controle op bepaalde soorten van
samenwerkingsovereenkomsten op te leggen, dat niet door de wet voorzien is, daarbij gebruik
makend van een zeer oppervlakkige toets van een bepaalde overeenkomst
(samenwerkingsproject) om tot een langdurige schorsing van dergelijk project over te gaan.
Proximus kan grif erkennen dat wat voorligt mogelijks overkomt als een complexe materie. Net
daarom past het niet om in die materie overhaast beslissingen te nemen en al zeker niet indien er
niet wordt aangetoond dat er zich in de onmiddellijke toekomst bepaalde zeer nadelige effecten
voor de concurrentie zouden voordoen.
Het staat vast dat de spectrumveiling niet voor de nabije toekomst voorzien is. Daarvoor dient er
eerst nog aan meerdere voorwaarden voldaan te zijn, die stuk voor stuk tijd in beslag zullen
nemen en waarvan de uitkomst thans nog steeds onzeker is309.
Anderzijds vereist de implementatie van het project niet alleen nog een substantiële
voorbereidingstijd, maar zal die, eens aangevangen, nog een lange tijd in beslag nemen310. Enige
concrete impact op de markt, waarvan Proximus overigens betwist dat die enigerlei negatieve
werking op de concurrentie met zich zou brengen en waarvan zij herhaalt dat het – integendeel –
om een zeer positieve bijdrage tot die concurrentie gaat (namelijk het realiseren en ten goede
komen van de consumenten van een hele reeks efficiënties), situeert zich bijgevolg evenmin in de
zeer nabije toekomst.
Het gaat hier niet om een situatie waarin een operator plots geen toegang meer zou hebben tot
bepaalde essentiële faciliteiten of andere bedrijfskritische middelen of een situatie waarin een
onderneming plots haar activiteiten niet meer zou kunnen uitoefenen omwille van bepaalde
beperkingen die haar zouden worden opgelegd (bvb. door een beroeps- of sportorganisatie). In
dergelijke gevallen kan zich een situatie van onmiddellijke urgentie of dringende noodzakelijkheid
voordoen, zoals ook al uit de administratieve praktijk en de rechtspraak blijkt. De situatie in
onderhavige zaak is echter geheel anders.
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Zie in het bijzonder randnummer 24 hoger.
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Zie in het bijzonder randnummer 14 hoger.
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Dat de mededingingsautoriteit haar rol en taken moet kunnen vervullen, wordt door Proximus
niet in vraag gesteld. Desbetreffend herhaalt zij overigens dat zij in de context van de
voorbereiding van het project spontaan contact heeft gezocht met zowel de
mededingingsautoriteit als met de sectorregulator. Het verzekeren van conformiteit van het
project met zowel de mededingingsregels als het sectorspecifiek reglementair kader is en blijft in
dezen voor Proximus immers een essentieel gegeven.
Proximus kan bijgevolg ook bevestigen dat zij haar volle medewerking zal (blijven) leveren aan
het onderzoek dat door het Auditoraat verder zal gevoerd worden, inclusief met het oog op het
bespoedigen van dat onderzoek. Ze veroorlooft zich desbetreffend te verwijzen naar het recente
Alpha11-dossier waarin zij, op verzoek van het Auditoraat, op zeer nauwe wijze met het
Auditoraat heeft samengewerkt om binnen een termijn van slechts enkele weken het Auditoraat
toe te laten zich een zeer goed beeld te laten vormen van het dossier en tot een doordachte
conclusie te komen311.
Zoals ook al hoger aangegeven, dient een onderzoek in een zaak zoals de onderhavige ook alle
relevante informatie in aanmerking te kunnen nemen en moet deze kunnen onderzocht worden,
inclusief commercieel gevoelige informatie van zowel de rechtstreeks bij de transactie betrokken
ondernemingen als van derde ondernemingen-concurrenten (daarbij inbegrepen uiteraard
Telenet). De procedure voorlopige maatregelen zoals geconcipieerd in het Wetboek Economisch
Recht heeft mogelijks vele voordelen, maar ze stelt ook het nadeel in een zaak zoals de
onderhavige dat het in feite gaat over een rechtstreeks, in grote mate tegensprekelijk, debat
tussen concurrenten, waar in feite geen ruimte is voor het terdege in aanmerking nemen van de
voormelde informatie, zelfs niet voor de productie, laat staan het passend onderzoek van die
informatie.
52. Voorlopige maatregelen zijn noch noodzakelijk, noch passend. Gelet op de diverse overwegingen
die in vorig randnummer werden samengevat, zijn voorlopige maatregelen in het huidig stadium
in ieder geval noch noodzakelijk, noch passend. Er is geen risico dat bepaalde significante
onomkeerbare gevolgen die nadelig zouden zijn voor de concurrentie zich in de nabije toekomst
zouden voordoen.
Tegen die achtergrond, verwijst Proximus eveneens naar de mogelijkheid voor het Auditoraat om
het College te verzoeken om voorlopige maatregelen op te leggen. Dit is uitdrukkelijk voorzien in
artikel IV.72.1 WER312. Dit houdt dan ook in dat indien het Auditoraat in het kader van het
onderzoek dat het verder zal voeren, en waarvan moet verzekerd worden dat zulks niet op een
overhaaste wijze geschiedt, zou vaststellen dat er zich een bijzonder probleem zou stellen
waaraan onmiddellijk een einde zou moeten gesteld worden (bvb. één of meerdere aspecten van
de samenwerkingsovereenkomst), het Auditoraat dan steeds over de mogelijkheid beschikt om
het College te vatten met een verzoek om voorlopige maatregelen op te leggen.
Deze door de wet voorziene mogelijkheid doet bovendien uiteraard niet af aan het feit dat in het
kader van het onderzoek het Auditoraat uiteraard over de mogelijkheid beschikt om met de
betrokken ondernemingen in dialoog te treden en hen, in gelijk welk stadium van het onderzoek,
te wijzen op de eventuele bezorgdheden die het heeft. Dit kan dan weer in voorkomend geval
leiden tot het antwoorden op die bezorgdheden dan wel het uitwerken van passende oplossingen
die vermijden dat bijkomende tijdverslindende procedures moeten gevolgd worden. Het komt
Proximus overigens voor dat zulks perfect in lijn is met het Gezamenlijk Memorandum dat op 2
oktober 2019 werd gesloten tussen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse
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mededingingsautoriteiten betreffende de uitdagingen waarmee die autoriteiten in de digitale
wereld geconfronteerd worden313.
Al de voormelde elementen tonen aan dat er in onderhavige procedure geen grond is om
voorlopige maatregelen op te leggen.
2. Ten overvloede – Telenet toont geen urgentie aan
(a) Het zgn. ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel in de spectrumveiling
53. Afwezigheid van informatie-asymmetrie. Telenet baseert haar argumentatie op het feit dat er
sprake zou zijn van een informatie-asymmetrie inzake de spectrumveiling tussen haarzelf,
enerzijds, en Proximus en Orange, anderzijds, en dat zulks Telenet een belangrijk
concurrentienadeel zou bezorgen in de aanstaande spectrumveiling “dat zich vertaalt in een
verminderde kans om een voor haar optimaal resultaat in de veiling te bekomen”314.
Zoals hoger al aangetoond, is er in dezen geen sprake van enige ongeoorloofde uitwisseling van
spectrumgevoelige informatie en nog minder van het tot stand brengen van een situatie van
informatie-asymmetrie315. Telenet toont in ieder geval het tegendeel niet aan.
Telenet toont bovendien niet aan waaruit haar zgn. “verminderde kans om een voor haar
optimaal resultaat in de veiling te bekomen” in werkelijkheid bestaat. Ze legt niet uit waarom dit
het geval zou zijn. Ze legt niet uit of zij nu plots, omwille van de transactie tussen andere
operatoren, op een voor haar niet-passend spectrum zou gaan bieden, dan wel dat zij voor (wel
passend?) spectrum meer of minder zou betalen dan wat zij zou bieden in de afwezigheid van de
transactie. Evenmin legt zij uit of de andere operatoren, volgens haar, in een spectrumveiling in
feite op bepaald spectrum meer dan wel minder zouden bieden dan wat zij in afwezigheid van de
transactie zouden bieden. Er ligt inderdaad niet alleen geen enkel bewijs van haar beweringen
voor. Haar argumentatie is ook volkomen abstract en kan trouwens geenszins gevolgd worden.
Telenet toont bijgevolg het bestaan van een nadeel geenszins aan, laat staan dat zij zou
aantonen dat het om een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel zou gaan.
54. Bijkomende overwegingen aangaande het beweerde nadeel: noch ernstig, noch onmiddellijk,
noch onherstelbaar.
De ernst van het nadeel wordt niet aangetoond. Er kan slechts worden aangetoond dat een
nadeel ernstig is, indien de aard van dit nadeel ook concreet wordt omschreven en gedefinieerd.
Zoals in vorig randnummer aangegeven, beperkt Telenet zich louter tot een abstracte bewering
dat er voor haar zgn. een nadeel zou zijn maar over de aard en de omvang van dat nadeel wordt
hoegenaamd geen informatie verschaft. Er kan bijgevolg niet worden nagegaan of het beweerde
nadeel (quod non) daadwerkelijk ernstig zou zijn.
In tegenstelling tot wat Telenet beweert, kan de ernst van dat beweerde nadeel overigens niet
zomaar worden afgeleid uit de duur waarvoor spectrum wordt toegewezen.
Er kan overigens niet worden uitgesloten dat het (onbewezen en onbestaande) nadeel waarop
Telenet doelt een puur financieel nadeel is. Opnieuw, dit valt moeilijk na te gaan aangezien
Telenet het door haar ingeroepen nadeel geenszins concretiseert. Indien dat (onbewezen en
onbestaande) nadeel er op zou neerkomen, onder voorbehoud van precisering door Telenet, dat
zij zou denken dat zij mogelijks te veel zou betalen voor bepaald spectrum, dan kan enkel
vastgesteld worden dat dit zgn. nadeel puur financieel van aard is, en dat Telenet helemaal niet
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aantoont hoe dit (onbewezen en onbestaande) nadeel haar bedrijfsvoering vanuit een financieel
oogpunt in gevaar zou (kunnen) brengen.
Evenmin wordt de onmiddellijkheid van het nadeel aangetoond. Het door Telenet ingeroepen
nadeel is evenmin onmiddellijk, minstens toont Telenet niet aan dat dit onmiddellijk zou zijn.
Ook hier zijn de beweringen van Telenet in zekere mate tegenstrijdig. Enerzijds, beweert zij
immers dat de gevoelige informatie al zou zijn uitgewisseld. Daaruit zou dan wel moeten worden
afgeleid dat (quod non) “het kwaad reeds geschied is” (quod certe non) en dat voorlopige
maatregelen daaraan niet (meer) kunnen verhelpen. Anderzijds, beweert Telenet dat er nog
informatie zou worden uitgewisseld maar preciseert zij niet wanneer dergelijke informatie zou
worden uitgewisseld. Ook hier levert Telenet geen bewijs van de zgn. onmiddellijkheid van het
nadeel.
Bovendien werd hoger sowieso al aangetoond dat het RAN sharing project tussen Proximus en
Orange geen uitwisseling van spectrumgevoelige informatie inhoudt, noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks. Proximus kan bijgevolg geen stap in de betrokken processen identificeren die zou
kunnen gelden als een punt in de nabije toekomst waarop dergelijke informatie zou worden
gedeeld. In ieder geval toont Telenet niet aan dat er zich in de (nabije of zelfs verre) toekomst een
dergelijke stap zou voordoen. Opnieuw, de onmiddellijkheid van het nadeel is ook vanuit dat
oogpunt niet aangetoond.
Voor de goede orde, verwijst Proximus nogmaals naar wat hoger al werd aangegeven
betreffende de (onzekere) timing van de spectrumveiling. Om het nogmaals met de woorden van
de CTO van Telenet te zeggen: de veiling is “misschien niet voor morgen, misschien niet voor
overmorgen”316. Ook dat toont aan dat er geen sprake is van een “onmiddellijkheid” die zich in de
komende weken of zelfs maanden zou aandienen.
Ook de moeilijk te herstellen aard van het nadeel wordt niet aangetoond. Ook op dit punt dient
te worden vastgesteld dat Telenet geenszins aantoont waarom het nadeel “onherstelbaar” zou
zijn.
Opnieuw, de niet of moeilijk te herstellen aard van een nadeel kan enkel worden nagegaan en
beoordeeld indien in concreto wordt aangeduid, en bewezen, uit wat dat nadeel precies bestaat.
Telenet slaagt er niet in aan te tonen wat een (puur hypothetische) uitwisseling van informatie
tussen Proximus en Orange haar aan nadeel zou berokkenen in het kader van een (toekomstige
veiling). In dit deel van haar betoog317, roept zij in feite de (onbestaande) uitwisseling van
spectrumgevoelige informatie tussen Proximus en Orange in als een “nadeel” dat onmiddellijk
zou zijn.
Echter, zij blijft volkomen in gebreke te beschrijven, laat staan aan te tonen, wat dat nadeel dan
wel precies zou zijn in termen van effect(en) dat dit voor haar zou meebrengen en waarom het
moeilijk te herstellen zou zijn.
Zoals ook al aangegeven bij de bespreking van de voorwaarde van de ernst van het nadeel, valt
overigens niet uit te sluiten dat het nadeel waarop Telenet zich beroept louter financieel van aard
zou zijn, wat geen onherstelbaar of moeilijk te herstellen nadeel kan uitmaken. De
administratieve praktijk en de rechtspraak zijn voldoende duidelijk op dit punt.
(b) Het zgn. ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel als gevolg van de
tenuitvoerlegging van de samenwerking op de mobiele markten
55. Telenet zou ook een “tweede” competitief nadeel lijden “doordat haar concurrenten efficiënties
zullen realiseren”. In randnummers 99 en volgende van het Verzoek beweert Telenet in essentie
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dat de RAN sharing transactie een dermate positieve impact op de dienstverlening op de markt
(voor de eindgebruikers) zal hebben dat [Vertrouwelijk].
Ten eerste, moet men opmerken dat Telenet hier zelf aangeeft dat de transactie die zij viseert
bijzonder positieve gevolgen voor de eindgebruikers zal meebrengen en dat die voordelen ook
daadwerkelijk aan de eindgebruikers zullen worden doorgegeven. Anders zou men niet kunnen
inzien wat er voor Telenet een negatief “concurrentieel” gevolg met zich zou kunnen brengen.
Het College zal met die beweringen van Telenet bijgevolg rekening kunnen houden om die af te
zetten tegen de overige beweringen van Telenet, namelijk het feit dat de transactie geen
voordelen voor de eindgebruikers zal opleveren, doch in feite enkel nadelen.
Ten tweede, indien Telenet beweert dat zij het voorwerp zou zijn van uitsluitingseffecten die
voortvloeien uit kennelijke efficiënties die door haar concurrenten gerealiseerd worden, dan zou
men toch mogen aannemen dat Telenet hiervoor minstens een specifieke kwantificatie zou
voorleggen. Zij beperkt er zich daarentegen louter toe te beweren dat zij zgn. al de “zwakkere”
operator zou zijn, en dit meer specifiek op het B2B-segment in de markt, terwijl hoger al werd
aangetoond dat het onjuist zou zijn om Telenet als de zgn. “zwakke” operator af te doen. Zij is
dat helemaal niet en zij geniet zelfs van competitieve voordelen (zowel op technisch als financieel
vlak) die door menig operator kunnen benijd worden.
Opnieuw moet hier worden vastgesteld dat er geen enkel concreet bewijs voorligt van Telenet’s
beweringen dat zij na de RAN sharing transactie “minder vermogen zal hebben om te
investeren”. Op dit vlak wordt er evenmin enig concreet cijfergegeven overgemaakt (noch
betreffende huidige, noch betreffende toekomstige investeringsplannen) waarop Telenet haar
beweringen zou steunen. Zoals al aangegeven, spreken de eigen verklaringen van de CEO van
Telenet haar beweringen in het Verzoek diametraal tegen318.
In dergelijke omstandigheden kan in geen geval worden gesproken van enig zgn. ernstig nadeel.
Het feit dat Telenet toevoegt dat de mobiele activiteit 1/5 van haar omzet vertegenwoordigt
verandert niets aan deze vaststelling. Dit is des te minder het geval wanneer men rekening houdt
met het feit dat Telenet in feite in hoofdzaak verwijst naar wat er zich, volgens haar, mogelijks
zou kunnen voordoen in het B2B-segment, terwijl hoger al werd aangegeven dat uit de door het
BIPT gepubliceerde marktgegevens die Telenet zelf aanhaalt, kan worden afgeleid dat dat B2Bsegment ongeveer 1/3 van de mobiele omzet vertegenwoordigt. Als Telenet het bijgevolg heeft
over haar positie op dat segment, dan spreekt men in feite over (significant) minder dan 1/15 van
de omzet van Telenet.
Voor de goede orde, herhaalt Proximus dat het B2B-segment niet kan worden voorgesteld als
een “quasi-monopolie” van Proximus en Orange. Zij volstaat desbetreffend met te verwijzen naar
wat dienaangaande hoger al werd gemeld. [vertrouwelijk]
Ten derde, zoals al aangegeven, zal de tenuitvoerlegging van de RAN sharing transactie een
substantiële tijd in beslag nemen aangezien één en ander zorgvuldig moet voorbereid worden en
dit daarna telkens werk op een veelheid aan sites op het terrein vereist319. Aan de
onmiddellijkheidsvereiste voor het betrokken nadeel is bijgevolg evenmin voldaan.
[Vertrouwelijk].
Ten vierde, wordt het onherstelbaar karakter van het nadeel ook al niet aangetoond omdat zelfs
de ernst van het nadeel niet wordt aangetoond en hieraan geen enkele kwantificatie wordt
gegeven.
Ten vijfde, wordt verwezen naar het feit dat zowel Proximus als Orange, na een verzoek van
Telenet daartoe te hebben ontvangen, niet geweigerd hebben om met Telenet een discussie op te
starten betreffende een eventuele samenwerking in verband met het RAN sharing project.
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Zoals in alle stappen van hun samenwerking, namen Proximus en Orange alle voorzorgen om dit
met alle respect voor het mededingingsrecht te behandelen, inclusief via het sluiten van een
passende (en stapsgewijze) vertrouwelijkheidsovereenkomst, maar Telenet heeft de deur
dichtgegooid nog vooraleer er één ontmoeting tussen de partijen heeft plaatsgevonden320.
Bovendien merkt Telenet in het Verzoek die ontwikkelingen aan als een “weigering” van
Proximus en Orange om in overleg te treden met Telenet over een samenwerking en als een feit
dat aan de grondslag ligt van het Verzoek.
Welnu, als men deze elementen met elkaar verbindt, moet besloten worden dat Telenet zelf aan
de oorsprong ligt van het nadeel dat zij thans tracht in te roepen, voor zover dit nadeel al zou
bestaan (quod non). Daaraan kan overigens toegevoegd worden dat zelfs nadat Telenet de
discussies over een vertrouwelijkheidsovereenkomst had afgebroken, Proximus en Orange nog
steeds hebben aangegeven open te staan voor een discussie met Telenet inzake een eventuele
samenwerking321.
(c) De zgn. schade aan het algemeen economisch belang
56. De voorwaarde van schade aan het algemeen belang vereist meer dan een loutere herhaling
van het bestaan van een vermeendelijk mededingingsbeperkende overeenkomst. Bij de
bespreking van de zgn. schade aan het algemeen belang, is de argumentatie van Telenet er
eigenlijk toe beperkt te herhalen wat zij in eerdere afdelingen van haar verzoek al heeft beweerd322.
Enerzijds zou er een impact op de spectrumveiling zijn, met name omdat er sprake zou zijn van een
informatie-asymmetrie. Anderzijds, zou de (infrastructuur)concurrentie op de markt tussen
Proximus en Orange afnemen en zouden de eindgebruikers daarvan de dupe zijn, terwijl Telenet
haar rol als concurrent niet meer zou kunnen spelen aangezien zij het slachtoffer van de
(toegenomen – sic) concurrentie zou zijn. Op die manier wordt het “algemeen economisch belang”
verengd tot het belang van Telenet.
Aangezien Proximus hoger in onderhavige opmerkingen al op al deze (onjuiste) beweringen
geantwoord heeft, beperkt zij zich er in hoofdzaak toe om naar die eerdere uiteenzettingen te
verwijzen aangezien er noch een negatieve impact op de spectrumveiling323 kan verwacht
worden, noch een vermindering van de graad van concurrentie op de markt en/of van de
keuzemogelijkheden van de consument (inclusief het B2B-cliënteel dat Telenet keer op keer
tracht te isoleren).
Bovendien kan het niet volstaan om als schade aan het algemeen belang louter een (vermeende
doch onbestaande) “vermindering/afname” van de concurrentie in te roepen. Mocht dit wel zo
zijn, dan zouden voorlopige maatregelen nagenoeg automatisch in elke zaak kunnen worden
gevraagd waarin er sprake zou zijn van een prima facie mededingingsbeperkende overeenkomst
of praktijk.
57. Geen noodzaak aan voorlopige maatregelen, zeker niet hic et nunc, met respect voor alle
belangen. In tegenstelling tot de temporele aspecten die Telenet aanhaalt in randnummer 34 van
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het Verzoek324, en zoals Proximus al heeft kunnen aangeven, is er in ieder geval hic et nunc geen
enkele noodzaak aan of dringendheid voor het opleggen van voorlopige maatregelen325.
Zoals al aangetoond326, wordt de effectiviteit van de handhaving van het mededingingsrecht,
waarop Telenet meent zich te kunnen beroepen, geenszins op de helling gezet door het niet
opleggen van voorlopige maatregelen.
De beschikbare procedurele mechanismen laten perfect toe om de respectieve belangen van
zowel de verzoekende partij (Telenet) als de partijen waartegen het Verzoek gericht is (t.t.z.
Proximus en Orange), alsook de belangen van de eindgebruikers afdoende te beschermen,
middels toepassing van een passende procedure en niet op basis van een noodzakelijkerwijze
overhaaste en onvolledige analyse.
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat Telenet uitdrukkelijk erkent en verwacht dat
het RAN sharing project tot een aantal significante efficiënties zal leiden. Noch aan de markt en
de eindgebruikers, noch aan de betrokken operatoren mogen de voordelen van deze efficiënties
(voor een lange periode) worden ontzegd op basis van wat louter een vluchtige analyse zou zijn
en waarbij het verzoek afkomstig is van een onderneming die er alle belang bij heeft te vermijden
dat haar concurrenten dergelijke efficiënties zouden kunnen realiseren zodat zij daar zelf
(competitief) voordeel uit zou halen. Ook de belangen van Proximus en Orange en die van de
eindgebruikers moeten in rekening gebracht worden en, opnieuw, er ligt geen enkel bewijs voor
van het feit dat de RAN sharing transactie de concurrentie negatief zal beïnvloeden (quod certe
non).
De gevraagde maatregelen zijn kennelijk disproportioneel, zoals dit ook wordt bevestigd in de
Opmerkingen van de Auditeur-Generaal.
(d) Het niet vervuld zijn van de voorwaarde van dringendheid
58. Geen dringendheid. Proximus verwijst inzake de vermeende dringendheid naar wat zij in vorig
randnummer nogmaals herhaald heeft. Aan die voorwaarde is immers niet voldaan.
G. UITERST ONDERGESCHIKT: DE GEVRAAGDE MAATREGELEN KUNNEN NIET WORDEN OPGELEGD
59. De door Telenet gevraagde maatregelen gaan kennelijk te ver. Telenet verzoek het College “om
de opschorting te bevelen van elke (verdere) bespreking en tenuitvoerlegging van de
samenwerking tussen Proximus en Orange betreffende het delen van hun respectieve mobiele
netwerken tot de uitspraak ten gronde over de verenigbaarheid van deze samenwerking met het
mededingingsrecht”327.
In uiterst ondergeschikte orde en zonder enige nadelige erkenning, formuleert Proximus
hieronder nog een aantal opmerkingen die aantonen dat de gevraagde maatregelen kennelijk te
ver gaan.
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60. Temporele aspecten. Indien het College – per impossibile – zou oordelen dat er afdoende bewijs
voorligt van een prima facie inbreuk op het mededingingsrecht in verband met de spectrumveiling,
dan kan iedere maatregel die op die vaststelling gebaseerd zou zijn in ieder geval vanuit een
temporeel perspectief niet verder strekken dan het einde van die spectrumveiling.
Als Proximus Telenet goed begrijpt, voorziet Telenet eigenlijk zelf dat het einde van de
spectrumveiling zich eerder in de tijd zou situeren dan het onderzoek ten gronde, minstens dat dit
tot de mogelijkheden behoort. De door haar gevraagde maatregel houdt hier echter geen
rekening mee en is disproportioneel aangezien die zich sowieso zou uitstrekken tot aan het einde
van het onderzoek ten gronde, terwijl zulks enkel – nog steeds per impossibile – zou kunnen
overwogen worden indien het College eveneens zou oordelen dat er een prima facie inbreuk zou
bestaan vanuit het oogpunt van de mededingingsbeperkende werking die de RAN sharing
overeenkomst zou hebben op de markt en de concurrentie en dat met betrekking tot die inbreuk
aan alle voorwaarden voor het opleggen van voorlopige maatregelen zou voldaan zijn. Dit is
echter net zo min het geval als met betrekking tot enige (onbestaande) impact op de
spectrumveiling.
61. Het opleggen van een spreekverbod. Telenet verzoekt niet enkel om de opschorting te bevelen
van de tenuitvoerlegging van de samenwerking tussen Proximus en Orange, doch ook “van elke
(verdere) bespreking” van deze samenwerking.
Dit gaat kennelijk te ver en is disproportioneel aangezien de partijen sowieso, in het onmogelijke
geval van het opleggen van een schorsingsverbod op het project, nog bepaalde besprekingen
met elkaar zullen moeten voeren, bvb. betreffende de wijze waarop wordt omgegaan met
personen die momenteel van het Clean Team (in een gesloten omgeving) deel uitmaken en
waarvan voorzien is dat zij vanaf de oprichting van de Joint Venture naar deze Joint Venture
zullen overgaan.
Daarenboven geeft Telenet in randnummer 119 van het Verzoek zelf aan dat zij “mogelijkheden”
ziet dat de partijen hun samenwerking zo zouden aanpassen dat de mededingingsbezwaren
worden weggenomen. Dergelijke aanpassingen zouden uiteraard ook besprekingen over de
samenwerking inhouden, terwijl Telenet precies een verbod vraagt “van elke (verdere)
bespreking” van deze samenwerking. Deze incoherentie in de argumentatie van Telenet toont op
zich al aan dat de door haar gevraagde maatregel in ieder geval té vaag en té ruim is.
62. Vermeende uitsluiting van Telenet. Proximus herinnert aan het feit dat Telenet beweert dat de
beweerdelijke weigering van Proximus en Orange om met haar in discussie te treden aangaande
een mogelijke samenwerking in de RAN sharing transactie door Telenet wordt voorgesteld als één
van de feiten die aan de grondslag van haar Verzoek liggen. Indien dat inderdaad het geval zou
zijn, dan is het uiteraard disproportioneel om het hele samenwerkingsproject te schorsen
aangezien een minder verstrekkende maatregel, zoals een verplichting om discussies met Telenet
op te starten – waartoe Proximus en Orange sowieso verklaard hebben bereid te zijn – zou
volstaan.
Voor een goed begrip, het moet dan uiteraard gaan om ernstige gesprekken, waarbij elk van de
partijen de mogelijkheid heeft om finaal te beslissen om samen te werken of niet en waarbij er
voldoende garanties zijn, middels de tussenkomst van een onafhankelijke derde, dat, althans in
een eerste fase (dus niet de aanvang van een eventuele implementatie), er geen commercieel
gevoelige en strategische informatie wordt uitgewisseld.
Ook moeten dergelijke gesprekken ernstig zijn in de zin dat zij niet als resultaat kunnen hebben
dat Proximus – maar dat geldt ongetwijfeld ook voor Orange – niet langer meer kan investeren,
weze het samen met Orange, en innoveren in het Noorden, waar Telenet sterk staat, terwijl
Telenet volop zou mogen profiteren van de inspanningen van Proximus en Orange in het Zuiden.
Anders gezegd, gesprekken die ertoe leiden dat Telenet het voordeel heeft van een status quo in
het Noorden en tegelijkertijd het voordeel van “free-riding” in het Zuiden, zijn geen ernstige
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gesprekken, terwijl dit nochtans de gesprekken zijn waarop Telenet lijkt aan te sturen, wanneer
men het Verzoek goed leest.
Ten slotte, moeten deze gesprekken ook ernstig zijn in de zin dat het geen eeuwigdurende
gesprekken kunnen zijn, waarbij alleen Telenet profiteert van de stand-still.
H. CONCLUSIE EN VRAAG OM HET VERZOEK AF TE WIJZEN
63. Omwille van alle voormelde redenen en de nog te doen gelden redenen in het kader van het
verdere verloop van de procedure verzoekt Proximus het College met eerbied om het verzoek van
Telenet af te wijzen.“

VI. Schriftelijke opmerkingen BIPT
De schriftelijke opmerkingen van het BIPT luidt als volgt:

“ Hoofdstuk 1: Inleiding
1. Op 11 juli 2019 werd het BIPT door OrangeBelgium op de hoogte gesteld dat deze laatste, samen
met Proximus een akkoord hadden afgesloten (“Term sheet”328) voor het delen van hun
radiotoegangsnetwerk met elkaar via de oprichting van een joint venture. Hierop heeft het BIPT
bij de betrokken partijen een kopie van de Term sheet en de intentiebrief opgevraagd.
2. De overeenkomst tussen Proximus en Orange betreft het delen van het mobiele toegangsnetwerk
met in het bijzonder het oog op een snellere en uitgebreidere ontplooing een nieuw 5G netwerk.
Het akkoord slaat echter ook op de 2G, 3G en 4G netwerken van de betrokken operatoren. De
beide partijen nemen zich voor om voor het gehele Belgische grondgebied hun mobiele
toegangsinfrastructuur te delen (“Radio Access Network”), dit betreft met name: [vertrouwelijk]
3. De Belgische markt wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van drie mobiele operatoren
(“MNO”) die over een eigen netwerk en spectrumlicenties beschikken, met name: Proximus,
Orange en Telenet. Allemaal baten ze een eigen mobiel netwerk uit die de verschillende generaties
van mobiele technologieën beslaat (2G, 3G, 4G). In tegenstelling tot Orange, die vaste diensten
afnemen bij Telenet en Proximus, beschikken Telenet en Proximus eveneens over een eigen vast
netwerk. Proximus heeft, wat de mobiele markt betreft een marktaandeel van 46,7%, Orange
Belgium 28,9% en Telenet 20,6%.329 Het gezamenlijke marktaandeel van de partijen beslaat dus
ongeveer 75%. Voorts zijn er op de mobiele markt ook verschillende virtuele mobiele operatoren
aanwezig (“MVNO”) die niet over een eigen mobiel netwerk beschikken maar capaciteit afnemen
op de groothandelsmarkt. De voornaamste MVNO is Lycamobile welke 5% marktaandeel heeft, en
in totaal wordt het MVNO aandeel op 10,7% geschat (light + full MVNO, exclusief Scarlet).
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Vrije vertaling: “Principeovereenkomst”

329 BIPT, Impactstudie van 26 juni 2018 betreffende een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische mobiele markt,
https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/mobiele-telefonie/impactstudie-van-26-juni-2018-betreffende-eenvierde-mobiele-netwerkoperator-op-de-belgische-mobiele-markt.
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4. Hieronder zal het BIPT verder toelichten330 welke mogelijke pijnpunten zij vaststelt bij de
implementatie van deze joint venture en waarom het wenselijk is dat de Belgische
Mededingingsautoriteit de implementatie van deze overeenkomst van naderbij onderzoekt. Met
name op het vlak van de nakende frequentieveilingen331 en voor de mededinging op de mobiele
markt is het mogelijk dat er conflicten ontstaan met de intenties van de partijen.
Hoofdstuk 2 : Impact op de frequentieveiling
5. [VERTROUWELIJK]Artikel 101 VWEU332 en artikel IV. 1 WER333 verbieden : “[…] alle overeenkomsten
tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling
afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd,
beperkt of vervalst […]”. Hieronder vallen afspraken die gemaakt worden over toekomstige
biedintenties van partijen eveneens de uitwisseling van gevoelige informatie die de toekomstige
biedintenties van de partijen onthult, dan wel de strategische onzekerheid over het toekomstige
marktgedrag doet afnemen.334
6. Ook de richtsnoeren van de Europese Commissie inzake toepasselijkheid van artikel 101 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale
samenwerkingsovereenkomsten335 stellen dat: “[…] Elk al dan niet rechtstreeks contact tussen
concurrenten is verboden, wanneer dat contact tot doel of ten gevolge heeft dat daardoor hetzij
het marktgedrag van een bestaande of potentiële concurrent wordt beïnvloed, hetzij die
concurrent op de hoogte wordt gebracht van het eigen aangenomen of voorgenomen
marktgedrag, waardoor een heimelijke verstandhouding op de markt in de hand wordt gewerkt
Uitwisseling van informatie kan derhalve een onderling afgestemde feitelijke gedraging opleveren,
indien de strategische onzekerheid op de markt erdoor wordt verminderd en een heimelijke
verstandhouding aldus in de hand wordt gewerkt, d.w.z. indien de uitgewisselde gegevens van
strategisch belang zijn. Bijgevolg komt het uitwisselen van strategische gegevens tussen
concurrenten neer op onderlinge afstemming, omdat het de onafhankelijkheid van het
marktgedrag van concurrenten beperkt en de stimulansen om te concurreren vermindert.[…]”
7. [vertrouwelijk]
8. [vertrouwelijk]
9. [vertrouwelijk]
10. [vertrouwelijk]
11. Het BIPT is bezorgd over de gemaakte afspraken in de term sheet, hun mogelijke impact op het
gedrag van de partijen in de volgende spectrumveiling en de opbrengsten hiervan en de
uiteindelijke impact hiervan op de mobiele markt in België.
1. Governance van de joint-venture

330

Het standpunt ingenomen in deze nota is slechts een prima facie beoordeling van de Term sheet op basis van de
informatie waarover het BIPT beschikt op moment van het schrijven van de begeleidende brief en doet geen afbreuk aan
mogelijke andere inbreuken en/of problemen die zouden kunnen opduiken in deze zaak. Voorts behoudt het BIPT zich alle
rechten voor om naar beste inzichten en volgens haar eigen bevoegdheid te handelen in deze zaak.
331

https://www.bipt.be/public/files/nl/22572/Mededeling_ontwerpregelgeving_multibandveiling.pdf

332

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

333

Wetboek van economisch recht, 28 februari 2013, BS 29 maart 2013, 19978.

334

Zie bijvoorbeeld: Gerecht, T-29/92, SPO e.a. t Commissie, ECR II-289, r.o. 119.

335

Pb. 14 januari 2011, C 11/1, 61.
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12. [vertrouwelijk]336337 338 339
Hoofdstuk 3: Impact op de mededinging in het algemeen
1. Algemeen
13. Het akkoord slaat op een samenwerking bij de uitrol van een 5G netwerk en de fusie van de
bestaande 2G, 3G en 4G netwerken van Orange en Proximus waarbij dit van toepassing wordt op
het ganse nationale territorium, zonder enig onderscheid te maken in verschillende gebieden340 en
dit zowel voor passieve als actieve apparatuur in het toegangsnetwerk.
14. De Europese Commissie heeft reeds eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat het belangrijk is
om een onderscheid te maken tussen verschillende types van geografische zones, en meer
specifiek, de bevolkingsdichtheid, waarin het delen van netwerkelementen wordt verwezenlijkt. Zo
heeft de Europese Commissie recent in een Tsjechische zaak een mededeling van punten van
bezwaar meegedeeld aan de partijen.341 De Commissie is van oordeel dat het akkoord artikel 101
WVEU schendt daar waar het de mededinging verminderdt in de dichter bevolkte gebieden van
Tsjechië.
15. De Commissie geeft aan dat haar analyse conform het BEREC verslag is (2019)342 waarbij duidelijk
wordt aangegeven dat de analyse slaat op de 2G tot en met 4G mobiele technologiëen, zonder al
te oordelen over mogelijke toekomstige akkoorden betreffende 5G, die mogelijks andere
karakteristieken kunnen hebben. De Commissie geeft aan dat de mobiele markt in Tsjechië sterk
geconcentreerd is bij drie mobiele netwerkoperatoren en dat het de twee grootste spelers zijn op
de markt die het akkoord zijn aangegaan. Dit zijn paralellen die ook voor de Belgische markt
kunnen getrokken worden.
16. De Commissie is van mening dat in het Tsjechische geval ondermeer de impuls voor de twee
betrokken netwerkoperatoren om hun netwerk en diensten te verbeteren sterk zal verminderen
door deze samenwerkingsovereenkomst.
17. BEREC geeft in haar verslag aan met welke factoren, volgens haar, rekening dient gehouden te
worden door regulatoire instanties, als ze deze bevoegdheid hebben, wanneer ze het delen van
modiele netwerken dienen te evalueren. BEREC begint met enkele voor- en nadelen op te sommen
van het delen van infrastructuur. Zo wordt ondermeer aangegeven dat er kosten kunnen bespaard
worden, de infrastructuur mogelijks efficiënter kan ingezet worden, de keuze voor de consument
kan toenemen (voornamelijk in rurale gebieden kan de kwaliteit toenemen) en er ook omgevingsen milieuwinsten kunnen zijn. Nadelig kan wel zijn dat de impuls om te investeren en met elkaar
te concurreren kan afnemen, de partijen zich veel meer dienen te coördineren met elkaar en de
veerkracht van de netwerken kan afnemen doordat alles op één infrastructuur berust.
18. In grote lijnen wordt door BEREC een onderscheid gemaakt tussen het passief delen
(netwerkelementen van een newerkt die niet instaan voor het verwerken of omzetten van
telecommunicatiesignalen, zoals bijvoorbeeld goten, masten, airco, stroomtoevoer, de
antennesite zelf, etc…) en actief delen (netwerkelementen die in staat zijn om signalen te
genereren, verwerken, versterken en controleren) van netwerkelementen.

336 [vertrouwelijk]
337 [vertrouwelijk]
338 [vertrouwelijk]
339 [vertrouwelijk]
340 Zie [vertrouwelijk]
341

EC, persmededeling, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5110, 7 augustus 2019.

342

BEREC, 13 juni 2019, Common position on Mobile Infrastructure Sharing, BoR (19) 110.
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18.1.
Het passief delen van netwerkelementen kan waarschijnlijk toegepast worden in alle
types van zones, of deze nu dichtbevolkt zijn of niet zolang er geen impact is op de
mededinging. Dergelijke akkoorden zijn (i) minder waarschijnlijk om een impact te hebben op
de differentiatiemogelijkheden van de betrokken operatoren gezien iedere partij zijn
operationele vrijheid kan behouden, (ii) ze zorgen er voor dat de omgevingsfactoren beter
kunnen beschermd worden doordat er minder sites nodig zijn, (iii) de snelheid van een uitrol
en dekking van een mobiel netwerk wordt positief beïnvloed en (iv) er kunnen kosten bespaard
worden.
18.2.
Wat betreft het delen van actieve netwerkelementen maakt BEREC een onderscheid
tussen de bevolkingsdichtheid van de gebieden die dienen gedekt te worden door het mobiele
netwerk. (i) Zones waar infrastructuurmededinging redelijkerwijze mogelijk is en er een
hogere bevolkingsdichtheid is, (ii) zones waar de haalbaarheid van op infrastructuur
gebaseerde mededinging niet voorgedetermineerd is en er een specifiek onderzoek nodig is
naar de omstandigheden van de overeenkomst en (iii) ten slotte zones waarin op
infrastructuur gebaseerde mededinging helemaal niet haalbaar is doordat deze dun bevolkt
zijn en de kosten om een netwerk te bouwen en uit te breiden prohibitief hoog zijn.
19. Het BIPT vreest dat, zeker wat betreft de bestaande technologiëen (2G; 3G en 4G), de impuls om
verder te investeren, de dienstverlening te verbeteren en intentie om met elkaar te concurreren zal
afnemen bij de betrokken partijen. Het betreft netwerken die beide operatoren al hebben uitgerold
en het lijkt dus niet prima facie nodig om hierrond een joint venture aan te gaan gezien de grote
investeringen om het netwerk uit te rollen al gemaakt zijn. Het BIPT stelt zich grote vragen bij de
noodzaak rond verregaande samenwerking voor deze technologieën, eens te meer omdat het
akkoord het gehele nationale territorium beslaat zonder enig onderscheid hierin. Wat betreft 5G
vindt het BIPT dat, in de geest van eerdere beslissingspraktijken van de EC en het BEREC verslag,
er mogelijks dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de bevolkingsdichtheid van de te
dekken gebieden evenals de toegepaste technologie en de potentieële kosten om deze uit te rollen,
zoals bijvoorbeeld voor de uitrol van Small Cells in de toekomst. In ieder geval is het wenselijk dat
de Mededingingsautoriteit de werking en de impact van de joint venture diepgaander bekijkt en
dit voordat deze daadwerkelijk in voege treedt omdat de gevolgen ervan moeilijk weer ongedaan
te maken zijn gezien de voorgenomen verstrengeling van de netwerken en de ontmanteling van
antennesites.
2. Specifieke clausules in de overeenkomst:
20.
21.
22.
23.

2.1.
[vertrouwelijk ]
[vertrouwelijk]343
[vertrouwelijk]344.345
[vertrouwelijk]346347
[vertrouwelijk]

2.2.
[vertrouwelijk]
24. [vertrouwelijk]348
25. [vertrouwelijk]

343

[vertrouwelijk]

344

[vertrouwelijk]

345

[vertrouwelijk]

346

[vertrouwelijk]

347

[vertrouwelijk]

348

[vertrouwelijk]
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26. [vertrouwelijk]349350
27.
28.
29.
30.
31.

2.3.
[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]351352
[vertrouwelijk]353
[vertrouwelijk]354
[vertrouwelijk]355
[vertrouwelijk]

2.4.
[vertrouwelijk]
32. [vertrouwelijk]356357
Hoofdstuk 4: Conclusie

33. Het BIPT heeft hierboven proberen uiteenzetten dat zij weldegelijk potentiëel serieuze problemen
ziet in de Term sheet en dus de uitvoering van de joint venture m.b.t. de mededinging. Door het
type van joint venture die wordt aangegaan en de verregaande verstrengeling van de netwerken
met elkaar lijkt het daarenboven moeilijk om, indien de BMA inbreuken zou vaststellen na een
diepgaand onderzoek, nog feitelijke maatregelen aan te nemen die deze inbreuken op een
permanente wijze kunnen remediëeren. Het lijkt het BIPT daarom essentieel om voorlopige
maatregelen in de zin zoals verzocht door Telenet op 31 oktober 2019 aan te nemen teneinde het
onderzoek ten gronde af te wachten.”

VII. Beoordeling door het Mededingingscollege
VII.1 De ontvankelijkheid, samenstelling van het dossier en de toepasselijke mededingingsregels
i) Ontvankelijkheid
26.
De auditeur-generaal heeft op 29 oktober 2019 na het horen van de directeur economische
studies, een onderzoek geopend betreffende de zaak waarop het Verzoek betrekking heeft.
27.
Vermits de zaak betrekking heeft op een transactie die een impact kan hebben op de
beschikbaarheid van infrastructuur en bandbreedte voor mobile telefonie, oordeelt het College dat
Telenet een voldoende belang heeft in de zin van artikel IV.71, §1 WER.

349

[vertrouwelijk]

350

[vertrouwelijk]

351

[vertrouwelijk]

352

[vertrouwelijk]

353

[vertrouwelijk]

354

[vertrouwelijk]

355

[vertrouwelijk]

356

[vertrouwelijk]

357

[vertrouwelijk].
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28.

Het Mededingingscollege acht het Verzoek ontvankelijk.

ii) Samenstelling van het dossier
29.

De voorzitter heeft de vertrouwelijkheid aanvaard zoals aangegeven door Verweersters.

30.
Het College neemt er nota van dat Proximus en Orange kopie hebben gekregen van het
Verzoek met bijlagen waarin geen informatie als vertrouwelijk werd aangemerkt.
31.
Tijdens de zitting op 28 november 2019 wenste VOO een schriftelijke presentatie neer te
leggen. Na raadpleging van de Verweersters is beslist dat dit stuk niet ontvankelijk is gelet op de
termijn voor het neerleggen van schriftelijke opmerkingen door derden zoals bepaald in artikel IV.72,
§4 WER. Ook Verzoekster wenste slides neer te leggen ter ondersteuning van haar mondelinge
tussenkomst. Na raadpleging van Verweersters is beslist dat deze slides inhoud hernemen die in het
Verzoek aan Verweersters werd meegedeeld met uitzondering van de slides 23 en 24 die uit het
dossier worden geweerd.
32.
Tijdens deze zitting werd vastgesteld dat Verweersters en Verzoekster geen kopie ontvingen
van de schriftelijke opmerkingen van het BIPT. Dit stuk wordt uit het dossier verwijderd gelet op artikel
IV.72, §4, 4de lid WER.
33.
Tijdens de zitting op 11 december 2019 werd beslist dat de volgende stukken toegevoegd
konden worden aan het dossier: de schriftelijke weergave van de mondelinge uiteenzetting van het
BIPT op de zitting van 28 november (de vertrouwelijke versie is meegedeeld aan Verweersters en de
niet-vertrouwelijke aan Verzoekster) ontvangen op 29 november 2019, de op 10 december ontvangen
nota van het BIPT ter voorbereiding van de zitting van 11 december 2019 (hierna de Opmerkingen van
het BIPT van 11 december 2019, waarvan de vertrouwelijke versie is meegedeeld aan Verweersters
en de niet-vertrouwelijke aan Verzoekster), de brief van Orange met bijlagen van 7 december 2019 en
de brief van Proximus met een gezamenlijke nota van 8 december 2019 betreffende de besprekingen
met het BIPT (een herziene niet-vertrouwelijke versie van bijlagen werd toegestuurd op 11 december
2019), de nieuwe versie van bijlage 12 bij de Opmerkingen van Orange. De slides gebruikt door VOO
op de zitting van 11 december 2019 worden niet toegevoegd aan het dossier op verzoek van
Verweersters.
34.
Tijdens de zitting op 11 december werd beslist dat Orange een niet vertrouwelijke versie van
de stukken 7 en 8 aan Telenet zal sturen en Telenet een termijn van 2 werkdagen krijgt om hierop te
reageren. Telenet heeft hierop gereageerd bij brief van 16 december 2019. Tijdens deze zitting werd
ook op verzoek van Orange beslist dat de studie van Deloitte, neergelegd door Verzoekster, uit het
dossier wordt verwijderd.
35.
Het College voegt ook bij het dossier de op 12 december 2019 namens beide Verweersters
ontvangen kopie van het ontwerp amendementen op het SHA en RSA.
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36.
Het Mededingingscollege kan overigens bevestigen dat het geen kopie heeft ontvangen van
de klacht358.
iii) Juridische kwalificatie van de overwogen joint venture
37.
Uit de voor het College beschikbare gegevens blijkt dat Proximus en Orange (hierna de JV
partners) op 11 juli 2019 een Term sheet ondertekenden om tegen het einde van het jaar tot een
overeenkomst te komen voor het delen van hun mobiele toegangsnetwerken in een door beide
partijen gecontroleerde gemeenschappelijke dochteronderneming (hierna JV)359. Deze JV zou in
principe ook voor andere partijen open staan360. Op 22 november 2019 tekenden zij een
aandeelhoudersovereenkomst voor de JV (Shareholders’ Agreement, hierna SHA) en een RAN Sharing
Agreement (hierna RSA)361.
38.
Uit de beschikbare gegevens blijkt niet dat de JV zelfstandig eigen diensten zal aanbieden op
de markt. In de mate dat de infrastructuur van de JV gebruikt zal worden ten behoeve van andere
telecomoperatoren, zou dit dan klanten van een van beide JV partners betreffen die op een
groothandelsmarkt de diensten van één van hen inkochten.
39.
In het licht van deze gegevens acht het College het voor zijn prima facie oordeel niet onredelijk
er van uit te gaan dat dat de JV niet full function zal zijn362. De voorgenomen transactie dient dan in
het kader van deze procedure over voorlopige maatregelen niet beoordeeld te worden in het licht van
de regels voor concentratietoezicht, maar wel van de regels betreffende de uitwisseling van
commercieel gevoelige informatie en vormen van samenwerking tussen concurrenten363.
iv) De artikelen 101 en 102 VWEU
40.
Vermits de door de transactie betroffen diensten grensoverschrijdend kunnen zijn en ook
ondernemingen uit andere EU Lidstaten in België deze diensten moeten kunnen aanbieden en om
capaciteit 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.

VII.2 Het mededingingsrecht en de sector reglementering
41.
De voorzitter heeft op 5 november bij toepassing van artikel IV.72, §4 WER en gelet op artikel
3 van het Koninklijk besluit van 8 mei 2014 het BIPT uitgenodigd voor de zitting en gewezen op de
mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen neer te leggen. Het BIPT heeft tijdens de zitting zijn

358

Randnummers 3 en 21 van de Opmerkingen van Proximus.

359

Bijlage 3 bij het Verzoek.

360

Par. 3.3 van het Verzoek.

361

Vertrouwelijke bijlage 24 van Proximus en vertrouwelijke bijlage 1 van Orange.

362

Zie ook de vertrouwelijke bijlage 22 van Proximus.

363

Zie in het bijzonder ‘Horizontale Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten’, Pb 2011/C 11/01.
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standpunt toegelicht in een tussenkomst die vertrouwelijk was ten aanzien van Verzoekster en die
daarna in aanwezigheid van Verzoekster werd samengevat.
42.
Het BIPT stelde tijdens de zitting op 28 november 2019 dat het de tekst van de RSA nog niet
voldoende kon bestuderen, maar dat deze al tegemoet kwam aan sommige bezwaren van het BIPT
ten aanzien van de Term sheet. Het BIPT stelde voor om de uitvoering van de RSA en de samenwerking
ten minste uit te stellen tot de definitieve tekst grondig bestudeerd zou zijn in overleg met partijen,
en achtte een termijn van twee maanden daarvoor redelijk. Het BIPT acht de samenwerking op zich
niet ipso facto problematisch in het licht van de veiling of de concurrentie op de mobiele markten.

43.
De voorzitter heeft tijdens de zitting op 28 november in antwoord op een opmerking van
Proximus gesteld dat de procedure over voorlopige maatregelen zeker geen beletsel mag zijn voor
verder overleg tussen de JV partners en het BIPT en hen uitgenodigd om daar zeker niet verder mee
te wachten.

44.
Tijdens de zitting op 11 december 2019 heeft het BIPT het College ingelicht over zijn prima
facie beoordeling van de SHA en RSA in het licht van de besprekingen met Verweersters sinds de zitting
op 28 november 2019364. Het BIPT bevestigde dat Verweersters op een aantal punten tegemoet zijn
gekomen aan de bezwaren van het BIPT of op vragen een bevredigend antwoord hebben gegeven.
Toch meende het BIPT dat er nog potentiële problemen over blijven. Dit zou met name gaan over: “de
algemene impact op de mededinging van het akkoord ; de clausules die – na prima facie analyse mogelijks toch nog zouden verwijzen naar technologische afspraken en frequentieafspraken;
probleempunten betreffende de afdanking van sites en daaruit voortvloeiende kosten, met het oog op
de toekomstige (her)onderhandeling van het RISS akkoord”365. Een verder onderzoek ten gronde is
volgens het BIPT dan ook aangewezen. Hoewel het BIPT in de dagen voorafgaand aan de zitting van
11 december de gewijzigde versie van de contracten nog niet grondig had kunnen nalezen, drong het
niet aan op voorlopige maatregelen.

45.
Tijdens de zitting op 11 december herhaalde het BIPT dat het van oordeel is dat de JV niet op
zich problematisch is voor de toekomstige spectrumveiling, en dat de bezwaren van het BIPT kunnen
worden opgelost via afdoende garanties door Proximus en Orange.
46.
Het BIPT merkte verder op dat indien er op de groothandelsmarkt voor toegang en
gespreksopbouw voor mobiele telefonie door de werking van de JV een probleem zou ontstaan, het
BIPT dan kan beslissen tot invoeren van een regulering van markt 15.

364

Zie de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.

365

Randnummer 48 van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.
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VII.3 De gegrondheid van het Verzoek
47.

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.
48.
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.
VII.3.1 Prima facie inbreuk
49.
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 beschouwen366. Het College oordeelt dat uit niets in de tekst van artikel IV.71 WER of
in de rechtspraak kan worden afgeleid dat voorlopige maatregelen alleen genomen kunnen worden
wanneer de feiten als een doelinbreuk kunnen worden beschouwd.
VII.3.1.a Grieven van Verzoekster
50.
Verzoekster oordeelt dat de aangekondigde fusie van de mobiele netwerken van Proximus en
Orange:
1) onvermijdelijk zal leiden tot een uitwisseling van informatie en afspraken in strijd met de
artikelen 101 VWEU, IV.1 WER, 23 en 24 van het ontwerp-KB 700 MHz, de artikelen 21 en 22 van
het ontwerp-KB 3600 MHz, en de artikelen 19 en 20 van het ontwerp-KB 1.5 GHz,
2) dat deze informatie uitwisseling, zelfs bij ontbreken van een uitdrukkelijke afstemming van hun
gedrag, onvermijdelijk een deel van de onzekerheid weg zal nemen over het biedgedrag tijdens
de spectrumveiling en een informatieasymmetrie zal creëren tussen de deelnemers aan de
veiling;

366

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.
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3) de JV zicht geeft op lagere eenheidskosten en toegang zal geven tot ‘uitwijkopties’ wat de
prikkel zou verminderen om agressief te bieden op delen van het spectrum en de mededinging
tijdens de veiling merkbaar zou verminderen;
4) de concurrentie op de Belgische markten voor mobiele telefonie zal beperken en een inbreuk
uitmaakt op de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU omdat de samenwerking die betrekking heeft
op alle technologieën en die het hele grondgebied bestrijkt, o.a. (i) de thans bestaande
infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange (quasi) volledig zal uitschakelen; (ii) zal
leiden tot een stijging van de gemeenschappelijke kosten wat het risico op coördinatie verhoogt;
en (iii) de prikkels bij Proximus en Orange zal wegnemen om te innoveren en te investeren in
nieuwe technologieën en infrastructuur.

51.
Verzoekster laat gelden dat zij als kleinste en enige verder overblijvende speler op de markt
niet in staat is om voldoende concurrentiedruk uit te oefenen om het verlies aan concurrentie te
compenseren, en dat een dergelijke kennelijk disproportioneel te achten beperking (volledige
uitsluiting van de infrastructuurconcurrentie tussen Proximus en Orange) niet in aanmerking kan
komen voor een vrijstelling op grond van artikel IV.1, §3 WER en 101 (3) VWEU.
52.
Zij wijst er op dat de Europese Commissie in een gelijkaardige zaak een mededeling van punten
van bezwaar heeft uitgezonden betreffende een mogelijke inbreuk op artikel 101 VWEU367.
53.
Verzoekster verwijt Proximus en Orange verder dat zij de facto slechts de schijn wekten dat
ook Telenet betrokken kon worden bij de tussen hen geplande samenwerking (par. 3.3 van het
Verzoek).
VII.3.1.b Artikel IV.1 WER en 101 VWEU
i) De relevante en betrokken markten
54.
1)
2)
3)
4)

Het College onderscheidt op basis van het Verzoek de volgende relevante markten:
de nationale spectrummarkt(en) voor het verwerven van bandbreedte,
de nationale kleinhandelsmarkt voor zakelijke mobiele telefonie,
de nationale kleinhandelsmarkt voor niet-zakelijke mobiele telefonie,
de nationale groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw voor mobiele netwerken.

55.
Orange stelt dat volgens hen de relevante markt de Belgische markt is voor locaties en locatie
infrastructuur voor digitale mobiele radiocommunicatie apparatuur, maar verwijst daarbij ook naar
wegens spill-over effecten relevante markten368.
56.
Het College acht het gelet op de gegevens in het Verzoek betreffende kleinhandelsmarkten
voor mobiele telefonie en de groothandelsmarkt voor de toegang tot gespreksopbouw voor mobiele

367

Op 7 augustus 2019 zond de Europese Commissie haar mededeling van punten van bezwaar naar O2 CZ/CETIN en TMobile CZ. Persbericht van de Europese Commissie van 7 augustus 2019 (Bijlage 4 bij het Verzoek). Zie ook de randnummers
67 en 68 van het Verzoek.
368

Randnummer 156 van de Horizontale Richtsnoeren.
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netwerken369 en in de Opmerkingen van de auditeur-generaal370 over de gezamenlijke marktpositie
van de JV partners, niet kennelijk onredelijk om prima facie te oordelen dat deze markten ook
beschouwd kunnen worden als betrokken markten in de zin van de artikelen IV.1 en 2 WER.
ii) De scope van de JV
57.
Het College stelt vast dat de beoogde samenwerking bepaalde infrastructuur van de JV
partners samen brengt zonder thans te voorzien in een gedeeld gebruik van spectrum. De JV partners
zullen elk afzonderlijk aan de veiling deel nemen371.. Het College stelt ook vast dat niet is betwist dat
de JV partners elk hun eigen producten en diensten blijven aanbieden op de groot- en
kleinhandelsmarkten voor mobiele diensten tegen de door hen bepaalde voorwaarden, en zo
concurrent blijven op deze markten. Er is evenmin betwist dat de JV partners elk eigenaar blijven van
de door hen samengebrachte uitrusting en vrij blijven om unilateraal te investeren372. Tijdens de
zitting op 11 december 2019 stelde Proximus dat het beschikken over een gezamenlijke infrastructuur
de JV partners niet belet om hun dienstenaanbod en hun kwaliteitscriteria te differentiëren. Tijdens
deze zitting is ook verklaard dat backhaul lijnen buiten de scope van de JV blijven.
iii) Uitwisseling van informatie en de spectrumveiling
58.
Het College herinnert aan zijn beslissing van 31 maart 2014373 waarin het College de BMA
bevoegd achtte om collusie tussen biedende partijen te beoordelen, maar niet om de wettelijkheid te
beoordelen van een gunningprocedure die beheerst wordt door het recht inzake openbare
aanbestedingen, dat als een lex specialis zoals de mededingingsregels de goede marktwerking tot doel
heeft, en waarvoor een eigen rechtsbescherming geldt. In deze zaak heeft de spectrumveiling nog niet
plaats gehad. Zij zal voorwerp zijn van specifieke bij Koninklijk besluit te bepalen regels die nu nog
alleen in een ontwerp van een ontslagnemende Regering beschikbaar zijn. Deze ontwerpen
suggereren dat deze regels gevolgen zullen verbinden aan vormen van samenwerking en uitwisseling
van informatie tussen biedende partijen.
59.
Het College oordeelt evenwel dat het in de huidige stand van deze zaak zijn prima facie
oordeel niet kan steunen op regels die nog niet zijn vastgesteld. Het beslist de verwijten van
Verzoekster betreffende de invloed op de mededinging in de spectrumveiling van de voorgenomen
samenwerking daarom te beoordelen zonder daarbij specifiek acht te slaan op de ontwerpbesluiten.
Het College laat zich leiden door de algemene rechtspraak over vormen van coördinatie tussen
ondernemingen die de risico’s van mededinging beperken door een al dan niet feitelijke
samenwerking374.

369

Randnummers 55, 58 en 61 van het Verzoek.

370

Randnummer 3 in de Opmerkingen van de auditeur-generaal.

371

Zie ook randnummer 17 van de Opmerkingen van de auditeur-generaal.

372

Zie b.v. randnummers 34-35 in de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.

373

Zaak ABC 2014-P/K-05, Clear Channel Belgium t. J.C. Decaux.

374

Zie bij voorbeeld de rechtspraak waarnaar verwezen wordt onder de randnummers 35-37 van het Verzoek en
randnummer 61 van de Horizontale Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb 2011/C 11/01., (hierna de Horizontale
Richtsnoeren).
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60.
Betreffende het prima facie verwijt inzake beïnvloeding van de spectrumveiling zijn er naar
het oordeel van het College twee onderling nauw verweven vragen: (i) of er voorafgaand aan de veiling
spectrumgevoelige informatie wordt uitgewisseld tussen de JV partners, en (ii) of de samenwerking
leidt tot een coördinatie van hun biedgedrag op de veiling. Indien het prima facie antwoord op de
tweede vraag negatief is, kan een uitwisseling van spectrumgevoelige informatie prima facie in het
huidige stadium van deze zaak alleen verder relevant zijn in het licht van een beperking van de
mededinging op de betrokken markten.
61.
Het College verwijst inzake het risico van een coördinatie van biedgedrag naar het prima facie
besluit van het BIPT375 en naar de Opmerkingen van de auditeur-generaal376.
62.
Het College oordeelt verder dat, vermits de JV partners elk afzonderlijk aan de veiling
deelnemen en elk hun eigen producten en diensten blijven aanbieden op de groot- en
kleinhandelsmarkten, verwacht kan worden dat zij zich bij het bieden op spectrum in de eerste plaats
zullen laten leiden door hun eigen met de andere partner concurrerende commerciële strategie.
63.
[vertrouwelijk]377 De huidige onzekerheid omtrent de timing van de veiling en over hoe deze
timing zich zal verhouden tot de tijdslijn voor het uitrollen van de samenwerking, bemoeilijkt
overigens in aanzienlijke mate het beantwoorden van de eerste vraag door het College.
64.

[vertrouwelijk]378 379

65.
Het College kan zich op grond van de schriftelijke opmerkingen en mondelinge tussenkomsten
van partijen ook geen voldoende duidelijk beeld vormen over wat het effect op de markt zou zijn van
een coördinatie van biedgedrag. Prima facie hebben de JV partners er belang bij om de kost van
spectrum te drukken. Wanneer dit leidt tot een lagere waardering van het spectrum, schaadt dit het
financieel belang van de overheid als aanbestedende instantie. De JV partners kunnen dan misschien
op meer spectrum bieden. Maar het verhoogt in principe ook de kansen van andere bieders
waaronder Verzoekster, en het creëert efficiënties in hoofde van de JV partners. Een toename van de
concurrentie op de mobiele telefoniemarkten is bovendien geïdentificeerd als een doelstelling van de
overheid380.
66.
Verzoekster vermeldt in haar Verzoek echter niet alleen het risico van een lagere waardering
van het spectrum en een minder agressief biedgedrag381, maar uitte tijdens de zitting op 28 november
2019 ook de vrees dat de JV partners de door de efficiënties gerealiseerde besparingen zouden

375

Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2010, randnummer 17

376

Randnummer 15 van de Opmerkingen van de auditeur-generaal. Zie ook randnummer 44 van het Verzoek en de
randnummers 14-16 (vertrouwelijk) van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.
377

[vertrouwelijk]

378

[vertrouwelijk]

379

[vertrouwelijk]
Verklaring van Minister Decroo, Belga, 13 juni 2018; en over de impact op prijzen ook BIPT, Impactstudie van 26 juni 2018
betreffende een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische mobiele markt, p. 76.
380

381

Randnummers 46, 52 (besluit) en 107 van het Verzoek.
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aanwenden om hoger te bieden om zo Telenet uit de markt te drukken. Het College beschikt echter
over geen begin van bewijs dat dit scenario waarschijnlijker zou zijn dan het vorige.
67.
Om bovenstaande redenen oordeelt het College dat ook indien de JV partners meer
informatie zouden hebben dan andere biedende partijen, het prima facie - mede gelet op de tijdslijn
voor de uitbouw van de Common grid - niet voldoende waarschijnlijk is gemaakt dat deze asymmetrie
resulteert uit hun participatie in de JV, en, behalve in de hierna behandelde hypothese van een
prijsafspraak, de mededinging merkbaar zou beperken.
68.
Betreffende het verwijt dat de JV door zicht te geven op de toegang tot ‘uitwijkopties’ de
prikkel zou verminderen om agressief te bieden382, oordeelt het College dat onvoldoende aangetoond
is dat de partners aanspraak kunnen maken op ‘uitwijkopties’ indien zij elk hun spectrum nodig
hebben voor hun eigen commercieel beleid en niets in de overeenkomsten erop wijst dat zij aanspraak
kunnen maken op spectrum van de andere JV partner.
69.
Het College oordeelt dat, in zoverre biedingen van beide JV partners ertoe zouden leiden dat
er weinig ruimte overblijft voor nieuwe spelers, dit wellicht op de eerste plaats het gevolg zou zijn van
de marktpositie van elk van hen, ongeacht het samenbrengen van hun infrastructuur.
70.
Het College oordeelt verder dat het in de huidige stand van deze zaak niet vooruit kan lopen
op een later eventueel gedeeld gebruik van spectrum.
71.
Op grond van deze overwegingen oordeelt het College dat het onvoldoende aannemelijk is
gemaakt dat het niet kennelijk onredelijk zou zijn om te oordelen dat de samenwerking tussen de JV
partners zal leiden tot een afstemming van biedgedrag op de spectrumveiling die als een inbreuk kan
worden beschouwd op de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU. Het neemt er ook nota van dat het BIPT
blijft toezien op de integriteit van de veilingprocedure en de mogelijke impact die de JV en haar
werking hierop kan hebben383.
72.
Het College merkt bij dit alles op dat, indien de relatie tussen de JV partners en de informatie
waarover zij door deze relatie zouden beschikken echter leidt tot een vorm van afspraak of onderling
afgestemde feitelijke gedraging om minder agressief te bieden, moet worden onderzocht of er sprake
is van een met de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU strijdige prijsafspraak tussen wie zal bieden in een
veiling. Het College oordeelt evenwel dat het in de huidige stand van de procedure niet over
voldoende gegevens beschikt om prima facie te oordelen dat het sluiten van de JV overeenkomst met
het oog op de spectrumveiling als een prijsafspraak moet worden beoordeeld.

382

Randnummers 46 en 56 van het Verzoek.

383

Randnummer 49 van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.
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iv) Samenbrengen van infrastructuur en de mededinging op de kleinhandel en groothandel
markten voor mobiele telefonie
73.
Het College oordeelt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de invloed van een
samenbrengen van de infrastructuur (i) op de concurrentie tussen de JV partners op de groothandelsen de kleinhandelsmarkten, (ii) op de concurrentie tussen ondernemingen die diensten afnemen van
de JV partners op de groothandelsmarkt, en (iii) op de concurrentie met derde ondernemingen zoals
Verzoekster.
74.
Het College merkt verder op dat het de voorgenomen transactie dient te beoordelen op elk
van de in artikel IV.71 WER vermelde voorwaarden voor het opleggen van voorlopige maatregelen.
Het is inherent aan het nemen van maatregelen om een nadeel te vermijden dat het College een prima
facie ex ante beoordeling geeft van de transactie384. Uit het feit dat de regels inzake
concentratietoezicht niet van toepassing zijn op een niet-full function JV overeenkomst, die echter
zoals andere horizontale overeenkomsten getoetst moet worden aan de artikelen IV.1 WER en 101
VWEU, kan dus geenszins worden afgeleid dat het College niet zou kunnen beslissen tot het opleggen
van een schorsing van een overeenkomst als voorlopige maatregel. Artikel IV.71, §1 WER vermeldt
juist uitdrukkelijk het schorsen van een restrictieve praktijk385. Het College verwijst inzake de te nemen
maatregelen naar de beoordeling van de proportionaliteit van de gevraagde maatregelen.
75.
Inzake de concurrentie tussen de JV partners op de groothandels- en de kleinhandelsmarkten
voor mobiele telefonie onderscheidt het College vragen betreffende de uitwisseling van commercieel
gevoelige informatie enerzijds, en vragen betreffende het deels gelijktrekken van een belangrijke
kostenfactor anderzijds.
Concurrentie tussen de JV partners: uitwisseling van commercieel gevoelige informatie
76.
[vertrouwelijk]386387388. Het College stelt vast dat het BIPT prima facie oordeelt dat onder meer
zijn vragen betreffende frequentieclausules en de algemene werking en governance van de JV
uitgeklaard zijn389.

384

Anders: randnummer 4 van de Opmerkingen van Proximus.

385Het College merkt hierbij op dat deze zaak wezenlijk verschilt van deze die

voorwerp was van de beslissing van het College
van 21 november 2016 betreffende de overname van de Brouwerij Bosteels door AB Inbev. In die zaak diende het College te
oordelen of een transactie waarvan niet betwist werd dat het een concentratie betrof, en die gelet op de toezicht drempels
niet aangemeld diende te worden, toch beoordeeld kon worden bij toepassing van artikel IV.2 WER. In deze zaak is er
evenwel geen sprake van een concentratie in de zin van artikel IV.6 WER, maar zou de transactie indien het een concentratie
was, gelet op de omzet van partijen, wellicht een concentratie met een communautaire dimensie zijn in de zin van
Verordening 139/2004 (de Concentratieverordening). Het College wijst er verder op dat het bij toepassing van artikel IV.50,
§4 WER ook in een procedure betreffende een inbreuk zaak in een procedure ten gronde toezeggingen kan aanvaarden die
aan zijn bezorgdheden tegemoet komen of modaliteiten kan bepalen bij toepassing van artikel IV.52, §1, 2° WER.*
387
388

389

[vertrouwelijk]
[vertrouwelijk]
Randnummers 46-47 van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.
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77.
Het College stelt echter vast dat het BIPT oordeelt dat de problemen die het initieel
identificeerde prima facie voor een groot deel zijn opgelost, maar dus niet geheel zijn opgelost390. Het
BIPT formuleerde ook een aantal suggesties waarop de reactie van Verweersters door het College nog
niet gekend is391. En het College betreurt dat uit de ontvangen ontwerpamendementen van de SHA
en RSA niet blijkt dat de in de Opmerkingen van het BIPT in aanmerking genomen toezeggingen of
toelichtingen hun weerslag zullen vinden in een bindende overeenkomst.
78.
Het College acht het ook niet kennelijk onredelijk te denken dat het JV management zal
trachten de verzoeken van de JV partners enigszins te sturen om een optimale uitbouw van de
common grid te bevorderen. [vertrouwelijk]392.
Concurrentie tussen de JV partners: gemeenschappelijke kosten
79.
Inzake het gemeenschappelijk maken van de kosten voor de gedeelde infrastructuur verwijst
het College naar de Horizontale Richtsnoeren393 en eerdere beslissingen van de Europese
Commissie394 betreffende de impact op de mededinging van een verregaande integratie van het RAN
netwerk, alsmede naar de door BEREC geïdentificeerde parameters395. Beide verweersters
verklaarden echter elk (vertrouwelijk ten opzichte van elkaar) dat de kosten voor de door de JV aan
hen geleverde diensten ong. […] vertegenwoordigen van de totale kosten betreffende mobiele
telefonie. Dit werd niet onwaarschijnlijk geacht door het BIPT. Verweersters konden tijdens de zitting
op 11 december nog niet inschatten welke voor elk van hen de verhouding zou zijn tussen de gedeelde
kosten en de kosten verbonden aan unilaterale investeringen. Het College erkent dat dit ook moeilijk
is voor zij weten over welk spectrum zij zullen beschikken en in welke mate de JV kan beantwoorden
aan hun capaciteitsbehoeften.
80.
Gelet op het eerder bescheiden aandeel van de gedeelde kosten in het geheel van de mobiele
telefoniekosten en het feit dat de kosten ook niet geheel gemeenschappelijk zullen zijn, oordeelt het
College dat het onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het niet kennelijk onredelijk zou zijn om te
oordelen dat uit het partieel gemeenschappelijk maken van kosten in de JV volgt dat de samenwerking
tussen de JV partners kan worden beschouwd als een inbreuk op de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU.
Concurrentie tussen de JV partners: andere aspecten
81.
De Europese Commissie en BEREC benadrukken echter de noodzaak om een onderscheid te
maken tussen het samenbrengen van netwerken in dichtbevolkte en dunbevolkte gebieden, waarbij

390

Randnummer 46 in de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.

391

Randnummers 29 en 41 in de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019

392

[vertrouwelijk].

393

Randnummers 169, 175 en 176 van de Horizontale Richtsnoeren en 84-86 van het Verzoek.

394

Beschikkingen van de Europese Commissie van 30 april 2003 betreffende O2 UK/Tmobile, overweging 89; en 11 mei
2016 betreffende Hutchison 3G UK/Telefonica UK, overwegingen 1777 ev..
395

BEREC, Common Position on Mobile Infrastructure Sharing, 13 juni 2019, BoR(19) 110; vermeld in Randnummer 70 van
het Verzoek.

132

wordt aangegeven dat in eerstgenoemde gebieden infrastructuurconcurrentie in principe haalbaar
moet zijn en te verkiezen boven het delen van actieve netwerkelementen396.
82.
Tijdens de zitting van 11 december 2019 stelde het BIPT dat de algemene impact van de JV op
de Belgische markt niet mag worden onderschat, en dat het hoe dan ook wenselijk is, sterker nog,
noodzakelijk is, dat de BMA verder de implementatie van de overeenkomsten van naderbij
onderzoekt. Het BIPT maande met aandrang aan dat het onderzoek ten gronde met spoed en oog
voor detail wordt gevoerd om te vermijden dat er een eventuele consolidatie van netwerken zou
plaatsvinden die te ver zou gaan om nog terug te draaien indien er zich een probleem zou stellen.397
83.
Het College oordeelt dat het daarom prima facie niet kennelijk onredelijk is te denken dat de
werking van de JV de mededinging tussen de JV partners merkbaar kan beperken in de zin van de
artikelen IV.1(1) WER en 101(1) VWEU, en dit ook indien zij elk hun eigen commercieel beleid zullen
voeren met eigen producten en diensten. Aan dit oordeel wordt geen afbreuk gedaan door het
argument dat het delen van een toegangsnetwerk en een common grid zonder integratie van de
kernnetwerken niet hetzelfde is als een fuseren van netwerken, noch door het feit dat partijen vrij
blijven om eigen investeringen te doen398, maar het RAN netwerk wel delen. Een beperking van de
mededinging dreigt des te ernstiger te zijn gelet op de marktposities van de JV partners399.
84.
Het College beschikt in de huidige stand van de procedure niet over voldoende informatie om
na te gaan of die beperking van de mededinging kan genieten van een ontheffing bij toepassing van
de artikelen IV.1(3) WER en 101(3) VWEU. Het College houdt er echter, mede gelet op de
(vertrouwelijke) bijlagen 16 bij de Opmerkingen van Orange en 21 en 22 bij de Opmerkingen van
Proximus en de mondelinge vertrouwelijke toelichtingen door Orange en Proximus tijdens de zitting
op 11 december 2019, rekening mee dat het samenbrengen van de infrastructuur van de JV partners
ook significante efficiënties kan genereren die ten goede komen aan de klanten van de partners.
Proximus merkte op dat Verzoekster dit lijkt te erkennen [Vertrouwelijk] en haalde een uitspraak aan
van de CEO van Telenet waarin hij erkende dat deze vorm van samenwerking voordeel kan hebben
voor het uitrollen van 5G400.
Concurrentie tussen ondernemingen die diensten afnemen van de JV partners
85.
Inzake de concurrentie tussen ondernemingen die diensten afnemen van de JV partners op de
groothandelsmarkt, geldt naar het oordeel van het College dat indien de JV partners elk hun eigen
commercieel beleid blijven ontwikkelen, het effect van de JV op de concurrentie tussen hun afnemers,
een afgeleide is van het effect op de mededinging tussen de JV partners. Naarmate de JV leidt tot een
verlaging van kosten en die ook aan de afnemers ten goede komen zal er prima facie geen sprake zijn

396

BEREC, Common Position on Mobile Infrastructure Sharing, 13 juni 2019, BoR(19) 110; p.16-17.
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Randnummers 5, 22 en 49 van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.

398

Randnummer 12 in Opmerkingen van Proximus.
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Randnummer 3 in de Opmerkingen van de auditeur-generaal, randnummer 3 in de Opmerkingen van het BIPT. Zie ook
de verklaring van Minister Decroo, Belga, 13 juni 2018; en over de impact op prijzen ook BIPT, Impactstudie van 26 juni
2018 betreffende een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische mobiele markt, p. 76.
400

Randnummers 20, 48 en 55 van de Opmerkingen van Proximus.
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van een merkbare beperking van de mededinging tussen de afnemers van diensten van de JV partners.
Het College stelt verder vast dat het BIPT prima facie oordeelt dat de aanpassingen van de
overeenkomsten tegemoet komen aan zijn oorspronkelijke bezwaar betreffende de toegang van
derden tot het gedeelde netwerk401.
Concurrentie met derde ondernemingen
86.
Inzake de concurrentie met derde ondernemingen zoals Verzoekster verwijst het College naar
wat eerder gesteld werd over de beperking van de concurrentie tussen de JV partners op de markten
waarop ook derde ondernemingen zoals Verzoekster aanwezig zijn. Het College wijst ook op de
onduidelijkheid die er bestaat over het effect van de ontmanteling van sites402 en het poolen van
infrastructuur voor derden die al op de markt zijn of tot de markt willen toetreden.
Samenbrengen van infrastructuur en de mededinging op de kleinhandel en groothandelsmarkten voor
mobiele telefonie: besluit
87.
Het College oordeelt om deze redenen dat het niet kennelijk onredelijk is om prima facie te
oordelen dat er sprake kan zijn van een beperking van de mededinging op de kleinhandels- en
groothandelsmarkten voor mobiele telefonie door het samenbrengen van infrastructuur in de zin van
de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU.

VII.3.1.c Besluit inzake de prima facie voorwaarde
88.
Gelet op het voorafgaande oordeelt het College dat het prima facie niet kennelijk onredelijk
is te oordelen dat de JV tot gevolg heeft dat de mededinging op de Belgische betrokken markten
wordt beperkt in de zin van artikel IV.1 WER en 101 VWEU. Het College stelt verder vast dat het
Auditoraat de klacht ten gronde prima facie voldoende gegrond acht om een onderzoek te
verantwoorden403.
VII.3.2 Het te vermijden nadeel
89.
Artikel IV.71 WER bepaalt dat voorlopige maatregelen genomen kunnen worden, indien
dringend een toestand moet worden vermeden die (i) een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar
nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden door de
praktijken of die (ii) schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. Het Hof van Brussel
oordeelde dat 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, als
nadeel in aanmerking komt404.
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Randnummer 38 in de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.

402

Randnummer 70 van het Verzoek.
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In haar conclusie stelt de auditeur-generaal voor om de uitkomst van het onderzoek ten gronde af te wachten.
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Brussel 18 december 1996, Honda t. Belgische Staat, Jaarboek H&M 1996, 856, vermeld door D. VANDERMEERSCH, De
Mededingingswet, Kluwer, Mechelen 2007, 309.
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VII.3.2.a Het te vermijden nadeel voor Verzoekster
90.
Het College stelt vast dat Verzoekster laat gelden dat er door de informatie en inzichten die
Proximus en Orange verwerven en de deducties die zij kunnen maken als gevolg van hun
samenwerking, een significante informatieasymmetrie ontstaat tussen Telenet enerzijds en Orange
en Proximus anderzijds. Verzoekster oordeelt dat deze informatieasymmetrie Telenet een belangrijk
concurrentienadeel bezorgt in de aanstaande spectrumveiling dat zich vertaalt in een verminderde
kans om een voor haar optimaal resultaat in de veiling te bekomen.
91.
Het College herhaalt evenwel dat het naar zijn oordeel uit de beschikbare gegevens prima
facie niet met voldoende waarschijnlijkheid blijkt dat het samenbrengen van infrastructuur, wanneer
de JV partners concurrent blijven op de markten waarop zij hun diensten aanbieden, een prikkel
creëert om hun biedgedrag voor spectrum op elkaar af te stemmen op een wijze dat dit voor
verzoekster zou leiden tot een ernstig en onmiddellijk nadeel in de zin van artikel IV.71, §1, WER.

92.
Het College oordeelt ook dat het prima facie onvoldoende is aangetoond dat Telenet dat over
een eigen netwerk beschikt, een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel leidt wanneer de
netwerkconcurrentie beperkt zou worden door een verregaand samengaan van de infrastructuur van
de eerste en tweede van de drie netwerkoperatoren. Het College kan ook niet voorbijgaan aan de
tegenstelling tussen het door Verzoekster in deze procedure aangevoerd nadeel en verklaringen van
de CEO van Telenet over de verwachte impact van de JV tegenover analisten405. Het College sluit niet
uit dat een beperking van de mededinging op de infrastructuurmarkt Telenet zou toelaten een hogere
prijs te vragen, of omgekeerd meer aantrekkelijk kan maken op de groothandelsmarkt.

VII.3.2.b De te vermijden schadelijke gevolgen voor het algemeen economisch belang
93.
Het Mededingingscollege oordeelt dat de vereisten van het ernstig, onmiddellijk en moeilijk
herstelbaar karakter blijkens de tekst van artikel IV.71, §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.
94.
Zoals hoger gesteld, acht het College het prima facie niet kennelijk onredelijk te oordelen dat
de JV tot gevolg heeft dat de mededinging op de Belgische betrokken markten wordt beperkt in de zin
van artikel IV.1 WER en 101 VWEU en oordeelt dat een dergelijke beperking van de mededinging des
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Randnummer 20 van de Opmerkingen van Proximus.
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te ernstiger zou zijn gelet op de marktposities van de JV partners en het belang dat de Regering en het
BIPT hechten aan mededinging op de mobiele telefoniemarkten406.
95.
Het College neemt nota van het prioritair belang dat gehecht wordt aan
infrastructuurconcurrentie, en de kettingreactie die een beperking van de mededinging tussen MNOs
kan hebben op de concurrentiepositie van MVNOs407. De samenwerking in de JV leidt echter niet tot
een volledige fusie van de mobiele netwerken van de JV partners, [vertrouwelijk]408 en zij blijven
elkaars concurrent op de groothandelsmarkt.
96.
Het College houdt verder rekening met de onduidelijkheid over het risico dat het
samenbrengen van de infrastructuur zal hebben op de kansen voor derden om toe te treden tot de
markt, gelet met name op het belang dat een toetreding van een vierde operator zou hebben voor
het algemeen belang409.
97.
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 bewaken410, 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.

98.
Het College beschikt niet over voldoende gegevens om zich een goed beeld te vormen over
de onomkeerbaarheid van een implementatie van de SHA en RSA. Het stelt vast dat het BIPT deels
gerustgesteld is inzake een afdanking van sites en een opzeg en ontbinding van de JV, maar niettemin
bezorgd blijft over onomkeerbare of slechts moeilijk omkeerbare gevolgen411. Het College oordeelt
dan ook dat in deze zaak kan worden gevreesd dat de beslissing ten gronde, indien een inbreuk op de
artikelen IV.1 WER en 101 VWEU wordt vastgesteld, geen nuttig effect meer kan hebben naar de
toekomst, indien het samenbrengen van de infrastructuur al een feit is.
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Verklaring van Minister Decroo, Belga, 13 juni 2018; en over de impact op prijzen ook BIPT, Impactstudie van 26 juni 2018
betreffende een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische mobiele markt, p. 76. Zie ook over de bezorgdheid van
Minister De Backer: De Morgen, 11 juli 2019 en randnummer 16 van de Opmerkingen van Proximus.
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Zie bijvoorbeeld artikel 8, al. 5 (c) van de Kaderrichtlijn 2002/21/EG en artikel 3, al. 2 (a) Richtlijn (EU) 2018/1972 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische
communicatie. Zie ook de Opmerkingen van VOO en vorige noot.
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[vertrouwelijk]
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Zie bij voorbeeld BIPT, Impactstudie van 26 juni 2018 betreffende een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische
mobiele markt, https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/mobiele-telefonie/impactstudie-van-26-juni-2018betreffende-een-vierde-mobiele-netwerkoperator-op-de-belgische-mobiele-markt.
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Zie bij voorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2010 in de zaak C-439/08, Vebic.
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Randnummer 22 van de Opmerkingen van het BIPT van 11 december 2019.
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VII.3.3 De gevraagde maatregelen
VII.3.3.a Dringendheid
99.
Het College stelt vast dat de SHA en RSA al werden gesloten [vertrouwelijk]412413 Het College
heeft geen aanwijzingen dat de door Verzoekster vermelde en door Verweersters niet betwiste
handelingen van Verweersters om de werking van de JV voor te bereiden al een onomkeerbare impact
op de markt zouden hebben414. Het is ook nog niet geweten wanneer de spectrumveiling plaats zal
hebben.
100. Het College stelt echter vast dat het BIPT slechts enkele dagen heeft gehad om de gewijzigde
overeenkomsten te bestuderen en dat verder overleg met de JV partners over eventuele
aanpassingen van deze overeenkomsten aan mogelijke bezwaren van het BIPT niet uitgesloten, en
naar het oordeel van het College zelfs wenselijk, is.
101.
Het College stelt ook vast dat vermits de SHA en RSA gesloten zijn, het kader voor het uitrollen
van de samenwerking al operationeel kan zijn. De overeenkomsten voorzien thans dat de overgang
van personeel gebeurt [vertrouwelijk] Het College acht het, ook indien een overgang van personeel
juridisch omkeerbaar kan zijn, in het belang van de betrokken werknemers en de toekomstige werking
van de JV dat deze overgang niet gebeurt vooraleer het BIPT de gewijzigde overeenkomsten verder
heeft kunnen bestuderen.
102. Het College oordeelt dat het gelet op zijn conclusie over de prima facie voorwaarde dringend
is in de zin van artikel IV.71, §1 WER dat voor een verder uitbouwen van de JV toezeggingen van
Verweersters aan het BIPT hun neerslag vinden in een bindende overeenkomst, of ten minste aan het
BIPT de gelegenheid wordt gegeven om de overeenkomsten mede op deze punten nader te
onderzoeken, respectievelijk dat het Auditoraat met kennis van de aangepaste overeenkomsten kan
oordelen of het al in dit stadium nadere stappen wenst te zetten of daar jegens de Verweersters op
wenst aan te dringen.
VII.3.3.b De gevraagde maatregelen
i) De gevraagde maatregelen
103.

Verzoekster verzoekt om het nemen van de volgende maatregelen:
i.

“Bij wijze van voorlopige maatregel, aan Proximus en Orange, met onmiddellijk effect het
verbod op te leggen om hun samenwerking betreffende het delen van hun respectieve
mobiele netwerken te bespreken en ten uitvoer te leggen, tot aan de uitspraak ten gronde
over de verenigbaarheid van deze samenwerking met het mededingingsrecht.

412

[vertrouwelijk]
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[vertrouwelijk]

414

Randnummer 17 van het Verzoek en randnummer 14 in de Opmerkingen van Proximus.
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ii.

Dit verbod aan te vullen met alle bijkomende maatregelen die het Mededingingscollege
nuttig of noodzakelijk acht om aan zijn beslissing volledige en nuttige uitwerking te
geven”.

104. Verzoekster heeft tijdens de zitting op 11 december 2019 in ondergeschikte orde voorgesteld
om een schorsing van kortere duur op te leggen en vermeldde daarbij een termijn van 9 maanden.

ii) De gevraagde maatregelen moeten doeltreffend zijn
105. Een maatregel is doeltreffend wanneer zij toelaat het nadeel of een toename van het nadeel
te vermijden of ten minste merkbaar te beperken.
106. Het College oordeelt dat de gevraagde maatregelen onder (i) en (ii) van aard zijn de te
vermijden schadelijke gevolgen voor het algemeen economisch belang effectief te vermijden.

iii) De gevraagde maatregelen moeten proportioneel zijn
107. Bij het beoordelen van de proportionaliteit van maatregelen dient het College rekening te
houden met de impact van die maatregelen voor Verweersters 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.
108. Het College oordeelt dat, mede gelet op de positieve effecten van de samenwerking en de tijd
die het Auditoraat nodig heeft om de klacht ten gronde te beoordelen, een schorsing van de
samenwerking tot het nemen van de eindbeslissing over de klacht, thans niet proportioneel kan
worden geacht.

109. Het College oordeelt daarentegen dat het, gelet op het geheel van de omstandigheden en
gelet op wat het stelde over de urgentie, proportioneel en aangewezen is om aan de JV partners op
te leggen om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen gedurende een periode van ongeveer 2
maanden zoals het BIPT suggereerde tijdens de zitting van 28 november 2019. Dit laat het BIPT toe
om de gewijzigde overeenkomsten verder te bestuderen, na te gaan of de ontvangen toezeggingen
en toelichtingen een voldoende weerslag vinden in bindende overeenkomsten, met de Verweersters
overleg te plegen over eventueel verder vast gestelde bezwaren, en om, zo daar niet aan tegemoet
gekomen is door de Verweersters, er de auditeur-generaal over te informeren. De auditeur-generaal
kan dan beslissen om desgevallend met Verweersters over verbintenissen overleg te plegen of om bij
toepassing van artikel IV.72, §1 WER zelf ten gepaste tijde om voorlopige maatregelen te verzoeken.
De Verweersters dienen daartoe ten laatste op 9 maart 2020het College en de auditeur te rapporteren
over de tijdens de schorsing met het BIPT gevoerde besprekingen en over het standpunt van het BIPT
dienaangaande. Deze schorsing dient met name de overgang van personeel te betreffen. Zij hoeft niet
in de weg te staan aan een uitsturen van RFPs voor de verwerving van netwerkapparatuur en de
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selectie van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet leidt tot het sluiten
van bindende overeenkomsten.[vertrouwelijk]415
110. Het College acht het opleggen van deze maatregel proportioneel tegenover Verweersters,
omdat zij volgens de informatie waarover het College beschikt, gelet op de tijdslijn voor de uitvoering
van de overeenkomsten, geen wezenlijke invloed kan hebben op de realisatie van de door
Verweersters beoogde voordelen, tenzij er uit de verdere studie een ernstig probleem zou blijken
betreffende de verenigbaarheid van de overeenkomsten met het mededingingsrecht. Maar in die
hypothese rijzen er vragen over de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten en is het in ieders belang
dat deze kunnen worden besproken voor de JV al is uitgebouwd met het daarvoor voorziene personeel
en andere middelen. Door het BIPT de mogelijkheid te geven eventuele bezwaren mee te delen aan
de auditeur-generaal en haar toe te laten desgevallend passende stappen te zetten voordat de JV al
is uitgebouwd met het daarvoor voorziene personeel en andere middelen, worden alle
belanghebbenden beschermd zonder vertrouwelijke informatie met de markt (dit wil zeggen met
concurrenten van Verweersters) te moeten delen.
VII.3.3.c Handhaving of aanpassing
111. 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.
OM DEZE REDENEN
1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.71, §1 WER dat het verzoek om
voorlopige maatregelen van de Telenet Group NV en Telenet BVBA (hierna de Verzoekster)
jegens Proximus NV en Orange Belgium NV (hierna samen de Verweersters) ontvankelijk is
en in de hierna volgende mate gegrond.
2. Legt het Mededingingscollege de Verweersters op de uitvoering van de op 22 november
2019 tussen hen gesloten Shareholders Agreement en RAN Sharing Agreement op te
schorten met ingang van de datum van ontvangst van deze beslissing en tot 16 maart 2020.
Deze schorsing dient met name de overgang van personeel te betreffen. Zij staat niet in de
weg aan een uitsturen van RFPs voor de verwerving van netwerkapparatuur en de selectie
van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet leidt tot het sluiten
van bindende overeenkomsten.[vertrouwelijk] De Verweersters dienen ten laatste op 9
maart 2020 het College en de auditeur te rapporteren over de tijdens de schorsing met het
BIPT gevoerde besprekingen en over het standpunt van het BIPT dienaangaande.

415

[vertrouwelijk]
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3. 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, de Verweersters,
Verzoekster en VOO 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, §3,7° 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.
c. Indien de Verzoekster, VOO 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
door het Secretariaat 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 8 januari 2020 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques
Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege,
Peggy Valcke en Freddy Van de Spiegel, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Voor het Mededingingscollege,
J. Steenbergen

Voorzitter
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