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PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2016-C/C-03 van 28 januari 2016 in toepassing van de 
artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van 
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 

 

 

Zaak nr. MEDE–C/C–15/0043 

De overname van het Jim Mobile klantenbestand van BASE Company 
NV, VikingCo NV en VikingCo International NV van BASE Company NV 
en de aandeelhouders van VikingCo International door Medialaan NV 

I. Procedure 

 

1. De aanmeldende partij heeft de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 2 december 2015. 

 

2. Op 23 december 2015 heeft Medialaan, via een brief gericht aan de auditeur-generaal, 

haar aanmelding ingetrokken en de concentratie op dezelfde dag opnieuw aangemeld bij 

het Auditoraat. 

 

3. Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, personeelslid van het Auditoraat van de Belgische 

Mededingingsautoriteit (verder “BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als 

auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. Anne-Charlotte Prévot, 

attaché bij de BMA, werd door de auditeur-generaal toegevoegd aan  het onderzoeksteam. 

Mevrouw Griet Jans, adjunct van de directeur economische studies, heeft bijstand verleend 

aan het onderzoek.  

 

4. Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder 

“WER”), is de heer Bert Stulens, auditeur bij de BMA, aangeduid als tweede auditeur die 

deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor elke aangemelde concentratie.  
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De personen onder randnummers 4 en 5 zijn dezelfde personen die reeds waren 

aangesteld – en onderzoeksdaden hebben verricht -  in het kader van de aanmelding van 

dezelfde concentratie op 2 december 2015.  Gelet op  het intrekken en opnieuw  

aanmelden van de concentratie heeft het Auditoraat van alle partijen de toestemming 

gevraagd en gekregen om de informatie die is ontvangen in het kader van de ingetrokken 

aanmelding te gebruiken in het kader van de nieuwe aanmelding van dezelfde 

concentratie. 1 

 

5. Het onderzoek werd afgesloten op 8 januari 2016, de dag waarop het gemotiveerd 

ontwerp van beslissing aan de aanmeldende partij alsook aan het Mededingingscollege 

werd overgemaakt.   

 

6. De voorzitter heeft de aanstelling van de assessoren in het Mededingingscollege bevestigd 

op 8 januari 2016. 

 

7. Het Mededingingscollege heeft Medialaan, Telenet, Mobistar, Proximus, het BIPT, de 

Europese Commissie en het Auditoraat gehoord in aanwezigheid van de directeur en 

adjunct-directeur economische studies en de directeur juridische studies op 21 januari 

2016. 

 

8. Proximus heeft met instemming van de aanmeldende partij ter zitting kopie neergelegd 

van hun antwoord op het verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 3 december 

2015. 

 

9. De auditeur heeft ter zitting ingestemd met enkele in de overgenomen tekst aangeduide 

wijzigingen. 

 

II. Betrokken partijen 

II.1 De aanmeldende partij: de koper2 

10. De koper is Medialaan NV (verder “Medialaan”) met ondernemingsnummer BE 

0432.306.234, te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde in België.  

 

                                                           
1
  Zie folder « Briefwisseling met derden » in het proceduredossier 

2
  Aanmelding, p. 6 en 9-10. 
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11. Medialaan, tot 2014 actief als de Vlaamse Media Maatschappij NV, is een Vlaams 

mediabedrijf. Haar activiteiten worden hieronder kort beschreven.  

 

Content 

12. Medialaan zendt de kanalen VTM, 2BE, VTMKZOOM en Vitaya in free-to-air (“FTA”) lineair 

uit. 

13. Medialaan heeft ook een niet-lineair aanbod, waarbij kijkers programma’s van de 

Medialaan-zenders vooraf kunnen bekijken (preview) of herbekijken (review) op een op 

aanvraag basis, zowel in een betalend model (thans aangeboden onder het merk iWatch) 

als in een gratis model (zoals via vtm.be). 

 

14. In de voorbije jaren heeft Medialaan haar activiteiten uitgebreid naar andere audiovisuele 

media, met name naar twee Vlaamse FM radio-kanalen, Qmusic en JoeFM, en een in-house 

productiehuis, TvBastards. 

 

15. Als commerciële omroep worden de activiteiten van Medialaan op deze content-markten 

voor een belangrijk deel gefinancierd door de verkoop van advertentieruimte op radio- en 

televisiekanalen. 

 

Mobiele telecomdiensten 

16. In 2007 lanceerde Medialaan JIM Mobile, als branded reseller van BASE, nadat TMF Mobile 

haar overeenkomst met BASE had opgezegd. Het JIM Mobile klantenbestand bedraagt 

ondertussen ca. […] gebruikers […]. 

 

Vernieuwende diensten 

17. In 2013 lanceerde Medialaan Stievie, een innovatieve second screen-app die tegen betaling 

catch-up televisiediensten aanbiedt. Stievie is thans een app die de programma’s van 

verschillende Vlaamse televisiezenders en -omroepen live en uitgesteld (in catch-up) 

aanbiedt. Stievie heeft thans […] abonnees. 

 

18. Op 20 augustus 2015 heeft Medialaan de lancering aangekondigd van Stievie Free, een 

platform voor live en uitgesteld kijken dat aan de consumenten gratis ter beschikking 

wordt gesteld op laptop, tablet en smartphone, gefinancierd door middel van korte, 

gerichte reclameblokken.  
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II.2 De verkopers3 

a) Telenet  

 

19. Telenet is een kabelnetwerkuitbater in België die gespecialiseerd is in het aanbieden van 

vaste internetdiensten, vaste telefoniediensten en kabeltelevisie aan klanten in Vlaanderen 

en Brussel. Telenet biedt verschillende kijkmodellen aan over haar kabelnetwerk.  

 

20. Telenet biedt eveneens mobiele telefoniediensten aan als MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator) op het netwerk van Mobistar onder het ‘King & Kong’-merk. Daarnaast biedt 

Telenet professionele communicatiediensten aan in België en Luxemburg. Telenet baat 

eveneens een aantal betaaltelevisie-kanalen uit. Sinds februari 2015 heeft Telenet een 

belang van 50% in De Vijver Media.  

 

21. De hoofdaandeelhouder van Telenet is Liberty Global, met 56,58% van de aandelen van 

Telenet. 

 

22. Op 17 augustus 2015 werd de concentratie waarbij Telenet, gecontroleerd door Liberty 

Global, controle verwerft over BASE door middel van aankoop van aandelen, aangemeld bij 

de Europese Commissie. Het eerste fase-onderzoek van de Europese Commissie 

identificeerde horizontale mededingingsproblemen op de mobiele retailmarkt in België en 

mogelijke verticale mededingingsproblemen op de mobiele groothandelsmarkt in België 

die zouden kunnen voortvloeien uit deze transactie.  

 

23. Na een negatieve markttest van de door Liberty Global voorgestelde verbintenissen, 

besloot de Europese Commissie een tweede fase-onderzoek te openen op 5 oktober 2015.   

 

24. De overname van het JIM Mobile klantenbestand en Mobile Vikings door Medialaan vindt 

nu haar oorsprong in de verbintenissen van Liberty Global tijdens het tweede fase-

onderzoek door de Europese Commissie. De verbintenissen omvatten (i) de verkoop aan 

Medialaan van het JIM Mobile klantenbestand en alle aandelen van BASE in VikingCo NV en 

(ii) het afsluiten van een MVNO overeenkomst tussen Telenet/BASE en Medialaan.  

 

 

 

 

                                                           
3
  Aanmelding, p. 13-14. 
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b) BASE  

 

25. BASE is een Mobiele Netwerk Operator (MNO). BASE is onder meer actief op de markt voor 

de retailverkoop van mobiele telecommunicatiediensten.  

 

26. Daarnaast levert BASE ook wholesalediensten die MVNOs en branded resellers toegang 

bieden tot haar netwerk. Voorbeelden van dergelijke spelers op het netwerk van BASE zijn 

Medion Mobile, Ortel, Mobile Vikings (MVNOs) en JIM Mobile, Allo RTL, Sudpresse Mobile 

(branded resellers).  

 

c) Aandeelhouders van VikingCo International  

 

27. VikingCo International heeft als aandeelhouders een groep natuurlijke personen. VikingCo 

International houdt 50% van de aandelen in Mobile Vikings. Bij de verkoop van VikingCo 

International aan Medialaan zullen de aandelen in Mobile Vikings dan ook mee 

overgedragen worden. Daarnaast worden ook de aandelen van VikingCo International in 

andere ondernemingen overgenomen.  

 

II.3 De doelactiva en doelonderneming4 

 

28. De activa/onderneming die door de transactie zullen worden overgenomen zijn de 

volgende:  

 

a) de klanten van BASE die onder het JIM Mobile merk mobiele telefoniediensten 

afnemen   

 

JIM Mobile  

 
29. JIM Mobile vloeit voort uit een samenwerking tussen BASE en Medialaan op basis van twee 

branded partner agreements, die respectievelijk betrekking hebben op het aanbieden van 

pre-paid en post-paid mobiele telefoondiensten. Op basis van deze overeenkomsten levert 

BASE mobiele telecommunicatiediensten aan klanten in België onder het ‘JIM Mobile’-

merk, waarmee door BASE in 2014 een omzet gegenereerd werd van […]. Het EBITDA van 

het JIM Mobile-segment van BASE-klanten voor 2014 is […].  

 

                                                           
4
  Aanmelding, p. 12-13. 
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30. Medialaan is sinds 2007 actief als een branded reseller van BASE. Dit impliceert dat 

Medialaan, als eigenaar van het ‘JIM Mobile’-merk, instaat voor de marketing en branding 

van het merk. BASE behoudt dan weer de volledige zeggenschap over de dienst, de prijzen 

en commerciële voorwaarden, het distributienetwerk, de productie en plaatsing van 

promotiemateriaal, en het netwerk. Daarnaast behoort het volledige klantenbestand van 

ongeveer […] actieve JIM Mobile-gebruikers toe aan BASE, dat ook de relatie met de 

klanten onderhoudt.  

 

31. In ruil voor de marketinginspanningen en de merklicentie, ontvangt Medialaan […]. In 

totaal bedroeg dit bedrag in 2014 […].  

 

Het verwerven van het JIM Mobile klantenbestand  

 
32. Het eerste luik van de transactie heeft tot doel de overname te verwezenlijken door 

Medialaan van de JIM Mobile klanten van BASE. Dit specifieke deel van de BASE 

klantenbasis vormt activa die omzet genereren. 

 

b) Mobile Vikings  

 

Mobile Vikings  

 
33. VikingCo is een MVNO die onder de naam Mobile Vikings actief is op het netwerk van BASE. 

Mobile Vikings bezit dan ook haar eigen klantenbestand en verzorgt ook de communicatie 

met haar klanten. VikingCo onderscheidt zich van andere spelers op de markt door, onder 

andere, haar aanbod van specifieke tariefplannen voor mobiel internet en haar 

marketingaanpak. Die marketingaanpak is gebaseerd op een community-model waarbij 

klanten - in dat geval ‘members’ - de Mobile Vikingsproducten aanraden bij anderen opdat 

deze ook klant zouden worden (“member gets member”). Mobile Vikings genereerde in 

2014 een omzet van […]. Het EBITDA van Mobile Vikings voor 2014 was […].  

 

34. Mobile Vikings is een joint venture tussen VikingCo International en BASE, die beide de 

helft van de aandelen houden.  
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Het verwerven van 100% van de aandelen van Mobile Vikings  

 
35. Het tweede luik van de transactie, namelijk de overname van Mobile Vikings door 

Medialaan, zal gedeeltelijk rechtstreeks, en gedeeltelijk onrechtstreeks plaatsvinden, in 

twee gelijktijdige stappen: 

  

− enerzijds zal Medialaan de aandelen van BASE in Mobile Vikings (50%) overnemen;  

− anderzijds zal Medialaan 100% van VikingCo International overnemen, waardoor de 

overige 50% van de aandelen in Mobile Vikings, die in het bezit van VikingCo 

International zijn, ook onder controle van Medialaan komen. 

 

36. Het resultaat van deze transactie is dat Mobile Vikings onder uitsluitende zeggenschap van 

Medialaan zal komen. 

II.4 Vertegenwoordiger voor Medialaan5 

Johan Ysewyn  
Advocaat  
Covington & Burling LLP  
Kunstlaan 44  
1040 Brussel  
Tel: 02.549.52.54  
Fax: 02.549.10.54  
Email: jysewyn@cov.com   

III. Het gemotiveerde ontwerp van beslissing 

37. De auditeur legde het volgende ontwerp van beslissing neer:  

“Aangemelde operatie 

III.1 Beschrijving van de operatie6 

 

33. De transactie kadert in de door Liberty Global voorgestelde verbintenissen in de context 

van de concentratieprocedure voor de Europese Commissie betreffende de overname van 

BASE door Telenet.  

                                                           
5
  Aanmelding, p. 10. 

6
  Aanmelding, p. 16-17. 

mailto:jysewyn@cov.com
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34. Bij de aankondiging van de opening van het tweede fase-onderzoek heeft de Europese 

Commissie de volgende bezwaren aangehaald: 

  

• “Allereerst kan de transactie de concurrentie verminderen op de Belgische retailmarkt 

voor mobiele telefonie, waar Telenet en BASE momenteel elkaars concurrenten zijn. De 

Commissie vreest dat de transactie een belangrijke bron van concurrentie zou 

uitschakelen en dat de fusieonderneming nog weinig prikkels zou krijgen om sterke 

concurrentiedruk uit te oefenen op de twee resterende grote concurrenten op de 

retailmarkt voor mobiele telefonie (Proximus en Mobistar).  

 

• Daarnaast maakt de Commissie zich zorgen dat de transactie de prikkels voor BASE om 

mobiele virtuele netwerkexploitanten (MVNOs) toegang tot haar mobiele netwerk te 

geven sterk zou aantasten. Daardoor dreigen de voorwaarden te verslechteren voor 

MVNOs die toegang tot netwerken nodig hebben, en zou de concurrentie op de 

retailmarkt voor mobiele telefonie verminderen.” 

 

35. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen heeft Telenet beslist over te gaan tot een 

verkoop aan Medialaan die als doel heeft een bijkomende relevante concurrent te creëren 

op de Belgische retailmarkt voor mobiele telefonie. De transactie betreft met andere 

woorden een pro-competitieve maatregel.  

 

36. De creatie van een nieuwe MVNO middels de afstoting door BASE van het JIM Mobile 

klantenbestand en haar aandeel in Mobile Vikings aan Medialaan dient daarmee 

tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie en zal ook, tezelfdertijd, 

de concurrentie op de Belgische retailmarkt voor mobiele telefonie vrijwaren. Door de 

verdere transactie met VikingCo International bekomt Medialaan volledige controle over 

Mobile Vikings.  

 

37. De verbintenissen die door Liberty Global/Telenet aan de Europese Commissie werden 

voorgelegd betreffen met name:  

 

(i) de verkoop door BASE van het klantenbestand van JIM Mobile;  

(ii) de verkoop door BASE van haar aandeel van 50% in Mobile Vikings; en  

(iii) de overgang van de nieuwe speler naar full MVNO-status7 op het BASE netwerk. In 

de overgangsperiode – die de partijen zo kort mogelijk willen houden en […] – zou 

                                                           
7
  Zie voor begrip nr. 52. 
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Medialaan verder blijven opereren op het BASE netwerk als een branded reseller wat 

betreft JIM Mobile, en als een light MVNO wat betreft Mobile Vikings.  

 

38. Door middel van een bijkomende overeenkomst tussen Medialaan en VikingCo 

International zal ook de overige 50% aandelen in Mobile Vikings overgaan naar 

Medialaan.  

 

39. Ultiem krijgt Medialaan dus uitsluitende zeggenschap over het JIM Mobile klantenbestand 

en over Mobile Vikings. 

III.2 Doel van de concentratie8 

 

40. Voor Liberty Global is deze transactie de gekozen route om goedkeuring te krijgen van de 

Europese Commissie voor de overname van BASE door Telenet.  

 

41. Medialaan wenst dankzij deze transactie controle te krijgen over het JIM Mobile-

klantenbestand waarin ze reeds zoveel geïnvesteerd heeft. Ze wenst een eigen 

commerciële strategie te ontwikkelen, de prijzen zelf te bepalen en een eigen 

klantenbestand uit te bouwen.  

 

42. Daarnaast laat de gelijktijdige overname van Mobile Vikings Medialaan toe om met een 

groter klantenbestand en met de nodige technische en commerciële expertise van start te 

gaan als MVNO. Deze grotere schaal zal Medialaan toelaten te groeien en een groter 

tegengewicht te bieden aan de concurrentiedruk die zal uitgaan van onder andere 

Proximus, Mobistar en Telenet/BASE, evenals de talrijke andere spelers die actief zijn in 

België. Op termijn zal Medialaan met JIM Mobile en Mobile Vikings een nieuwe full MVNO 

worden. Zo zal de transactie een nieuwe relevante speler creëren op de Belgische markt, 

en de concurrentie in de markt aanmoedigen, hetgeen in essentie het doel van de 

voorliggende transactie is.  

 

43. Bovendien is de knowhow van Mobile Vikings als light MVNO een belangrijke meerwaarde 

voor Medialaan om Mobile Vikings samen met JIM Mobile om te vormen tot een full 

MVNO.  

 

 

                                                           
8
  Aanmelding, p. 19-20.  
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III.3 Type overeenkomst9 

 

De situatie voorafgaand aan de transactie  

44. BASE oefent momenteel uitsluitende zeggenschap uit over JIM Mobile. Samen met 

VikingCo International oefent BASE de gezamenlijke zeggenschap uit over Mobile Vikings.   

 

De transactie  

45. Ten gevolge van de transactie zal Medialaan respectievelijk:  

 

• de uitsluitende zeggenschap verwerven over JIM Mobile, door de overname van het 

volledige klantenbestand van JIM Mobile van BASE. Deze transactie is vervat in de 

Memorandum of Understanding […].  

• de 50% participatie van BASE in Mobile Vikings rechtstreeks verwerven. Deze 

transactie is vervat in de M&A Term Sheet […].  

• 100% van VikingCo International verwerven, en daardoor onrechtstreeks de andere 

50% in Mobile Vikings. Deze transactie is vervat in de Koop-Verkoopovereenkomst […].  

 

III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 
23 december 2015 

Aanvang termijn 24 december 2015 

20 werkdagen 18 januari 2016 

25 werkdagen 23 januari 2015 

Datum neerlegging ontwerp-beslissing 

Mededingingscollege 

 

8 januari 2015 

Einde eerste fase 10 februari 2015 

  

  

                                                           
9
  Aanmelding, p. 18-19. 
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III.5 Drempels10 

 

IV. Relevante markten 

IV.1 Activiteiten van de partijen betrokken bij de concentratie11 

 

46. De over te nemen ondernemingen, Mobile Vikings en JIM Mobile, zijn actief op de 

Belgische retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers. 

Medialaan is niet actief op deze markt, aangezien JIM Mobile enkel een branded reseller 

is van BASE. Medialaan is dus enkel eigenaar van het merk, niet van de klantenbasis.  

 

47. Medialaan is actief op verschillende content-gerelateerde mediamarkten, waaronder de 

markt voor de televisieprogrammering en omroepdiensten van nationaal vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap, en de markt voor 

radio-programmering en omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke radio aan 

eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap. 

                                                           
10

  Aanmelding, p. 22. 
11

  Aanmelding, p. 30. 

 België EU Wereldwijd  

Medialaan [>€40.000.000] […] […] 

Jim Mobile [>€40.000.000] […] […] 

VikingCo International   

 Mobile 
Vikings 

[…] […] […] 

 VikingCo 
Poland 

[…] […] […] 

 City Life 
Belgium NV 

[…] […] […] 

 Thanksys NV […] […] […] 
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48. Medialaan is ook actief op de markten voor het aanbieden van advertentieruimte op 

televisie en radio. Ondernemingen die mobiele telecommunicatiediensten aanbieden, 

zoals bijvoorbeeld Mobile Vikings en JIM Mobile, zijn afnemers van dergelijke 

advertentieruimte.  

 

IV.2 Algemene omschrijving van de markt door de aanmeldende partij12 

 

De relevante markt waarop Mobile Vikings en JIM Mobile actief zijn 

 

49. Op de retail- en wholesalemarkten betreffende mobiele telecommunicatiediensten zijn in 

België verschillende spelers actief.  

 

• Mobile Network Operators (“MNO’s”)  

 

50. MNO’s zijn zelf eigenaar van een mobiel netwerk. Ze zijn actief op de wholesalemarkten, 

en kunnen ook actief zijn op de retailmarkt. In België zijn momenteel drie MNO’s actief: 

Proximus, Mobistar en BASE.  

 

• Mobile Virtual Network Operators (“MVNO’s”)  

 

51. MVNO’s zijn operatoren die niet over een eigen netwerk beschikken, en enkel actief zijn 

op de retailmarkt. Zij maken gebruik van het netwerk van een MNO.  

 

52. MVNO’s kunnen als full of light MVNO opereren. Een full MVNO beschikt over een eigen 

kerninfrastructuur en zal het netwerk van de MNO enkel gebruiken voor toegang tot een 

radionetwerk. Een light MVNO bepaalt ook haar producten en prijzen en heeft een 

rechtstreekse klantenrelatie maar beschikt niet over een eigen kerninfrastructuur.  

 

53. Mobile Vikings is, tot op heden, een light MVNO. Andere voorbeelden op de Belgische 

markt zijn Scarlet, Numéricable, VOO Mobile, King & Kong, Ortel,…  

 

 

 

 

                                                           
12

  Aanmelding, p. 32-40. 
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• Branded resellers  

 

54. Branded resellers zoals Medialaan, via JIM Mobile, bieden niet zelf mobiele 

telecommunicatiediensten aan, maar staan enkel in voor de branding en marketing 

waaronder de MNO de telecommunicatiedienst aanbiedt. Ze ontvangen hiervoor een 

vergoeding per nieuwe klant en een deel van de omzet die het klantenbestand onder het 

desbetreffende merk genereert. Branded resellers gaan echter niet zelf een contractuele 

relatie aan met de klanten, en kunnen niet zelf prijzen en commerciële voorwaarden 

bepalen. Een ander voorbeeld van een branded reseller op de Belgische markt is 

MedionMobile/Aldi Talk.  

 

55. Mobile Vikings en JIM Mobile zijn actief op de retailmarkt, maar niet op de 

wholesalemarkten.  

 

De verticaal gerelateerde relevante markten waarop Medialaan actief is 

 

1) De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen in de 

Vlaamse Gemeenschap  

 

56. Televisie-omroepen verkopen advertentieruimte aan adverteerders. Voor free-to-air cq. 

basic televisiekanalen, zoals de Medialaan-kanalen, is de verkoop van advertentieruimte 

een essentiële bron van inkomsten. Het zijn immers die inkomsten die het mogelijk maken 

om content te (laten) produceren en aan de consument aantrekkelijke content aan te 

bieden. Zuivere pay televisie-kanalen daarentegen zijn amper afhankelijk van advertentie-

inkomsten, aangezien zij van de consument rechtstreeks vergoedingen innen voor 

toegang tot hun content.  

 

2) De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radiokanalen in de 

Vlaamse Gemeenschap  

 

57. Aan de aanbodzijde verkoopt Medialaan ook advertentieruimte op haar radiokanalen. 

Aan de vraagzijde kopen telecomoperatoren zoals JIM Mobile en Mobile Vikings 

advertentieruimte op radiokanalen. 

 

3) De mogelijke markt voor de verkoop van online advertentieruimte op Nederlandstalige 

websites  
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58. In zijn beslissing inzake Mediahuis was het Mededingingscollege “van oordeel dat online 

reclame op Nederlandstalige websites wellicht niet als een afzonderlijke markt kan 

worden beschouwd, en dat ook indien dat wel zo zou zijn, er alleszins een sterke 

concurrentiedruk uitgaat van de online aanbieders op de aanbieders in gedrukte media 

(en omgekeerd)”. 

 

De conglomerale markten waarop Medialaan actief is 

 

1) De markt voor de televisieprogrammering en -omroepdiensten van nationaal vrij 

toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap  

 

59. Televisie-omroepen bieden de content die ze aankopen of in-house produceren aan in de 

vorm van lineaire televisiekanalen. Die kanalen worden uitgezonden op free-to-air (FTA) 

of pay televisie-basis.  

 

60. Als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuw kijkgedrag, zijn naast 

de lineaire televisiekanalen ook niet-lineaire televisiediensten ontstaan. Deze diensten 

verrijken de kijkervaring door het voor de kijker mogelijk te maken te interageren met de 

televisieprogrammatie, en content te bekijken op een tijdstip naar keuze. Niet-lineaire 

televisiediensten zijn geleidelijk aan in de traditionele televisiekanalen geïntegreerd, zodat 

kijkers nu gebruik kunnen maken van een brede waaier aan functies en diensten. Video on 

demand (“VOD”) bijvoorbeeld is een pay-as-you-go-dienst die content voor een bepaalde 

tijd beschikbaar maakt voor de kijker.  

 

61. Medialaan is op deze markt actief met de kanalen VTM, 2BE, Vitaya, en VTMKZOOM. 

Medialaan biedt ook niet-lineaire diensten aan, bijvoorbeeld via haar merk iWatch.  

 

2) De Belgische retailmarkt voor de levering van televisiediensten aan eindgebruikers  

 

62. Televisiedistributeurs leveren de lineaire televisiekanalen en non-lineaire diensten aan de 

eindgebruiker. Deze levering kan gebeuren door middel van netwerken zoals kabel, 

satelliet, IP-televisie of internet.  

 

63. De traditionele televisiedistributeurs op de Vlaamse markt zijn Telenet, Proximus en 

televisie Vlaanderen. Zij bieden ook nog diensten over het internet aan, zoals Yelo 

televisie, Proximus televisie Overal en televisie Vlaanderen Live.  
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64. Medialaan heeft met Stievie een kleine speler op deze markt. Stievie is een innovatieve 

second screen app die via iOS en Android toestellen televisiekanalen aan de eindgebruiker 

levert. Stievie biedt live en catch-up diensten aan. De betalende versie van Stievie omvat 

thans 10 zenders (VTM, 2BE, Vitaya, JIM18, VTMKZOOM, VIER, VIJF, één, CANVAS en 

Ketnet).  

 

3) De markt voor radioprogrammering en –omroepdiensten van nationaal vrij 

toegankelijke radio aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap  

 

65. Medialaan is met Qmusic en JoeFM actief op de markt voor radioprogrammering en -

omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke radio aan eindgebruikers in de Vlaamse 

Gemeenschap.  

 

4) De mogelijke markt voor het aanbieden van nieuws op Nederlandstalige websites  

 

66. Medialaan biedt nieuws en/of content aan op een aantal verschillende websites:  

 

• vtmnieuws.be en de vtm nieuws-app  

• vtm.be, 2be.be, vtmkzoom.be  

IV.3 Mobiele telecommunicatiediensten 

 

IV.3.1 Productmarkt 

A. Rechtspraak 

67. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat er één retailmarkt bestaat voor mobiele 

telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, die niet verder dient opgedeeld te worden 

naargelang type klant (particulier of zaken), type van tarief (prepaid of postpaid), 

netwerktechnologie (2G/3G, 3G/UMTS en 4G/LTE) of type dienst (nationale of 

internationale gesprekken, internet data diensten, voice en tekst-diensten).13 

 

68. Ook de Raad voor de Mededinging heeft zich in het verleden uitgesproken over deze 

markt en gesteld dat deze markt niet verder diende te worden opgedeeld (naargelang 

enkele van de hierboven genoemde criteria).14 

                                                           
13

  Europese Commissie, zaak M.7018 van 2 juli 2014, Telefonica Deutschland/E Plus, § 30-55 en zaak M.6992  
van 28 mei 2014, Hutchison 3G UK/Telefonica, § 141-150.  

14
  Raad voor de Mededinging, beslissing n° 2009-P/K-10 van 26 mei 2009, Base/BMB, § 116-127. 
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B. Positie aanmeldende partij
15

 

69. Mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers omvatten diensten voor nationale 

en internationale telefoongesprekken, SMS (met inbegrip van MMS en andere berichten), 

mobiele internet datadiensten en internationale roamingdiensten.  

 

70. Deze markt kan mogelijk verder opgesplitst worden naar netwerktechnologie, tarief, type 

klanten (privé vs. business) of type dienst. In vorige beslissingen heeft de Europese 

Commissie de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers 

niet verder onderverdeeld, en onderzocht als één enkele markt.   

 

71. De retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers is afhankelijk 

van input van een aantal wholesalemarkten. Medialaan, noch Mobile Vikings of JIM 

Mobile, zijn actief op deze wholesalemarkten.  

C. Beoordeling auditeur 

72. Het Auditoraat ziet geen reden om af te wijken van de beschikkings- en beslissingspraktijk 

van de Europese Commissie en de Raad voor de Mededinging en gaat uit van één 

retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers.  

 

IV.3.2 Geografische markt 

A. Rechtspraak 

73. De Commissie stelt dat de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan 

eindgebruikers nationaal van omvang is.16 

 

74. Ook de Raad voor de Mededinging is van mening dat deze markt nationaal van omvang 

is.17 

B. Positie aanmeldende partij 

75. De aanmeldende partij meent dat deze markt nationaal van omvang is, gezien de 

benaming die het hanteert, namelijk de Belgische markt voor mobiele 

telecommunicatiediensten aan eindgebruikers.18  

 

                                                           
15

  Aanmelding, p. 33-34.  
16

  Europese Commissie, zaak M.7421 van 4 december 2014, Orange/Jazztel, § 43 en zaak M.5650  
van 1 maart 2010, T-Mobile/Orange, § 25-26.  

17
  Raad voor de Mededinging, beslissing n° 2009-P/K-10 van 26 mei 2009, Base/BMB, § 130. 

18
  Aanmelding, p. 33. 
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C. Beoordeling auditeur 

76. Het Auditoraat ziet geen reden om af te wijken van de beschikkings- en beslissingspraktijk 

van de Commissie en de Raad voor de Mededinging en gaat uit van een nationale 

marktomvang. 

 

 

IV.4 Verkoop van advertentieruimte op televisie-kanalen 

 

IV.4.1 Productmarkt 

A. Rechtspraak 

77. De Raad voor de Mededinging identificeerde een afzonderlijke markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op nationale televisie-kanalen, afzonderlijk van de verkoop van 

advertentieruimte in dagbladen of op internet.19   

 

78. De Europese Commissie heeft reeds geoordeeld dat de verkoop van advertentieruimte op 

televisie-kanalen deel uitmaakt van een afzonderlijke productmarkt en niet 

substitueerbaar is met de verkoop van advertentieruimte via andere media-kanalen.20 

B. Positie aanmeldende partij21 

79. Zowel de Europese Commissie als de BMA definiëren de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op nationale televisie-kanalen als een afzonderlijke markt, te 

onderscheiden van de markten voor de verkoop van advertentieruimte in andere media, 

zoals kranten en tijdschriften.  

C. Beoordeling auditeur 

80. Het Auditoraat ziet geen reden om af te wijken van de beschikkings- en beslissingspraktijk 

van de Commissie en de Raad voor de Mededinging en gaat uit van een markt voor de 

verkoop van advertentieruimte op nationale televisie-kanalen.  

 

 

 

                                                           
19

  Raad voor de Mededinging, beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/  
Waterman & Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, § 30.  

20
  Europese Commissie, zaak M.5932 van 21 december 2010, NewsCorp/BSkyB, § 262 en zaak M.6866 van  

14 juni 2013, Time Warner/CME, § 62.  
21

  Aanmelding, p. 35.  
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IV.4.2 Geografische markt 

A. Rechtspraak 

81. De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisie nationaal van omvang is. Specifiek met betrekking tot 

televisie-advertenties in de Vlaamse Gemeenschap, stelde het dat er een afzonderlijke 

geografische markt voor televisie-advertenties is, gericht op Nederlandstalige 

consumenten.22 

 

82. De Raad voor de Mededinging identificeerde een markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisie die beperkt diende te worden tot de Vlaamse 

Gemeenschap.23  

B. Positie aanmeldende partij24 

83. De geografische omvang van deze markt is beperkt tot Nederlandstalig België, ten 

gevolge van de toepasselijke regelgeving, de taalbarrières, culturele factoren en andere 

mededingingsvoorwaarden die zich op deze markt laten gelden. 

C. Beoordeling auditeur 

84. Het Auditoraat meent dat, gelet op bovenstaande, in voorliggend dossier de markt voor 

de verkoop van advertentieruimte op televisie beperkt dient te worden tot de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

IV.5 Verkoop van advertentieruimte op radio-kanalen 

 

IV.5.1 Productmarkt 

A. Rechtspraak 

85. De Raad voor de Mededinging identificeerde een afzonderlijke de markt voor de verkoop 

van advertentieruimte op nationale radio-kanalen, afzonderlijk van de verkoop van 

advertentieruimte op televisie-kanalen, dagbladen of op internet.25  

   

                                                           
22

  Europese Commissie, zaak M.553 van 20  
september 1995, RTL/Veronica/Endemol, § 27. 

23
  Raad voor de Mededinging, beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/  

Waterman & Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, § 30. 
24

  Aanmelding, p. 35.  
25

  Raad voor de Mededinging, beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/  
Waterman & Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, § 30. 
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B. Positie aanmeldende partij
26

 

86. Uit de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en verschillende nationale 

mededingingsautoriteiten blijkt dat er een afzonderlijke markt bestaat voor het 

aanbieden van advertentieruimte op radio-kanalen.  

 

C. Beoordeling auditeur 

87. Het Auditoraat ziet geen reden om af te wijken van de beschikkings- en beslissingspraktijk 

van de Commissie en de Raad voor de Mededinging en gaat uit van een markt voor de 

verkoop van advertentieruimte op nationale radio-kanalen. 

 

IV.5.2 Geografische markt 

A. Rechtspraak 

88. De Raad voor de Mededinging identificeerde een markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op radio die beperkt diende te worden tot de Vlaamse Gemeenschap.27   

B. Positie aanmeldende partij28 

89. Ook voor deze markt is de geografische omvang beperkt tot Nederlandstalig België. 

C. Beoordeling auditeur 

90. Het Auditoraat meent dat, gelet op bovenstaande, in voorliggend dossier de markt voor 

de verkoop van advertentieruimte op radio beperkt dient te worden tot de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

IV.6 Conclusie aangaande marktafbakening 

91. Volgend op bovenstaande, is het Auditoraat van mening dat, voor de beoordeling van 

voorliggend dossier, de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd.  

 

92. Met betrekking tot mobiele telecommunicatiediensten, dient te worden uitgegaan van de 

Belgische retailmarkt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan 

eindgebruikers.  

 

                                                           
26

  Aanmelding, p. 35-36.  
27

  Raad voor de Mededinging, beslissing nr. 2011-C/C-24 van 7 september 2011, De Vijver Media NV/  
Waterman & Waterman Comm.VA, Corelio NV, Sanoma Corporation, § 30. 

28
  Aanmelding, p. 35.  
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93. Met betrekking tot de verkoop van advertentieruimte op televisie-kanalen, dient te 

worden uitgegaan van de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op nationale 

televisie-kanalen in de Vlaamse Gemeenschap. 

 

94. Met betrekking tot de verkoop van advertentieruimte op radio-kanalen, dient te worden 

uitgegaan van de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op nationale radio-

kanalen in de Vlaamse Gemeenschap. 

IV.7 Betrokken markten 

IV.7.1 Marktaandelen 

A. Positie aanmeldende partij29
 

Omzet en marktaandelen op de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op 

nationale televisie-kanalen in de Vlaamse Gemeenschap 

Regie (in M€) 2012 2013 2014 

Medialaan […] […] […] […] […] […] 

SBS […] […] […] […] […] […] 

VAR […] […] […] […] […] […] 

Andere […] […] […] […] […] […] 

Totaal […] […] […] […] […] […] 
 

Omzet en marktaandelen op de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op 

nationale radio-kanalen in de Vlaamse Gemeenschap 

Regie (in M€) 2012 2013 2014 

Medialaan […] […] […] […] […] […] 

VAR […] […] […] […] […] […] 

Andere […] […] […] […] […] […] 

Totaal […] […] […] […] […] […] 
 

Marktaandelen op de retail telecommunicatiemarkt in België op basis van aantal gebruikers 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Proximus […] […] […] […] […] 

Mobistar […] […] […] […] […] 

BASE […] […] […] […] […] 

Telenet […] […] […] […] […] 

Mobile 
Vikings 

[…] […] […] […] […] 

JIM Mobile […] […] […] […] […] 

Andere […] […] […] […] […] 
                                                           
29

  Aanmelding, p. 45-46.  
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Marktaandelen op de retail telecommunicatiemarkt in België op basis van omzet 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Proximus […] […] […] […] […] 

Mobistar […] […] […] […] […] 

BASE […] […] […] […] […] 

Telenet […] […] […] […] […] 

Mobile 
Vikings 

[…] […] […] […] […] 

JIM Mobile […] […] […] […] […] 

Andere […] […] […] […] […] 

 

B. Onderzoek  

95. Voor de beoordeling van voorliggend dossier, wordt uitgegaan van de cijfers zoals die 

werden aangeleverd door de aanmeldende partij. 

  

IV.7.2 Betrokken markten op basis van onderzoek 

 

96. De transactie brengt verticale relaties teweeg tussen de activiteiten van partijen. De 

markten voor de verkoop van advertentieruimte op televisie- en radio-kanalen kunnen 

beschouwd worden als liggende in een verticale relatie  ten opzichte van de markt voor de 

levering van mobiele telecommunicatiediensten. Televisie- en radio-reclame kan immers 

worden beschouwd als zijnde een input voor mobiele operatoren die advertentieruimte 

kopen om reclame en promotie te maken voor hun producten en diensten.  

 

97. Aangezien Medialaan in de Vlaamse Gemeenschap actief is op de markt voor de verkoop 

van advertentieruimte op nationale televisie-kanalen (waar haar marktaandeel [55-65%] 

bedroeg in 2014) en op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale 

radio-kanalen (waar haar marktaandeel [30-40%] bedroeg in 2014) en de marktaandelen 

van Jim Mobile en Mobile Vikings bij de levering van mobiele telecommunicatiediensten in 

België in 2014 [<5%] bedroegen, zijn deze advertentie-markten betrokken markten voor 

doeleinden van beoordeling van deze transactie.30   

 

                                                           
30

  Het College leest dit als “[…]% op basis van de omzet bedroegen, zijn alleen de advertentiemarkten (…)”. 
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98. De gevolgen van deze transactie zullen dus worden beoordeeld op volgende betrokken 

markten (d.w.z., waarop één of beide partijen samen een marktaandeel van meer dan 

25% hebben), namelijk: 

i. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisie-

kanalen in de Vlaamse Gemeenschap,  

ii. De markt voor de verkoop van advertentieruimte op nationale radio-

kanalen in de Vlaamse Gemeenschap 

  

V. Resultaten economische analyse 

99. Voorliggend dossier betreft een niet-horizontale fusie, meer bepaald een verticale fusie 

waarbij ondernemingen betrokken zijn die op verschillende niveaus van de leveringsketen 

actief zijn.  

 

100.Bij verticale fusies is de kans dat zij de daadwerkelijke mededinging op significante wijze 

kunnen belemmeren, doorgaans kleiner dan bij horizontale fusies. Verticale fusies leiden 

doorgaans niet tot een verlies van rechtstreekse concurrentie tussen de fuserende 

ondernemingen op dezelfde relevante markt. 

 

101.Toch zijn er ook omstandigheden waaronder verticale fusies de daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze kunnen belemmeren, met name doordat zij een 

machtspositie in het leven roepen of versterken. Dit komt in hoofdzaak doordat een 

verticale fusie de mogelijkheid en de prikkel van de fuserende ondernemingen en hun 

concurrenten om te concurreren zodanig kan veranderen dat zulks ten koste van de 

verbruikers gaat. 

 

102.Er zijn twee belangrijke manieren waarop verticale fusies de daadwerkelijke mededinging 

kunnen belemmeren, via niet-gecoördineerde effecten en gecoördineerde effecten.  

 

103.Niet-gecoördineerde effecten kunnen zich vooral voordoen wanneer verticale fusies 

marktafscherming31 teweegbrengen. Door dergelijke marktafscherming kunnen de 

fuserende ondernemingen in staat zijn de prijzen die zij de verbruikers aanrekenen, op 

winstgevende wijze te verhogen. Er zijn ook nog andere niet-gecoördineerde effecten, 

                                                           
31

  Elke situatie waarin als gevolg van de fusie de toegang van daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot  
voorzieningsbronnen of afzetmarkten wordt belemmerd of geblokkeerd, waardoor de mogelijkheid en/of 
prikkel van deze ondernemingen om te concurreren wordt verminderd.  
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zoals het feit dat de gefuseerde onderneming door verticale integratie toegang kan 

verkrijgen tot commercieel gevoelige informatie over de bovenwaartse of 

benedenwaartse activiteiten van concurrenten.  

 

104.Gecoördineerde effecten doen zich voor wanneer de fusie de aard van de mededinging 

zodanig verandert dat ondernemingen die voorheen hun gedragingen niet coördineerden, 

nu in significante mate sterker geneigd zijn hun marktgedrag te coördineren en de prijzen 

te verhogen of de daadwerkelijke mededinging op andere wijze te belemmeren.  

 

V.1 Marktaandelen 

A Positie aanmeldende partij
32

 

105.Op de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op nationale televisie-kanalen in 

de Vlaamse Gemeenschap had Medialaan een marktaandeel van [55-65%] in 2014. De 

grotere spelers Medialaan en SBS hebben over de voorbije jaren aan marktaandeel 

moeten inboeten, ten voordele van VAR en de kleinere spelers. Verder dient ook 

opgemerkt te worden dat het totale bestedingsbudget op televisie-kanalen over de 

voorbije jaren […] is gedaald. Dit kan verklaard worden door (i) een verschuiving van het 

budget van adverteerders naar andere advertentieplatformen, met name online 

advertenties, en (ii) het feit dat adverteerders sowieso minder budget uittrekken voor 

advertentie. De voorgenomen transactie wijzigt deze situatie niet, daar de over te nemen 

activa en onderneming niet actief zijn op deze markt. 

 

106.Het marktaandeel van Medialaan op deze markt bedroeg [55-65%] in 2014 waarbij SBS en 

VRT (met name via sponsoring en product placement) en enkele kleinere spelers 

(toegevoegd) het andere deel van de relevante markt voor hun rekening namen. 

 

107.(geschrapt)  

 

108.Op de markt voor het aanbieden van advertentieruimte op nationale radio-kanalen in de 

Vlaamse Gemeenschap had Medialaan een marktaandeel van [35-40%] in 2014. 

Medialaan heeft ook in deze markt aan marktaandeel moeten inboeten, ten voordele van 

VAR, die de reclame op de radiozenders van VRT verzorgt. De transactie wijzigt deze 

situatie niet, daar de over te nemen activa en onderneming niet actief zijn op deze markt. 

 

                                                           
32

  Aanmelding, p. 33-36 en 44-45. 
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109.Het marktaandeel van Medialaan bedroeg [35-40%] in 2014. VRT is marktleider op deze 

markt, en verder is ook Nostalgie een belangrijke concurrent voor Medialaan. 

B. Positie auditeur 

110.Terwijl de marktaandelen van Jim Mobile en Mobile Vikings op de mobiele 

telecommunicatiemarkt klein zijn, beschikt Medialaan over aanzienlijk grote 

marktaandelen op de beide advertentiemarkten en dan vooral op de televisie-

advertentiemarkt.   

 

111.Deze vaststelling is belangrijk met het oog op de analyse hierna van de niet-

gecoördineerde en conglomerale gevolgen aangezien zowel een afschermings- als een 

bundelingsstrategie maar succesvol kunnen zijn indien de onderneming in kwestie 

beschikt over marktmacht op de markt in kwestie.  

 

V.2 Niet-gecoördineerde gevolgen 

V.2.1 Marktafscherming  

112.Een fusie wordt geacht tot marktafscherming te leiden wanneer de toegang van 

daadwerkelijke of potentiële concurrenten tot voorzieningsbronnen of afzetmarkten door 

de fusie wordt belemmerd of geblokkeerd, waardoor de mogelijkheid en/of prikkel van 

deze ondernemingen om te concurreren wordt verminderd. Deze afscherming kan de 

toetreding of expansie van concurrenten ontmoedigen of hen ertoe brengen de markt te 

verlaten.  

 

113.Marktafscherming kan zich derhalve ook voordoen indien de afgeschermde concurrenten 

niet worden gedwongen de markt te verlaten: het volstaat indien de concurrenten worden 

benadeeld en daardoor minder doeltreffend kunnen concurreren. Een dergelijke 

afscherming wordt als concurrentieverstorend beschouwd wanneer de fuserende 

ondernemingen - en eventueel ook een aantal van hun concurrenten - hierdoor de prijzen 

die zij aan de verbruikers aanrekenen op winstgevende wijze kunnen verhogen. 

 

114.Er kunnen twee soorten marktafscherming worden onderscheiden. De eerste doet zich 

voor wanneer de fusie de kosten van downstream ondernemingen waarschijnlijk zal doen 

stijgen doordat zij hun toegang tot een belangrijke voorzieningsbron beperkt 

(bronafscherming). Het tweede type houdt in dat de fusie upstream concurrenten 

waarschijnlijk van de markt zal afschermen door hun toegang tot een toereikend 

klantenbestand te beperken (klantafscherming). 
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A. Positie aanmeldende partij33 

115.Medialaan geeft aan dat het theoretisch denkbaar zou zijn dat het na de transactie deze 

advertentiemarkten zou afschermen voor concurrenten van JIM Mobile en Mobile Vikings, 

door te weigeren aan hen advertentieruimte te verkopen, of door dit enkel te doen onder 

onredelijke voorwaarden. Hieronder wordt kort uiteengezet waarom dit volgens 

Medialaan geen reëel risico vormt. 

 

 

1) Het financiële belang van JIM Mobile en Mobile Vikings is gering in vergelijking met 

het belang van reclame-inkomsten vanuit de mobiele operatoren 

 

116.JIM Mobile en Mobile Vikings vertegenwoordigen op basis van het aantal abonnees 

samen [<10%] van de retailmarkt voor mobiele telecommunicatie aan eindgebruikers, en 

[<5%] op basis van omzet. Medialaan heeft de bedoeling deze twee kleine spelers te 

ontwikkelen tot een relevante, competitieve mobiele operator, maar zelfs de 

vooropgestelde toekomstige inkomsten van Medialaan uit haar mobiele 

telecommunicatieactiviteiten kunnen niet opwegen tegen de advertentie-inkomsten van 

Medialaan, vanwege operatoren als Proximus, Mobistar, Telenet en BASE die uiterst 

belangrijke afnemers zijn van advertentieruimte. Zij besteden een substantieel deel van 

hun advertentiebudgetten op radio en televisie, en dus ook op de radio- en televisie-

kanalen van Medialaan. 

 

117.In 2014 spendeerden de telecomoperatoren in totaal [<€20 miljoen] aan 

televisieadvertenties op Medialaan-kanalen, goed voor ongeveer […]% van de totale 

inkomsten van Medialaan uit de verkoop van advertentieruimte op haar televisie-kanalen. 

Daarnaast spendeerden de telecomoperatoren [<€10 miljoen] aan radio-advertenties op 

Medialaan-kanalen, goed voor […]% van de inkomsten van Medialaan uit de verkoop van 

advertentieruimte op radiokanalen. 

 

118.De officiële cijfers voor 2015 zijn nog niet beschikbaar, maar de verwachting is dat dit 

bedrag voor 2015 significant hoger zal zijn. Naar de inschatting van Medialaan zal dit 

bedrag ongeveer […] miljoen bedragen. 

 

119.Voor audiovisuele media op een tweezijdige markt zijn advertentie-inkomsten een cruciale 

bron van inkomsten, en Medialaan haalt een substantieel deel van die inkomsten uit de 

verkoop van advertentieruimte aan telecomoperatoren. De inkomsten die Medialaan zou 
                                                           
33

  Aanmelding, p. 40-43. 
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verliezen door geen of minder advertentieruimte te verkopen aan concurrerende 

telecomoperatoren zouden niet opwegen tegen de mogelijke extra inkomsten die 

Medialaan zou genereren door enkel te adverteren voor JIM Mobile en Mobile Vikings. 

 

120.Televisie- en radioreclame alleen is ook niet voldoende voor een succesvol product. […] 

 

121.Bijgevolg zijn voor Medialaan noch de prikkel, noch de mogelijkheid voorhanden om de 

met JIM Mobile en Mobile Vikings concurrerende operatoren te discrimineren. Medialaan 

ontvangt vandaag reeds een vergoeding uit de omzet die JIM Mobile klanten genereren, 

maar dat heeft haar er geenszins van weerhouden om op haar kanalen reclame te voeren 

voor concurrerende telecommunicatiediensten. Wel integendeel, er wordt ruimte voor 

belangrijke reclamecampagnes door de operatoren afgenomen. 

 

122.Bovendien heeft Medialaan ook buiten de advertentiemarkt belangrijke commerciële 

relaties met Proximus en Telenet, waardoor het zeker niet aangewezen zou zijn om deze 

spelers te discrimineren op de advertentiemarkt. Telenet en Proximus distribueren de 

televisiecontent van Medialaan. De distributieovereenkomsten voorzien in het ter 

beschikking stellen van advertentieruimte op de Medialaan-kanalen, en de 

distributievergoedingen die Medialaan van de televisiedistributeur ontvangt staan in 

functie van het aantal abonnees van Telenet en Proximus. Het is voor Proximus en Telenet 

perfect mogelijk om in de context van deze commerciële relaties vergeldingsacties te 

ondernemen indien Medialaan deze ondernemingen zou discrimineren op de 

advertentiemarkten. Telenet of Proximus zouden er bijvoorbeeld kunnen voor kiezen om 

slechtere distributievoorwaarden op te leggen aan Medialaan, of - in het slechtste geval - 

de televisiesignalen van Medialaan helemaal niet meer te distribueren. 

 

123.Het niet langer toelaten van advertenties heeft niet alleen een rechtstreeks effect (het 

verlies van een substantieel deel aan reclame-inkomsten van die spelers), maar ook een 

onrechtstreeks effect (het potentieel verlies van een substantieel deel aan 

distributievergoedingen of andere, mogelijk content-gerelateerde, samenwerkingen). 

Bijgevolg is het ondenkbaar dat Medialaan deze concurrerende mobiele operatoren zou 

discrimineren op de advertentiemarkt. 

 

2) Er blijft concurrentiële druk uitgaan van andere spelers op de advertentiemarkten 

 

124.Wanneer adverteerders een advertentiecampagne plannen, kiezen ze doorgaans voor een 

‘mix’ van advertentieplatformen. Op zowel het televisie- als radioplatform zijn naast 

Medialaan nog andere spelers aanwezig die advertentieruimte aanbieden en 
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concurrentiële druk uitoefenen. Bovendien kan ook de concurrentiële druk uitgaande van 

de andere advertentieplatformen (kranten, magazines, internet, …) niet genegeerd 

worden. Ook evolueert de markt naar een videomarkt waarvan televisie enkel een 

onderdeel is. De voorbije jaren zijn Facebook en YouTube zich steeds meer gaan toeleggen 

op video-based advertising. Deze kanalen hebben een veel groter bereik dan loutere 

televisieadvertenties. Bijgevolg hebben de mobiele operatoren die concurreren met JIM 

Mobile en Mobile Vikings nog steeds voldoende alternatieven om hun 

advertentiecampagnes te voeren. 

 

3) Met JIM Mobile had Medialaan reeds eerder de mogelijkheid om de markt af te 

schermen 

 

125.Medialaan is nu reeds eigenaar van het merk JIM Mobile, en ontvangt belangrijke 

vergoedingen voor het gebruik van dit merk. Bijgevolg zou Medialaan in theorie reeds 

over de mogelijkheid beschikt hebben om te discrimineren in het aanbieden van 

advertentieruimte aan concurrerende mobiele operatoren. Gezien het grote belang van 

advertentie-inkomsten heeft Medialaan dit in de praktijk echter nooit gedaan. Wel 

integendeel, zij heeft er steeds naar gestreefd om belangrijke advertentiedeals met de 

bestaande operatoren te blijven sluiten. Door de transactie zal de situatie niet dermate 

wijzigen dat de mogelijkheid en de prikkel om de advertentiemarkten af te schermen zich 

nu toch plots zouden manifesteren. 

B. Marktbevraging 

126.Mobistar heeft als enige de mogelijkheid geopperd dat Medialaan enige 

afschermingsstrategie zou ontplooien. Geen van de overige concurrerende mobiele 

operatoren heeft enige vrees geuit in dit verband.   

 

127.Mobistar geeft aan dat, aangezien de mobiele operatoren van het type ‘mobile only’, 

zoals Mobistar, zeer dichte concurrenten zijn van Mobile Vikings en Jim Mobile, 

Medialaan de concurrenten van haar MVNO’s zou kunnen discrimineren, door enerzijds 

de verkoopsprijs te verhogen en anderzijds de toegang tot de advertentieruimte te gaan 

beperken.34  

 

128.Verder vreest Mobistar ook dat het zou kunnen afgeschermd worden van de 

groothandelsmarkt van de levering van televisie-kanalen. 35  

                                                           
34

  Antwoord Mobistar, p. 17-19.  
35

  Antwoord Mobistar, p. 13-17. Het Auditoraat meent echter dat deze vrees reeds bestond voorafgaand  
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C. Onderzoek en conclusie auditeur 

129.Zoals uitgelegd in randnummer 96, kan advertentieruimte op televisie en radio worden 

beschouwd als een input voor mobiele operatoren actief op de retailmarkt voor de 

levering van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, aangezien mobiele 

operatoren aanzienlijke budgetten spenderen aan televisie- en radio-advertentieruimte 

om reclame te maken voor hun producten en diensten bij de eindgebruikers.  

 

130.In het licht van het marktaandeel van Medialaan op beide advertentiemarkten, zijn de 

markten voor de verkoop van advertentieruimte op televisie- en radio-kanalen betrokken 

markten.  

 

131.Hieronder zal meer bepaald worden nagegaan of de transactie kan leiden tot 

bronafscherming van advertentieruimte op de televisie- en radio-kanalen van Medialaan 

ten nadele van de mobiele operatoren36 die downstream concurreren met Jim Mobile en 

Mobile Vikings.   

 

132.Bronafscherming doet zich voor wanneer de transactie de kosten van downstream 

gelegen concurrenten waarschijnlijk zal doen stijgen doordat zij hun toegang tot een 

belangrijke voorzieningsbron beperkt. In onderhavig geval zou een mogelijke vorm van 

bronafscherming kunnen zijn dat na de transactie, Medialaan concurrerende mobiele 

operatoren advertentieruimte op haar televisie-kanalen (VTM, 2BE, KZoom en Vitaya)37 en 

radio-kanalen (Q-Music en Joe FM) zou ontzeggen.  

 

133.Zulke afschermingsstrategie kan ofwel in de vorm van het weigeren van 

advertentieruimte (totale afscherming) of door het verhogen van de prijs van de 

advertentieruimte, die de kosten van de concurrenten van Jim Mobile en Mobile Vikings 

zou verhogen (gedeeltelijke afscherming).   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
aan onderhavige transactie en dus niet eigen is aan de concentratie. 

36
  De analyse wordt hier beperkt tot de MNO’s. De MVNO’s worden niet betrokken bij de analyse aangezien  

deze veel minder gebruik maken van advertentieruimte (aangeboden door Medialaan) en er dus 
automatisch veel minder afhankelijk van zijn.  

37
  De vrees dat Medialaan ook andere televisie-kanalen zou kunnen afschermen voor concurrerende  

mobiele operatoren is onterecht aangezien het (op dit moment) niet verantwoordelijk is voor het beheer 
van advertentieruimte op andere televisie-kanalen. Aanmelding, p. 48.  
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Mogelijkheid tot afscherming 

 

134.Bronafscherming kan concurrentieproblemen oproepen indien de upstream input 

belangrijk is voor het downstream product. Verder vormt bronafscherming een probleem 

indien de verticaal geïntegreerde onderneming die als gevolg van de transactie ontstaat 

een aanzienlijke mate van marktmacht bezit op de upstream markt. Slechts indien dit het 

geval is, kan verwacht worden dat de gefuseerde onderneming een aanzienlijke invloed 

heeft op de concurrentievoorwaarden op de bovenwaartse markt en daarom mogelijk ook 

op de prijzen en leveringsvoorwaarden op de benedenwaartse markt. 

 

135.Voor doeleinden van voorliggende transactie dienen beide voorwaarden echter niet nader 

onderzocht. Alle mobiele spelers hebben immers, op basis van de distributie-

overeenkomsten die ze hebben ondertekend met Medialaan, een (contractueel) 

gegarandeerde toegang tot advertentieruimte op de televisie- en radio-kanalen van 

Medialaan. Deze gegarandeerde toegang van de mobiele spelers tot de advertentieruimte 

van Medialaan betekent dan meteen dat Medialaan tegenover deze mobiele spelers geen 

afschermingsstrategie kan ontwikkelen. 

 

136.Bij deze analyse is het Auditoraat echter van mening dat er een onderscheid dient te 

worden gemaakt tussen de situatie van Mobistar en de situatie waarin de andere mobiele 

operatoren, Proximus, Telenet en Base, zich bevinden. 

 

137.Indien gekeken wordt naar de onderlinge banden tussen de mobiele spelers en Medialaan 

en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid, dient opgemerkt dat om allerhande redenen 

Proximus, Telenet en BASE veel minder kwetsbaar zijn dan Mobistar. 

 

138.Proximus en Telenet distribueren beiden, als televisie-platform, de televisiecontent van 

Medialaan. Bovendien zal Medialaan - ten gevolge van voorliggende transactie - als 

MVNO gebruik maken van het netwerk van BASE dat, na voltooiing van de lopende 

transactie voor de Europese Commissie, in handen komt van Telenet. Medialaan heeft 

met andere woorden met deze drie mobiele operatoren banden die van cruciaal belang 

zijn voor haar verdere bedrijfsvoering.  

 

139.Met Mobistar daarentegen heeft het (op dit moment) geen dergelijke banden waardoor 

het zich in een veel minder afhankelijke positie bevindt tegenover Mobistar. In geval 

Medialaan zich zou bezondigen aan een afschermingsstrategie, is Mobistar dus veel 

minder gewapend. Het is dan ook geen toeval dat Medialaan bij de bespreking van de 

“belangrijke commerciële relaties, waardoor het zeker niet aangewezen zou zijn deze 
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spelers te discrimineren op de advertentiemarkt”, zich beperkt tot Proximus en Telenet, en 

Mobistar niet wordt vermeld.38 

 

140.Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van het Auditoraat ter zake, maakte 

Medialaan op 29 december 2015 een eenzijdig en bindend aanbod over aan Mobistar […].  

 

141.Mobistar reageerde hierop bij mail van 4 januari 2016 door te stellen dat het aan de 

huidige voorwaarden deze overeenkomst niet wenste verlengd te zien. Daarop 

hercontacteerde het Auditoraat Medialaan en verzocht het haar wijzigingen aan te 

brengen met betrekking tot een aantal van de door Mobistar aangehaalde punten. 

 

142. Hierop wijzigde Medialaan haar aanbod […]. 39 

 

143. […] 

 

144. Volgend op bovenstaande, blijkt dat Medialaan niet over de mogelijkheid beschikt om 

aan afscherming te doen. Nu vaststaat dat het niet over deze mogelijkheid beschikt, dient 

dan ook niet verder te worden nagegaan of het over een prikkel tot afscherming beschikt.   

 

145.Gelet op bovenstaande, is het Auditoraat dan ook van mening dat deze transactie niet 

leidt tot enige bezorgdheid qua bronafscherming met betrekking tot de markten voor de 

verkoop van advertentieruimte op televisie- en radio-kanalen en de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten aan eindgebruikers.  

 

V.2.2 Toegang tot commercieel gevoelige informatie 

A. Positie aanmeldende partij 

146.In haar aanmelding gaat de aanmeldende partij niet in op eventuele problemen van 

toegang tot commercieel gevoelige informatie.   

B. Marktbevraging 

147.Mobistar werpt in dit verband op dat de communicatie aan Medialaan van deze 

vertrouwelijke informatie aan haar concurrenten, die gevoelige commerciële gegevens 

betreffen, aan Medialaan een anti-concurrentieel voordeel oplevert en haar zou toelaten 

Mobistar op illegitieme wijze te beconcurreren. Het verwerven van deze informatie zou 

                                                           
38

  Aanmelding, p. 42.   
39

  […] 
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Medialaan eveneens toelaten door Mobistar gelanceerde reclame-campagnes te 

hinderen.40    

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

148.De bezorgdheid van Mobistar werd door het Auditoraat voorgelegd aan de aanmeldende 

partij en aansluitend werd haar gevraagd uit te leggen hoe de aanlevering en verwerking 

van gegevens voor reclame-campagnes van adverteerders op televisie- en radio-kanalen 

van Medialaan (en kranten en magazines van De Persgroep) op dit moment geregeld is 

(termijn tussen aanlevering gegevens en lancering campagne, (tussen)personen 

betrokken bij de verwerking, etc...). 

 

149.De aanmeldende partij antwoordde hierop als volgt:  

 

Aankoop van advertentieslots  

 

150.Gemiddeld reserveren adverteerders bij Medialaan hun advertentieslots evenwel slechts 

één tot twee maanden op voorhand. Op het moment van het vastleggen van het 

advertentieslot, is de adverteerder niet verplicht welkdanige informatie te geven met 

betrekking tot de campagne of het product waarvoor het slot wordt geboekt. 

 

151.Contractueel wordt de adverteerder gevraagd om slechts ten laatste vijf werkdagen voor 

de uitzending de reclamespot over te maken aan Medialaan. In de praktijk laat Medialaan 

zelfs toe dat de spot ten laatste twee werkdagen voor de uitzending, en vóór 16u, wordt 

aangeleverd. Een spot die op vrijdag uitgezonden wordt, mag bijvoorbeeld op woensdag 

voor 16u worden overgemaakt.  

 

Betrokken afdelingen  

 

152. Het is uitsluitend de reclameregie van Medialaan die toegang heeft tot deze informatie, 

en zelfs binnen de reclameregie heeft niet iedereen toegang tot die informatie. […] De 

medewerkers van het planning en traffic departement staan in voor het inplannen van de 

reclameblokken en voor het uiteindelijk op antenne brengen van de spots.  

 

Geen concurrentieel voordeel voor Medialaan  

 

                                                           
40

  Antwoord Mobistar, p. 19-21.  
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153.Er zijn enkele elementen die zeer duidelijk aantonen dat Medialaan op geen enkele 

manier een voordeel kan halen uit de confidentiële informatie die zij van haar 

adverteerders ontvangt naar aanleiding van hun advertentie-activiteit.  

 

−Vertrouwelijkheidsclausule  

 

In de advertentieovereenkomsten van Medialaan wordt een vertrouwelijkheidsclausule 

opgenomen, die luidt als volgt:  

 

“Iedere partij - Medialaan, de adverteerder en de mediacentrale - verbindt er zich 

uitdrukkelijk toe om vertrouwelijke informatie enkel en uitsluitend te gebruiken voor de 

uitvoering van deze overeenkomst en om alle vertrouwelijk informatie geheim en 

vertrouwelijk te houden.  

Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:  

(i) De inhoud van deze overeenkomst, haar eventuele bijlagen en de overeengekomen 

voorwaarden.  

(ii) Alle informatie met betrekking tot bedrijfs- en commerciële zaken, financiële 

vooruitzichten en budgetten, strategische plannen, marketing en advertentieplannen.  

(iii) Alle vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (de activiteiten van) de vermelde 

partijen betrokken bij deze overeenkomst.  

(Hierna vertrouwelijke informatie.)  

Indien enige partij ingevolge een wet, regelgeving, vonnis, arrest of bevel van een 

bevoegde rechtbank verplicht wordt om een openbaarmaking te verrichten die verboden 

is door deze overeenkomst, zal die partij deze verplichting onmiddellijk schriftelijk 

meedelen aan de andere partij(en) evenals de begeleidende omstandigheden en de 

vertrouwelijke informatie die openbaar dient te worden gemaakt.  

Een openbaarmaking of het gebruik van vertrouwelijke informatie zal ook toegelaten 

worden door een partij wanneer dergelijke openbaarmaking of gebruik noodzakelijk is 

voor de verdediging van die partij in het kader van een gerechtelijke of arbitrale 

procedure die voortvloeit uit een geschil op basis van deze overeenkomst.” 

 

Binnen Medialaan wordt deze clausule zeer strikt geïnterpreteerd. De informatie die 

wordt verkregen uit de advertentie-activiteit blijft strikt behouden binnen de 

reclameregie. Slechts de voormelde departementen behorende tot de regie hebben zicht 

op de effectieve campagne. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan enig ander 

departement binnen Medialaan. De vertrouwelijkheidsclausule laat immers uitsluitend 

het gebruik van de vertrouwelijke informatie toe voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Zelfs in het extreem uitzonderlijk geval waarin een adverteerder gerechtvaardigd 
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informatie opvraagt met betrekking tot de spots van een andere adverteerder, zal steeds 

eerst schriftelijke toestemming gevraagd worden aan deze laatste, alvorens de informatie 

ter beschikking zou gesteld worden. 

 

− Zeer beperkte reactietijd 

 

Uit het aankoopproces voor advertentieslots blijkt dat een adverteerder de mogelijkheid 

heeft om zijn boodschap van de campagne nagenoeg volledig geheim te houden tot twee 

werkdagen voor de uitzending. Zelfs indien de Medialaan regie de inhoud van een 

campagne zou overmaken aan een ander departement binnen Medialaan, quod non, dan 

zou in dat geval de periode veel te kort zijn voor Medialaan om op enige nuttige manier 

hierop te kunnen reageren of anticiperen. Hierbij dient ook te worden benadrukt dat 

concurrenten die in eenzelfde sector opereren sowieso niet in éénzelfde advertentieslot 

kunnen worden opgenomen (de zogeheten ‘clash codes’) zodat de adverteerder die het 

slot gereserveerd heeft, zeker is dat zijn campagne exclusief in die blokken zal worden 

uitgezonden. 

 

− Geen verschil met de situatie op vandaag 

 

Medialaan zou vandaag reeds een voordeel kunnen halen uit het verkrijgen van 

informatie met betrekking tot advertentiecampagnes van concurrenten. Om die reden 

wordt het team van JIM Mobile dan ook nu reeds op arm’s length gehouden: deze spots 

worden ingeboekt door een ‘intern mediabureau’. Dit intern mediabureau behoort niet tot 

de regie van Medialaan en wordt vanuit de regie behandeld als een afzonderlijke 

mediacentrale, en die dus logischerwijze niets meer kan dan elke andere mediacentrale op 

de markt. De waarborgen die noodzakelijk zouden zijn om informatie-uitwisseling tegen 

te gaan, bestaan dan ook reeds op dit moment. 

 

154.Na kennisname en onderzoek van de door Medialaan gehanteerde procedures, meent het 

Auditoraat dat de procedure zoals ze op dit moment binnen Medialaan voorligt, kan 

garanderen dat de communicatie door concurrenten van gevoelige commerciële 

informatie aangaande nakende reclame-campagnes Medialaan geen onrechtmatig 

concurrentieel voordeel kan verschaffen.   

 

V.3 Gecoördineerde gevolgen 

155.Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een risico op stilzwijgende 

marktcoördinatie bestaat indien: 
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 de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

 de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding wordt 

nageleefd (monitoring); 

 er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan 

worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

 de met de coördinatie beoogde resultaten kunnen niet in gevaar worden gebracht 

door het optreden van buitenstaanders.41 

 

A. Positie aanmeldende partij 

156.De aanmeldende partij spreekt zich in haar aanmelding niet uit over enige gecoördineerde 

gevolgen resulterend uit deze transactie.   

B. Marktbevraging 

157.Proximus42 en Mobistar43 verwijzen beide naar mogelijke uit de transactie voortvloeiende 

mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen maar deze zijn ofwel niet specifiek 

aan deze transactie ofwel voortvloeiend uit de Liberty Global-BASE transactie. Aangezien 

deze transactie wordt behandeld door de Europese Commissie en de BMA dienaangaande 

dan ook niet beschikt over enige bevoegdheid, spreekt het Auditoraat zich hier niet over 

uit.  

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

158.Gelet op bovenstaande lijkt het onwaarschijnlijk dat hier coördinatie zou kunnen 

optreden, resulterend in een prijsverhoging of enig ander mededingingsbeperkend gevolg. 

Op basis van de marktbevraging en het bovenstaande, besluit de auditeur dan ook dat 

voorliggende transactie niet zal leiden tot mededingingsbeperkende gecoördineerde 

gevolgen.  

V.4 Conglomerale gevolgen 

 

A. Positie aanmeldende partij44 

159.Aangaande de conglomerale markten waarop het actief is, namelijk de markt voor de 

televisieprogrammering en -omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke kanalen aan 

eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap, de Belgische retailmarkt voor de levering 

                                                           
41

  Hof van Justitie, 10 juli 2008, Impala., C 403/06, nr. 123.  
42

  Antwoord Proximus.  
43

  Antwoord Mobistar, p. 11-13.  
44

  Aanmelding, p. 37-40.  
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van televisiediensten aan eindgebruikers, de markt voor radioprogrammering en -

omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke radio aan eindgebruikers in de Vlaamse 

Gemeenschap en de mogelijke markt voor het aanbieden van nieuws op Nederlandstalige 

websites, stelt de aanmeldende partij dat het conglomeraal verband van de voor de 

transactie relevante markten met deze markten niet zeer nauw is, waardoor de relatie 

tussen beide markten in casu niet relevant is voor de verdere mededingingsanalyse. 
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B. Marktbevraging 

160.Geen van de ondervraagde ondernemingen heeft enige bezorgdheid geuit aangaande 

mogelijke anti-concurrentiële gevolgen voortvloeiend uit deze transactie.   

C. Onderzoek en conclusie auditeur 

161.Een analyse van mogelijke, uit de transactie voortvloeiende anti-concurrentiële 

conglomerale gevolgen, dient te gebeuren op de aan de betrokken markten nauw 

verwante of aangrenzende markten. In voorliggend dossier gaat het dan in het bijzonder 

om de Belgische retailmarkt voor de levering van televisiediensten aan eindgebruikers, de 

markt voor radioprogrammering en -omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke 

radio aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en de mogelijke markt voor het 

aanbieden van nieuws op Nederlandstalige websites. 

 

162. In dit verband zou een voor de hand liggende combinatie de televisie-programmering 

van Medialaan met de mobiele diensten van Jim Mobile en Mobile Vikings kunnen zijn. Om 

dergelijke bundel te kunnen aanbieden is er een commerciële relatie nodig met de 

eindgebruiker. Deze is voor het overgrote deel van de eindgebruikers in handen van derde 

partijen, namelijk de platforms waarop de televisie-kanalen van Medialaan te zien zijn. 

Met Stievie beschikt Medialaan wel over een commerciële link met de eindgebruikers maar 

met het huidige aantal van […] abonnees is het belang hiervan verwaarloosbaar. 

 

163.Een combinatie van de radio-activiteiten van Medialaan met de mobiele diensten van Jim 

Mobile en Mobile Vikings is ook mogelijk doordat via de mobiele applicaties van Q-Music 

en Joe FM, deze radio-kanalen op mobiele wijze kunnen worden beluisterd.  

 

164.Voor wat betreft het aanbieden van nieuws via websites, kunnen eindgebruikers de 

nieuws-sites van Medialaan raadplegen op hun mobiel toestel. 

 

165.Geen van bovenstaande bundels is echter van aard mededingingsbeperkende gevolgen 

teweeg te brengen. Er dient dan ook geconcludeerd dat, op basis van de beschikbare 

informatie, voorliggende transactie niet zal leiden tot anti-concurrentiële conglomerale 

gevolgen. 

        

V.5 Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie 

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

tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een 
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wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in 

het leven roepen of versterken van een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER. 

VI. Voorstel 

167.De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER 

en artikel IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

 

1. Dat de overname van het Jim Mobile klantenbestand van BASE Company NV en 

Mobile Vikings NV van VikingCo International en BASE Company NV door 

Medialaan NV, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-15/0043, binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;  

 

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.” 

VII. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

38. De aanmeldende partij legde de volgende opmerkingen neer :  

“Aangemelde operatie 

1.  

In navolging van artikel 60, §2 WER-IV, maakt MEDIALAAN NV (“MEDIALAAN”) hierbij graag 

haar beperkte schriftelijke opmerkingen over naar aanleiding van de ontwerpbeslissing van 8 

januari 2016 in MEDE-C/C-15/0043 (de “Ontwerpbeslissing”) teneinde de overname van het 

JIM Mobile klantenbestand, VikingCo International NV en VikingCo NV (“Mobile Vikings”)  

(“de Transactie”) toelaatbaar te horen verklaren door het Mededingingscollege op grond van 

artikel 61, §2, eerste lid, 1° WER-IV. 

MEDIALAAN sluit zich in hoofdorde aan bij de analyse en de conclusies van het Auditoraat in 

de Ontwerpbeslissing. Ook Proximus stelt vast dat “het feit dat MEDIALAAN een MVNO zou 

worden niet noodzakelijk aanleiding geeft tot mededingingsrechtelijke problemen.”  De 

opmerkingen hieronder dienen om een aantal punten in de Ontwerpbeslissing nader toe te 

lichten, alsook een antwoord te geven op een aantal kritiekpunten die door derde partijen in 

hun antwoorden zijn aangereikt. 

De opmerkingen van MEDIALAAN zijn als volgt gestructureerd: 

(i) vooreerst wordt de achtergrond van de Transactie geschetst, waarbij wordt 

vastgesteld dat een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen het 
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concentratieonderzoek door de Europese Commissie in Liberty Global/BASE, en het 

concentratieonderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake de Transactie; 

(ii) nadien zal verder worden ingegaan op de mededingingsimplicaties van de Transactie.  

 

MEDIALAAN zal deze opmerkingen ook mondeling toelichten op de zitting d.d. 21 januari 

2016. 

Achtergrond van de Transactie 

De telecommunicatiemarkten 

Alvorens in te gaan op de Transactie en de context waarin deze plaatsvindt, zal kort de 

structuur van de telecommunicatiemarkten toegelicht worden.  

Telecommunicatiemarkten worden traditioneel verder opgedeeld in wholesale- en 

retailmarkten.  

 Op wholesalemarkten wordt toegang gegeven tot netwerken en netwerkdiensten aan de 

operatoren van die netwerken en diensten.  

 Op retailmarkten worden communicatiediensten aangeboden aan eindgebruikers.  

 Op de retail- en wholesalemarkten betreffende mobiele telecommunicatiediensten, die in 

de beslissingspraktijk van de Europese Commissie onderscheiden worden van vaste 

telecommunicatiediensten45, zijn in België verschillende spelers actief:  

 Mobile Network Operators (MNOs) 

MNOs zijn zelf eigenaar van een mobiel netwerk. Ze zijn actief op de wholesalemarkten, en zijn 

ook, over het algemeen, zeer actief op de retailmarkt. In België zijn momenteel drie MNOs 

actief: Proximus, Mobistar en BASE.  

 Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) 

MVNOs zijn operatoren die niet over een eigen netwerk beschikken, en enkel actief zijn op de 

retailmarkt. Zij maken gebruik van het netwerk van een MNO. MVNOs kunnen als full of light 

MVNO opereren.  

                                                           
45

 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het 

bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, 

paragraaf 66. Zie ook Beslissing van de Europese Commissie van 13 oktober 1999. Zaak COMP/M.1439 — 

Telia/Telenor, p. 1; Beslissing van de Europese Commissie van 12 april 2000, Zaak COMP/M.1795 — Vodafone 

Airtouch/Mannesmann, p. 1; Beslissing van de Europese Commissie van 20 september 2001, Zaak COMP/M.2574 

— Pirelli/Edizone/Olivetti/ Telecom Italia, p. 12; Beslissing van de Europese Commissie van 10 juli 2002, 

ZaakCOMP/M.2803 — Telia/ Sonera, p. 19.   
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 Een full MVNO beschikt over een eigen kerninfrastructuur en zal het netwerk van de MNO 

enkel gebruiken voor toegang tot een radionetwerk.  

 Een light MVNO bepaalt ook haar producten en prijzen en heeft een rechtstreekse 

klantenrelatie maar beschikt niet over een eigen kerninfrastructuur. 

Mobile Vikings is, tot op heden, een light MVNO. Andere voorbeelden van light en full MVNOs 

op de Belgische markt zijn Scarlet, Numéricable, King & Kong van Telenet, … 

 Branded resellers 

Branded resellers zoals - voor het ogenblik - MEDIALAAN, via JIM Mobile, bieden niet zelf 

mobiele telecommunicatiediensten aan, maar staan enkel in voor de branding en marketing 

waaronder de MNO de telecommunicatiedienst aanbiedt. Ze ontvangen hiervoor een 

vergoeding per nieuwe klant en een deel van de omzet die het klantenbestand onder het 

desbetreffende merk genereert. Branded resellers hebben geen rechtstreekse contractuele 

relatie met de klanten, en kunnen niet zelf prijzen en commerciële voorwaarden bepalen. 

Relatie met het concentratieonderzoek door de Europese Commissie in Liberty 

Global/BASE Belgium (COMP/M.7637) 

De Transactie betreft de overname door MEDIALAAN van het klantenbestand van JIM Mobile, 

van VikingCo International, en van Mobile Vikings. Vooraleer verder in te gaan op de structuur 

van Transactie, dient onderstreept te worden dat de Transactie volledig kadert in het 

concentratieonderzoek hangende bij Europese Commissie inzake de verwerving door Liberty 

Global (Telenet) van uitsluitende controle over BASE. Met deze transactie  beoogt Telenet 

aldus een MNO te worden. 

De Europese Commissie was bezorgd dat de Liberty Global/BASE transactie zou resulteren in 

een afname van concurrentie op de Belgische retailmarkt voor de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten aan de eindgebruiker (waar Telenet en BASE momenteel elkaars 

concurrenten zijn), en dat de nieuwe onderneming na de transactie geen prikkels meer zou 

hebben om toegang tot het netwerk te verlenen aan MVNOs.46 Zoals bevestigd door Telenet 

en BASE in hun respectievelijke antwoorden op het verzoek om inlichtingen van het 

Auditoraat, besliste Telenet om over te gaan tot een transactie met MEDIALAAN om tegemoet 

te komen aan deze bezwaren.47 De aangeboden verbintenissen omvatten (i) de verkoop aan 

MEDIALAAN van het JIM Mobile klantenbestand en alle aandelen van BASE in Mobile Vikings; 

en (ii) het afsluiten van een MVNO overeenkomst tussen Telenet/BASE en MEDIALAAN, die 

MEDIALAAN in staat diende te stellen om effectief te kunnen concurreren. Ook in eerdere 

concentratiebeslissingen van de Europese Commissie betreffende Oostenrijk, Ierland en 

                                                           
46

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5774_nl.htm 
47

 Antwoord Telenet d.d. 11 december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 5-6; antwoord BASE d.d. 14 

december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 5. 
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Duitsland was het precies de creatie van een nieuwe MVNO die de 

mededingingsbezorgdheden moest wegnemen.   

De Transactie, die hieronder verder zal worden uiteengezet, heeft dus als doel om een 

bijkomende, concurrentieel relevante speler te voorzien op de Belgische retailmarkt voor de 

levering van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers.  

De Transactie: drie nauw verweven overeenkomsten 

MEDIALAAN beoogt met deze Transactie toe te treden tot de Belgische retailmarkt voor de 

levering van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, en daarmee zelf een 

commerciële strategie te ontwikkelen en een eigen klantenbestand uit te bouwen. Dit zal in 

eerste instantie gebeuren door de overname van het JIM Mobile klantenbestand en van 

Mobile Vikings, waarbij het de bedoeling is dat MEDIALAAN evolueert naar een full MVNO, 

aanvankelijk op het huidige BASE-netwerk.  

Ten gevolge van de Transactie zal MEDIALAAN respectievelijk:  

 de uitsluitende zeggenschap verwerven over het klantenbestand van JIM Mobile; 

 de 50% participatie van BASE in Mobile Vikings rechtstreeks verwerven; 

 100% van VikingCo International verwerven, en daardoor onrechtstreeks de andere 50% 

in Mobile Vikings.  

 

Ultiem krijgt MEDIALAAN dus uitsluitende zeggenschap over het JIM Mobile klantenbestand 

en over Mobile Vikings. Daarmee doet ze haar volle intrede op de mobiele 

telecommunicatiemarkt en heeft ze een goede basis om op korte termijn de transitie naar full 

MVNO-status te maken.  

De overeenkomsten bevatten de essentiële elementen van een concentratieovereenkomst: 

voorwerp van de transactie, prijs, etc. Verder heerst er geen twijfel over alle 

mededingingsrechtelijk relevante punten. Deze overeenkomsten zijn logischerwijze afhankelijk 

van de goedkeuring van de Liberty Global/BASE transactie door de Europese Commissie - ze 

vinden immers allen hun oorsprong in het kader van dat concentratieonderzoek. Om die reden 

is het dan ook Telenet die zich nu reeds, in naam van BASE, verbindt ten aanzien van 

MEDIALAAN. Er bestaat echter geen enkel risico dat de Transactie zou doorgaan met BASE 
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indien geen goedkeuring verkregen wordt op het Europese niveau. In de overeenkomsten werd 

de Europese goedkeuring immers uitdrukkelijk opgenomen als opschortende voorwaarde. 

Indien de transactie op het Europese niveau wegvalt, verdwijnt daarmee ook de basis voor de 

Transactie op het Belgische niveau.  

Het moet dan ook worden benadrukt dat de Transactie in essentie een pro-competitieve 

maatregel is. De creatie van een nieuwe MVNO zal tegemoet komen aan de bezwaren van de 

Europese Commissie, en zal ook de concurrentie op de Belgische retailmarkt voor de levering 

van mobiele telecommunicatiediensten vrijwaren. 

Het concentratieonderzoek door het Auditoraat van de Belgische 

Mededingingsautoriteit (MEDIALAAN/JIM Mobile/Mobile Vikings) 

Het feit dat de Transactie het resultaat is van een voorgestelde verbintenis in het Liberty 

Global/BASE concentratieonderzoek, zet de toon voor de analyse van de concentratie, in die 

zin dat het per definitie een pro-competitieve context aanreikt.  

Wel moet ernstig worden benadrukt dat het onderzoek van de Belgische 

Mededingingsautoriteit zich op een fundamenteel andere transactie richt, dan deze waarop de 

kritiek van een aantal derden gericht is.  

Waar Telenet de betrokken partij is op het Europese niveau, is MEDIALAAN de aanmeldende 

partij op het Belgische niveau. Het Auditoraat heeft zich in haar onderzoek dan ook terecht 

toegelegd op de positie, en mogelijke gedragingen, van MEDIALAAN op welbepaalde markten. 

Op de resultaten van dat onderzoek zal verder worden ingegaan in Deel 2 van deze 

opmerkingen.  

Twee grote MNOs, met name Proximus en Mobistar, hebben dat onderscheid evenwel niet 

gemaakt. In hun respectievelijke antwoorden op het verzoek om inlichtingen wordt snel 

duidelijk dat zij bij het uiteenzetten van hun coördinatietheorieën hun pijlen voornamelijk 

richten op Telenet.48  

Vooreerst moet de bijzondere positie van Proximus en Mobistar worden onderlijnd. Beide 

ondernemingen zijn vanuit hun MNO-standpunt blijkbaar bezorgd over het vrijwaren van hun 

eigen sterke posities in de mobiele telefoniemarkt, nu de derde MNO op de Belgische markt in 

handen komt van Telenet, een belangrijke speler in het Vlaamse medialandschap en een 

bestaande concurrent van Proximus en Mobistar. Een transactie waarbij Telenet zich door de 

overname van BASE zou versterken op de markt voor de mobiele telefonie houdt voor de 

posities van de twee enige andere MNOs op de Belgische markt een potentieel risico in. 

De argumenten die door Proximus en Mobistar worden aangehaald, vereisen dan ook enige 

nuance op twee punten:  

                                                           
48

 Antwoord Proximus d.d. 11 december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 6 e.v.; Antwoord Mobistar d.d. 14 

december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 11 e.v.  
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(i) Enerzijds toont de consistente verwijzing door Proximus en Mobistar naar de sterke 

positie van Telenet in het medialandschap aan dat de argumenten in essentie 

teruggaan naar de bezorgdheden in het Europese concentratieonderzoek. De 

aangevoerde mededingingsbeperkende gedragingen van Telenet hebben in essentie 

niets te maken met de Transactie die door MEDIALAAN werd aangemeld bij de 

Belgische Mededingingsautoriteit. In het Belgische onderzoek dienen de gevolgen van 

de toetreding van MEDIALAAN op de mobiele telecommunicatiemarkt te worden 

geanalyseerd. De bezorgdheden inzake de positie van Telenet na de overname van 

BASE worden immers door de Europese Commissie behandeld, en vormen niet het 

voorwerp van het onderzoek dat door de Belgische Mededingingsautoriteit gevoerd 

dient te worden. Dit is precies ook de reden waarom het Auditoraat hieraan slechts 

één paragraaf besteedde in haar ontwerpbeslissing: 

“Proximus en Mobistar verwijzen beide naar mogelijke uit de transactie 

voortvloeiende mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen maar deze zijn 

ofwel niet specifiek aan deze transactie ofwel voortvloeiend uit de Liberty Global-BASE 

transactie. Aangezien deze transactie wordt behandeld voor de Europese Commissie 

en de BMA dienaangaande dan ook niet beschikt over enige bevoegdheid, spreek het 

Auditoraat zich hier niet over uit”.49 

(ii) Anderzijds wordt, in de commentaren van Proximus en Mobistar, voortdurend 
verwezen naar het risico van marktcoördinatie gezien de mogelijkheid en prikkel van 
Telenet. Proximus en Mobistar vrezen immers de druk die Telenet, vanuit haar positie 
in het medialandschap, zou kunnen uitoefenen op andere spelers, waaronder 
MEDIALAAN,50 waardoor deze mogelijk gedwongen zouden kunnen worden om deel te 
nemen aan marktcoördinatie. Opnieuw is dat echter een perspectief dat, voor zover 
relevant, thuishoort in het Europese onderzoek. Het Auditoraat heeft, zoals het hoort, 
enkel onderzoek gevoerd naar de potentiële mogelijkheid en prikkel in die zin van 
MEDIALAAN, niet Telenet. De conclusie kan alleen maar zijn dat MEDIALAAN  geen  
prikkel heeft tot coördinatie met Telenet (of enige andere marktspeler), wat in het 
tweede deel van deze opmerkingen zal worden toegelicht.  

Mogelijke bezwaren in de MEDIALAAN / JIM Mobile / Mobile Vikings Transactie 

MEDIALAAN is in de eerste plaats een commerciële televisie- en radio-omroep. Enerzijds is het 

dus actief op de markten voor televisie- en radioprogrammering en omroepdiensten van 

nationaal vrij toegankelijke kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap (met TV-

kanalen VTM, 2BE, Vitaya en VTMKZOOM, en radiozenders Qmusic en JoeFM); anderzijds is 

het actief op de markten voor het aanbieden van advertentieruimte op televisie en radio in de 

                                                           
49

 Ontwerpbeslissing, para. 157. 
50

 Blijkens de commentaren betreft het zeker niet uitsluitend MEDIALAAN aangezien naar meerdere partijen uit 
het medialandschap wordt verwezen, wat ten overvloede bewijst dat de commentaren zich niet op de 
voorliggende Transactie richten maar op Telenet. 
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Vlaamse Gemeenschap. Met Stievie en Stievie Free, innovatieve second-screen apps die via iOS 

en Android toestellen televisiekanalen aan de eindgebruiker leveren, is MEDIALAAN eveneens 

actief op de Belgische retailmarkt voor de levering van televisiediensten aan eindgebruikers. 

Verder heeft MEDIALAAN ook activiteiten op een potentiële markt voor het aanbieden van 

nieuws op Nederlandstalige websites. 

De essentie van de Transactie is dat MEDIALAAN zal toetreden tot de Belgische retailmarkt 

voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, een markt 

waarop zij tot op heden niet rechtstreeks actief is, maar enkel een branded partner product, 

namelijk JIM Mobile, exploiteert.  

 Verticale gevolgen 

De enige betrokken markten zijn de verticaal gerelateerde markten voor het aanbieden van 

advertentieruimte op nationale radio- en televisiekanalen in de Vlaamse Gemeenschap. 

Televisie- en radioreclame kan immers worden beschouwd als een input voor mobiele 

operatoren die advertentieruimte kopen om reclame en promotie te maken voor hun 

producten en diensten. Mede gelet op de marktaandelen gehouden door MEDIALAAN op deze 

markten, voerde het Auditoraat onderzoek op twee fronten: (i) eventuele marktafscherming 

ten gevolge van Transactie, en (ii) misbruik van de commercieel gevoelige informatie die 

MEDIALAAN ontvangt in het kader van haar advertentie-activiteiten.  

(i) Eventuele marktafscherming door MEDIALAAN 

Vooreerst vormt het aanbieden van advertentieruimte aan allerlei adverteerders, zo ook aan 

andere mobiele telecommunicatiespelers, een belangrijke inkomstenstroom voor MEDIALAAN. 

Ondanks het feit dat MEDIALAAN in theorie reeds met JIM Mobile over de mogelijkheid 

beschikte om te discrimineren, heeft ze er in de praktijk toch steeds naar gestreefd om 

belangrijke advertentiedeals af te sluiten met bestaande operatoren. MEDIALAAN zal dit ook 

blijven doen. Bovendien kunnen de vooropgestelde toekomstige inkomsten van MEDIALAAN 

uit haar mobiele telecommunicatieactiviteiten niet opwegen tegen de advertentie-inkomsten 

van operatoren zoals Telenet, Proximus, BASE en Mobistar. Ten slotte blijft er ook een 

concurrentiële druk uitgaan van andere spelers op de advertentiemarkten. Er is dan ook geen 

enkele zinnige commerciële reden waarom MEDIALAAN anderen toegang tot deze diensten 

zou ontzeggen. Er is dus geenszins enige prikkel aanwezig voor MEDIALAAN om de met JIM 

Mobile en Mobile Vikings concurrerende operatoren te discrimineren.  

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat, zoals ook wordt bevestigd door het 

Auditoraat in haar Ontwerpbeslissing, er daarnaast ook geen mogelijkheid tot 

marktafscherming voorhanden is, daar alle mobiele spelers op basis van hun overeenkomst 

met MEDIALAAN gegarandeerde toegang hebben tot advertentieruimte op de radio- en 

televisiekanalen van MEDIALAAN.51 Het Auditoraat kende echter wel een bijzondere positie 
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 Ontwerpbeslissing, para. 135.  […]    
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toe aan Mobistar, dat in tegenstelling tot Proximus, Telenet en BASE minder ‘beschermd’ zou 

zijn. MEDIALAAN zou afhankelijk zijn van Telenet en Proximus wegens onder meer diens 

distributieactiviteiten, en van BASE omdat het als mobiele operator zal opereren op diens 

netwerk - relaties waarop Mobistar zich niet kan beroepen. MEDIALAAN wil hier echter 

opmerken dat dit onderscheid slechts relatief is. Mobistar is immers één van de twee MNOs 

waarbij MEDIALAAN over enkele jaren zou kunnen aankloppen, wanneer het de mogelijkheid 

heeft om met haar klantenbestand en haar MVNO over te schakelen naar een ander netwerk. 

In die context bevindt Mobistar zich als MNO eveneens in een sterke onderhandelingspositie 

ten aanzien van MEDIALAAN. Bovendien gelden alle bovenstaande commerciële belangen van 

MEDIALAAN in deze verticale markten ook in het geval van Mobistar.  

Niettegenstaande MEDIALAAN’s overtuiging dat noch de prikkel, noch de mogelijkheid 

voorhanden zijn om te discrimineren, werd aan deze bezorgdheid van het Auditoraat 

tegemoet gekomen door middel van een eenzijdig en bindend aanbod aan Mobistar […]. 

Hiermee werd volgens het Auditoraat aan MEDIALAAN volledig de mogelijkheid ontnomen om 

aan marktafscherming te doen. 

(ii) Misbruik van commercieel gevoelige informatie in het kader van advertentieactiviteiten  

Een tweede bezorgdheid bestond met betrekking tot het potentieel misbruiken van de 

informatie die MEDIALAAN ontvangt in het kader van haar activiteiten op de 

advertentiemarkten, die in een verticaal verband staan met de Belgische 

telecommunicatiemarkt. De door MEDIALAAN gehanteerde procedures in verband met 

informatie die binnenkomt in het kader van advertentie-activiteiten werden door het 

Auditoraat erkend als voldoende beschermend voor de vertrouwelijke informatie van 

(potentiële) concurrenten op de mobiele telecommunicatiemarkt. MEDIALAAN zou door haar 

activiteit als aanbieder van reclameruimte geen onrechtmatig concurrentieel voordeel 

verkrijgen.52  

Advertentieslots worden bij MEDIALAAN gemiddeld één tot twee maanden op voorhand 

gereserveerd. Op het moment van het vastleggen van het advertentieslot, is de adverteerder 

niet verplicht welkdanige informatie te geven met betrekking tot de campagne of het product 

waarvoor het slot wordt geboekt. Contractueel wordt de adverteerder gevraagd om slechts 

ten laatste vijf werkdagen voor de uitzending de reclamespot over te maken aan MEDIALAAN. 

In de praktijk wordt zelfs toegelaten dat dit gebeurt ten laatste twee dagen voor de uitzending 

en vóór 16u00. Hieruit blijkt dat, indien de MEDIALAAN regie de inhoud van een campagne zou 

overmaken aan een ander departement binnen MEDIALAAN, quod non, de periode veel te kort 

is voor MEDIALAAN om op enige nuttige manier hierop te kunnen reageren. 

Het is uitsluitend de reclameregie van MEDIALAAN die toegang heeft tot deze informatie, […] 

In de vertrouwelijkheidsclausule die in elke advertentieovereenkomst wordt opgenomen, 

wordt overigens vermeld dat iedere partij - MEDIALAAN, de adverteerder en de mediacentrale 
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 Ontwerpbeslissing, para. 154. 
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- zich ertoe verbindt “om vertrouwelijke informatie enkel en uitsluitend te gebruiken voor de 

uitvoering van deze overeenkomst en om alle vertrouwelijke informatie geheim en 

vertrouwelijk te houden.” Ook binnen MEDIALAAN wordt deze clausule strikt geïnterpreteerd. 

MEDIALAAN zou immers vandaag reeds een voordeel kunnen halen uit het verkrijgen van 

informatie met betrekking tot advertentiecampagnes van concurrenten. Om die reden wordt 

het JIM Mobile team dan ook nu reeds op arm’s length gehouden: hun spots worden geboekt 

door een intern mediabureau dat door de regie behandeld wordt zoals elke andere 

mediacentrale op de markt.  

Het organiseren van een Chinese wall tussen de reclameregie en de andere departementen 

van MEDIALAAN is dus overbodig, aangezien een dergelijk mechanisme in de praktijk en 

contractueel reeds bestaat.  

 Conglomerale gevolgen 

Aangaande de conglomerale markten waarop MEDIALAAN actief is, namelijk de markten voor 

de televisie- en radioprogrammering en omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke 

kanalen aan eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap, de Belgische retailmarkt voor de 

levering van televisiediensten aan eindgebruikers, en de mogelijke markt voor het aanbieden 

van nieuws op Nederlandstalige websites, moet worden opgemerkt dat het conglomerale 

verband quasi-onbestaande is, waardoor de relatie tussen deze markten en de Belgische 

markt voor de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers in casu niet 

relevant is voor de verdere mededingingsanalyse.  

In haar Ontwerpbeslissing heeft het Auditoraat de verschillende combinatiemogelijkheden op 

deze markten geanalyseerd, om finaal te concluderen dat geen van deze mogelijke bundels 

van die aard is om mededingingsbeperkende gevolgen teweeg te brengen.53 Deze conclusie 

wordt ondersteund door de resultaten van de marktbevraging.54  

 Gecoördineerde gevolgen 

Zoals reeds aangehaald in Deel 1 van deze opmerkingen, zijn gecoördineerde gevolgen door 

de Transactie niet aan de orde. De bezorgdheden die dienaangaande door Proximus en 

Mobistar werden geuit, vonden uitsluitend hun oorsprong in de Liberty Global/BASE transactie 

en richten zich voornamelijk op de positie van Telenet in de markt.  

Zelfs indien deze bezorgdheden in casu relevant zouden zijn, quod non, dan nog moet worden 

benadrukt dat MEDIALAAN geen enkele reden heeft om te zwichten onder de beweerde druk 

van Telenet om haar eigen gedragingen aan te passen. De prikkels die MEDIALAAN heeft bij 

het uitoefenen van haar activiteiten, leggen namelijk exclusief de nadruk op de eigen 

verdiensten. 
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 Ontwerpbeslissing, para. 165. 
54

 Ontwerpbeslissing, para 160. 
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Vooreerst vormt het aanbieden van advertentieruimte aan allerlei adverteerders, zo ook aan 

andere mobiele telecommunicatiespelers, een belangrijke inkomstenstroom voor MEDIALAAN. 

Dit werd hoger reeds in meer detail uiteengezet.  

Daarnaast wenst MEDIALAAN haar televisiekanalen zou ruim mogelijk verspreid te zien. Het 

zou dus ingaan tegen elke redelijke ontwikkelingsstrategie om bepaalde distributeurs uit te 

sluiten.  

Ten slotte krijgt MEDIALAAN ten gevolge van de Transactie een uitstekende kans om zich te 

ontwikkelen op de Belgische retailmarkt voor de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten. Dankzij het verkrijgen van een competitief klantenbestand en de 

mogelijkheid om op korte termijn over te schakelen naar full MVNO status, heeft ze een 

belangrijk groeipotentieel.  

Het is dan ook ondenkbaar dat MEDIALAAN dit alles zou opgeven om samen te werken met 

haar grootste concurrent, die ten gevolge van diens controle over De Vijver Media NV, nota 

bene ook haar belangrijkste concurrent vormt op de televisieadvertentiemarkt, een van de 

belangrijkste markten voor MEDIALAAN. Het hart van de Transactie blijft het toetreden van 

MEDIALAAN op de mobiele telecommunicatiemarkt. Ook BASE laat weten niet te begrijpen 

hoe de Transactie tot gecoördineerde effecten zou kunnen leiden: “De concentratiegraad in de 

Belgische mobiele telecommarkt zal lager zijn dan zonder deze Transactie. Bovendien zal 

Medialaan de mogelijkheid én de prikkel hebben om te concurreren. Medialaan zal immers 

een prikkel hebben om haar investeringen terug te verdienen.”55 Zelfs Proximus vermeldt 

uitdrukkelijk dat “het feit dat MEDIALAAN een MVNO zou worden niet noodzakelijk aanleiding 

geeft tot mededingingsrechtelijke problemen.”56  

Conclusie 

MEDIALAAN ondersteunt uiteraard de aanbeveling van het Auditoraat om de Transactie 

zonder verbintenissen goed te keuren. MEDIALAAN is ervan overtuigd dat de Transactie 

positieve effecten zal teweegbrengen op de Belgische retailmarkt voor de levering van mobiele 

telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, en bijgevolg de consument ten goede zal 

komen. Het vraagt het Mededingingscollege daarbij voornamelijk aandacht te hebben voor de 

specifieke transactie die haar voorligt, en zoals het Auditoraat daarbij een duidelijk 

onderscheid te maken met het onderwerp van het concentratieonderzoek van de Europese 

Commissie.  

Bijgevolg verzoekt MEDIALAAN het Mededingingscollege om de concentratie toelaatbaar te 

verklaren op basis van artikel 61, §2, tweede lid WER-IV, gezien de Transactie geen 

mededingingsbeperkende gevolgen teweeg brengt.”  

                                                           
55

 Antwoord BASE d.d. 14 december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 5. 
56

 Antwoord Proximus d.d. 11 december 2015 op het verzoek om inlichtingen, p. 11. 
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VIII. Beoordeling door het Mededingingscollege 

 

39. Het College stelt vast dat de aanmeldende partijen kennis genomen hebben van het  

ontwerp van beslissing van de auditeur.   

 

40. Het College neemt nota van het feit dat de Europese Commissie ter zitting verklaarde dat 

zij het ontwerp van beslissing in het licht van de gegevens waarover zij beschikt correct 

acht. 

VIII.1 De ontvankelijkheid 

 

41. Zonder formeel een exceptie van onontvankelijkheid op te werpen, schrijft Proximus in 

het antwoord op door de auditeur gestelde schriftelijke vragen toch dat het “ernstige 

vragen [heeft] bij de ontvankelijkheid van de aanmelding”. De vragen van Proximus blijken 

vooral ingegeven door de omstandigheid dat bij de BMA werd aangemeld op een ogenblik 

dat de Commissie nog niet heeft beslist over de overname door Liberty Global van BASE, 

en dat niet geweten is welke voorwaarden de Europese Commissie voor die goedkeuring 

eventueel zal opleggen. 

 

42. Het Mededingingscollege wijst erop dat de aanmelding die nu voorligt niet de overname 

van BASE door Liberty Global betreft maar de overname door Medialaan van het 

klantenbestand van Jim Mobile en van VikingCoNV en VikingCo International NV. De bij de 

BMA aangemelde transactie is door de aanmeldende partij en de verkopers afhankelijk 

gesteld van de goedkeuring door de Europese Commissie van de overname van BASE door 

Liberty Global. Het door Proximus opgeworpen risico dat de BMA een transactie zou 

goedkeuren zonder dat de identiteit van vervreemder of verwerver vaststaat, zonder dat 

vaststaat dat de vervreemder controle heeft over de vervreemde onderneming, of zonder 

dat vaststaat dat de aangemelde overeenkomst koper en verkoper onverkort verbindt, kan 

zich dan ook niet realiseren: de ovename door Medialaan van het klantenbestand van Jim 

Mobile en van VikingCo NV en VikingCo International NV zal slechts plaatsvinden indien 

ook de overname van BASE door Liberty Global plaatsvindt. De BMA kan derhalve 

beslissen over een transactie waarvan alle mededingingsrechtelijk relevante elementen 

zijn gekend, weliswaar zonder dat nu reeds vastsstaat dat de transactie ook effectief zal 

worden uitgevoerd. De aanmelding van zulk een voorwaardelijke concentratie is echter 

niet ongebruikelijk of onontvankelijk. 
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43. Krachtens IV.10 § 1 WBEM kunnen partijen bij een concentratie zelfs een 

ontwerpovereenkomst aanmelden, mits alle partijen uitdrukkelijk verklaren dat zij de 

intentie hebben om een overeenkomst te sluiten die op alle mededingingsrechtelijk 

relevante punten niet merkbaar verschilt van het gemelde ontwerp. A fortiori moeten 

partijen het recht hebben om een definitieve overeenkomst aan te melden die, indien de 

erin opgenomen voorwaarde is vervuld, op alle mededingingsrechtelijke punten zal 

overeenkomen met het gemelde ontwerp. 

 

44. Dat tenslotte de beoordeling van de aangemelde concentratie door de BMA plaatsvindt in 

een context die mogelijkerwijze beïnvloed kan worden door voorwaarden die de Europese 

Commissie in een andere concentratie zou kunnen opleggen, zoals Proximus aangeeft, kan 

de ontvankelijkheid van de aanvraag tot beoordeling niet verhinderen. 

 

45. Het Mededingingscollege acht de aanmelding dan ook ontvankelijk. 

 

VIII.2 Algemene opmerking 

 

46. Het Mededingingscollege stelt vast dat een aantal van de door derden geuite bezwaren 

tegen de nu voorliggende transactie louter speculatief of slechts hypothetisch zijn 

geformuleerd, zonder dat wordt onderbouwd waarom de gevreesde gevolgen zich met 

enige waarschijnlijkheid zullen voordoen. Zulke bezwaren worden dan geformuleerd in de 

voorwaardelijke wijze57 of worden aangeduid als risico58 

 

47. Het Mededingingscollege kan echter geen concentratie verbieden of voorwaarden 

opleggen omdat het risico op een wezenlijke belemmering van de mededinging toeneemt. 

Het Mededingingscollege kan zulks slechts doen indien de daadwerkelijke mededinging 

wordt belemmerd, en dat dan nog “op significante wijze” (art. IV.9 § 4 WBEM). Minstens 

moet voor het Mededingingscollege aannemelijk worden gemaakt dat het voldoende 

                                                           
57

 Zie bij voorbeeld in de antwoorden van Proximus op de vragen van de auditeur: “Medialaan zou er –net zoals 
Telenet- baat bij kunnen hebben om aan marktverdeling te doen”, “zouden Medialaan en Telenet kunnen 
overwegen”, “Gelet op de gezamenlijke belangen ... zouden Medialaan en Telenet kunnen overeenkomen”, 
“waardoor Medialaan in de verleiding zou kunnen komen om de eigen prijzen voor advertentieruimte af te 
stemmen op de prijzen waarvan Telenet kennis heeft ...”).  
58

 Zie bij voorbeeld in de antwoorden van Proximus op de vragen van de auditeur:  “ontstaat het risico dat 
Medialaan, nog meer dan reeds het geval is, zijn gedrag zal laten afhangen van ...”, “Het risico is reëel dat 
Medialaan en Telenet ... deze concurrentie echter uit de weg gaan”, “verstrengeling van activiteiten ... waardoor 
het risico op marktcoördinatie en wezenlijke belemmering van de mededinging toeneemt”, “wat de ideale 
voedingsbodem lijkt te zijn voor marktcoördinatie, wat leidt tot hogere prijzen, enz.” 



 

 
49 

waarschijnlijk is dat een concentratie anti-concurrentiële gevolgen zal hebben, vooraleer 

voorwaarden of een verbod kunnen worden uitgesproken. 

 

48. In zijn antwoorden op de schriftelijke vragen van de auditeur geeft Proximus aan dat een 

“belangenverstrengeling” bestaat tussen, nu eens Telenet en Medialaan, dan weer 

Telenet, Medialaan en Mobistar en/of alle mediagroepen. De beschreven 

“belangenverstrengeling” (waaruit bestaande samenwerkingsverbanden van Proximus, 

met bijvoorbeeld Medialaan, overigens zijn weggelaten) is zeker een interessant element 

ter beoordeling van de context waarin de concentratie plaatsvindt, maar vormt er op zich 

geen voldoende aanwijzing voor dat de nu voorliggende concentratie tot een significante 

belemmering van de daadwerkelijke mededinging zal leiden. De belangenverstrengeling 

dateert voor het grootste deel van voor de huidige transactie, en de huidige transactie 

verkleint op bepaalde punten deze belangenverstrengeling juist (vb. einde van 

zeggenschap van BASE over klanten van Jim Mobile). Zij is allicht ook het gevolg van de 

algemene convergentie tussen telecom en media. Meer onderbouwde en precieze 

aanwijzingen zijn noodzakelijk om voorwaarden of een verbod te rechtvaardigen. 
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VIII.3 Niet-gecoördineerde effecten 

 

49. Terecht onderzoekt de auditeur zowel de mogelijke afscherming van de betrokken 

markten door Medialaan als het mogelijk misbruik van commercieel gevoelige informatie 

door Medialaan in het kader van de advertentieactiviteiten. 

VIII.3.1 1. Mogelijke afscherming van advertentiemarkten door Medialaan 

 

50. Het mededingingscollege sluit zich aan bij de analyse van de auditeur. Samengevat geldt 

het volgende:  

- Thans is er geen risico op afscherming van de advertentiemarkten door Medialaan omdat 

alle mobiele operatoren met Medialaan overeenkomsten hebben die contractueel 

toegang tot advertentieruimte op door Medialaan gecontroleerde media garanderen. 

Klaarblijkelijk voldoet dit systeem nu59. 

- Ook wanneer er geen contract is, en naar de toekomst toe bij afloop van de huidige 

contracten, is het risico op afscherming van door Medialaan gecontroleerde 

advertentiemarkten uiterst gering. Nog afgezien van de omstandigheid dat het voor 

Medialaan bedrijfsmatig bepaald niet rationeel voorkomt om met deze markten ook een 

belangrijke (allicht de belangrijkste) categorie van inkomsten af te sluiten, geldt (a) voor 

Proximus en Telenet/BASE dat Medialaan ook van hen afhankelijk is, niet slechts voor een 

zo ruim mogelijke verspreiding van de eigen kanalen (en dus een maximaliseren van de 

advertentie-inkomsten) maar ook, na deze transactie, als MVNO die belang heeft bij goede 

relaties met de drie MNO’s, en (b) voor Mobistar ten aanzien van wie Medialaan eenzijdig 

verbintenissen is aangegaan […]. 

- Het financieel belang van Medialaan bij afscherming van advertentiemarkten is 

aantoonbaar kleiner dan het financieel belang van Medialaan bij de reclame-inkomsten 

gegenereerd vanuit Proximus, Mobistar en Telenet/BASE. 

- In subsidiaire orde geldt volgens het Mededingingscollege dat een groeiende druk op de 

betrokken markten uitgaat van andere spelers op de advertentiemarkten, en dat 

Medialaan in het verleden geen blijk heeft gegeven van enige poging tot afscherming van 

advertentiemarkten, ook niet tegenover kleinere mobiele operatoren, ofschoon een 

(toegegeven, beperkte) incentive daartoe reeds kon bestaan sinds het opnemen van de rol 

als branded reseller van JIM Mobile. 

 

                                                           
59

 Zie voetnoot 51 bij de in deze beslissing weergegeven schriftelijke opmerkingen van Medialaan. 
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VIII.3.2 2. Mogelijk misbruik van commercieel gevoelige informatie door Medialaan in het 

kader van de advertentieactiviteiten 

 

51. Het Mededingingscollege deelt op dit punt de analyse en conclusie van de auditeur. De nu 

reeds door Medialaan gehanteerde interne en contractueel afdwingbare procedures 

garanderen op voldoende wijze dat de aanlevering van commercieel gevoelige informatie 

voor advertentiecampagnes op door Medialaan gecontroleerde radio en televisiekanalen, 

geen onoorbaar concurrentieel voordeel kan opleveren aan Medialaan. De advertentie-

overeenkomsten bevatten een stringente vertrouwelijkheidsclausule en staan toe dat een 

adverteerder slechts vijf dagen voor uitzending een reclamespot overmaakt aan 

Medialaan. Vervolgens wordt de toegang tot de overgemaakte spot bewust zeer beperkt 

gehouden binnen Medialaan. De regeling terzake geldt voor alle reclamespots maar is nog 

versterkt voor het team van JIM Mobile, dat nu reeds concurreert met onder meer 

Mobistar en Proximus. Tijdens de uitzending van de spots gelden ‘clash codes’ die geen 

concurrenten toelaten tijdens gereserveerde slots. Al deze nu reeds geldende 

maatregelen, waarover tijdens deze procedure geen klachten zijn geformuleerd, 

waarborgen op afdoende wijze dat Medialaan, zelfs indien de onderneming dit zou 

wensen (waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat, en wat economisch veeleer irrationeel 

voorkomt), geen onoorbaar concurrentieel voordeel kan halen uit door concurrenten van 

JIM Mobile en Mobile Vikings overgemaakte commercieel gevoelige informatie. 

 

VIII.4 Gecoördineerde effecten 

 

52. Zoals de auditeur terecht aangeeft, volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat 

een risico op stilzwijgende marktcoördinatie bestaat indien : 

 de ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

 de coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding 

wordt nageleefd (monitoring); 

 er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan 

worden gesteld wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

 de met de coördinatie beoogde resultaten niet in gevaar kunnen worden gebracht 

door het optreden van buitenstaanders.60 

 

                                                           
60

  Hof van Justitie, 10 juli 2008, Bertelsmann and Sony v. Impala, zaak C- 403/06, nr. 123.  
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53. Het College merkt op de eerste plaats op dat de context van de concentratie er zoals 

eerder aangegeven niet op wijst dat de mededinging beperkt zou worden door een 

toenemende verstrengeling van Telenet en Medialaan. Recente ontwikkelingen en deze 

concentratie wijzen er integendeel op dat Telenet en Medialaan op meer markten elkaars 

concurrent worden: door de transactie betreffende De Vijver werd Telenet meer een 

concurrent voor Medialaan, door het aanbieden van Stievie en Stievie Free, betrad 

Medialaan meer een markt waarop Telenet actief is, en door deze concentratie wordt 

Medialaan meer een concurrent op markten waarop de positie van Telenet versterkt wordt 

door de overname van BASE. Concurrent worden is natuurlijk een voorwaarde voor 

collusie, maar dit kan bezwaarlijk een ontwikkeling worden genoemd die het Hof van 

Justitie viseerde in zijn rechtspraak over het risico op stilzwijgende marktcoördinatie.  

 

54. De meeste over de vermeende gecoördineerde effecten geformuleerde opmerkingen van 

derden betreffen de niet in deze concentratie betrokken markten en dikwijls zelfs niet de 

bij deze concentratie betrokken partijen. Ofschoon het Mededingingscollege er daarom 

niet op in hoeft te gaan, formuleert het toch kort de volgende bemerkingen. 

 

55. Tijdens het marktonderzoek gaven zowel Proximus als Mobistar aan te vrezen voor 

coördinatie tussen Telenet en Medialaan op de retail markt voor mobiele telefonie. Door 

de overdracht van het klantenbestand van JIM Mobile en de MVNO Mobile Vikings aan 

Medialaan verliest Telenet/BASE (BASE, dat als de hier te beoordelen transactie doorgang 

vindt wordt overgenomen door Telenet) echter juist de mogelijkheid om de prijzen en 

andere contractsvoorwaarden te bepalen voor de Jim Mobile-klanten en wordt de basis 

gelegd voor de omvorming van de voorheen zwakke concurrent Mobile Vikings tot een 

sterkere concurrent op de markt voor de mobiele telefonie, hetgeen coördinatie in principe 

moeilijker maakt. Bovendien gaat er sterke concurrentiedruk uit van Proximus en Mobistar, 

die ieder een eigen netwerk hebben, en de op hun netwerken actieve MVNO’s. 

 

56. Volgens Proximus en Mobistar zou het feit dat Medialaan voor de distributie van haar 

televisiezenders in een afhankelijke positie verkeert ten aanzien van Telenet als de 

belangrijkste aanbieder van televisiediensten, Medialaan er niettemin toe kunnen brengen 

om toe te geven aan druk van Telenet om over te gaan tot coördinatie in de vorm van 

bijvoorbeeld marktverdeling (pre-paid en post-paid abonnementen). De door Telenet 

uitgeoefende druk zou er in dit geval in bestaan te weigeren om de zenders van Medialaan 

uit te zenden of de kosten voor het distribueren ervan op te drijven. Gezien de grote 

populariteit van Medialaan-zenders als VTM is dit echter een weinig geloofwaardig 

drukkingsmiddel. Indien Telenet deze zenders niet langer zou aanbieden aan haar afnemers van 

televisiediensten zou Telenet snel een aanzienlijk percentage van haar klanten verliezen. Bovendien 
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maakt de geldende, decretaal verankerde ‘must carry’ verplichting dit alternatief onmogelijk. 

Medialaan is overigens met Stievie en Stevie Free een, weliswaar kleine, concurrent van 

Telenet op de markt voor het aanbieden van televisiediensten. 

 

57. Proximus voert verder aan dat de afhankelijkheid van Medialaan ten aanzien van Telenet 

versterkt zou worden door het bestaan van een exclusieve MVNO-overeenkomst of door 

een overeenkomst van lange duur. Het College merkt op dat deze overeenkomst slechts 

gedurende […] exclusief is. Bovendien oordeelt het College dat banden tussen Medialaan 

en Telenet inzake mobiele telefonie betrekking hebben op de aanvaardbaarheid van 

Medialaan als overnemer voor de Europese Commissie in het kader van de door de 

Commissie beoordeelde overname van BASE door Liberty Global.  

 

58. Proximus vreest eveneens voor coördinatie op de markt van het aanbieden van 

televisiediensten. Telenet is de voornaamste aanbieder van televisiediensten. Medialaan is 

op deze markt aanwezig via Stievie en Stevie Free, die uitsluitend online diensten 

aanbieden. De positie van Stievie en Stievie Free op de markt voor het aanbieden van 

televisiediensten is echter beperkt. Proximus wijst opnieuw op de afhankelijkheid van 

Medialaan als aanbieder van TV-zenders ten aanzien van Telenet als voornaamste 

aanbieder van televisiediensten en op het bestaan van de MVNO-overeenkomst tussen 

Medialaan en Telenet om het risico op coördinatie te beargumenteren. De coördinatie zou 

in het bijzonder vorm krijgen via de verdeling van de markt voor televisiediensten en het 

toepassen van meer voordelige voorwaarden ten aanzien van Telenet dan ten aanzien van 

andere aanbieders van televisiediensten. De vrees voor dit laatste wordt ook geuit door 

Mobistar. Om dezelfde redenen als hiervoor beschreven bestaan er echter onvoldoende 

aanwijzingen om het risico op coördinatie waarschijnlijk te maken.  

 

59. In haar antwoord op het verzoek om inlichtingen geeft Proximus tevens aan te vrezen voor 

marktcoördinatie tussen TV-zenders. Proximus argumenteert dat,  

Aangezien Liberty Global controle uitoefent over SBS Belgium (…) elke overeenkomst tussen 

Liberty Global met Medialaan, inclusief de MVNO-overeenkomst die zou worden afgesloten, 

onvermijdelijk als gevolg (zal) hebben dat: 

- Liberty Global kennis heeft van Medialaan’s TV-activiteiten, alsook van Medialaan’s 

activiteiten op andere gebieden, zoals op het vlak van de verkoop van TV-

advertentieruimte; 

- deze kennis tot marktcoördinatie tussen SBS Belgium en Medialaan, alsook de versterking 

van Telenet’s machtspositie; 

- bovendien spill-over effecten zal hebben voor andere uitgevers van TV-diensten (…)”.  
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60. Deze opvatting overtuigt echter niet. De MVNO-overeenkomst tussen Liberty 

Global/Telenet/BASE en Medialaan staat principieel los van de activiteiten van Medialaan 

op andere gebieden dan het aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten, zoals haar 

TV-activiteiten en haar activiteiten op het vlak van de verkoop van TV-advertentieruimte. 

Het is niet waarschijnlijk gemaakt dat de MVNO overeenkomst op zich de vermelde 

gevolgen zou hebben en het bezwaar van Proximus is daarom naar het oordeel van het 

College niet verschillend van de eerder besproken vrees voor een coördinatie op de markt 

van het aanbieden van televisiediensten. 

 

61. Coördinatie tussen Telenet en Medialaan ertoe leidend dat Medialaan bij het aanbieden 

van advertentieruimte aan andere aanbieders van telecommunicatiediensten zou uitsluiten 

of ten aanzien van hen minder voordelige voorwaarden zou toepassen, is eveneens weinig 

waarschijnlijk gezien het grote economische belang voor Medialaan van advertenties door 

deze andere spelers op de mobiele telecommunicatiemarkt. 

 

VIII.5 Conglomerale gevolgen, 

 

62. Een analyse van mogelijke, uit de transactie voortvloeiende anti-concurrentiële 

conglomerale gevolgen, dient voor het College aan te tonen dat het voldoende 

waarschijnlijk is dat de concentratie dergelijke gevolgen zal hebben (en dus niet alleen 

misschien wel zou kunnen hebben)61 op aan de betrokken markten aangrenzende of 

nauw verwante markten62.  

 

63. Het College is met de auditeur en de aanmeldende partij van oordeel dat conglomerale 

gevolgen in deze zaak beoordeeld moeten worden met betrekking tot de Belgische 

retailmarkt voor de levering van televisiediensten aan eindgebruikers, de markt voor 

radioprogrammering en -omroepdiensten van nationaal vrij toegankelijke radio aan 

eindgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en de mogelijke markt voor het aanbieden 

van nieuws op Nederlandstalige websites63. Vermits JIM Mobile en Mobile Vikings niet 

actief zijn in deze sector en de activiteit van Medialaan in deze sector beperkt is (en 

ongeacht de marktdefinitie geen 25% marktaandeel betreft), is het in deze zaak alleszins 

                                                           
61

  Zie ook Hof van Justitie, 15 februari 2005, zaak C-12/03 P, Tetra Laval, randnr. 44. 
62  Zie ook Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 

Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen,Pb 2008 C265/07, nrs 5 en 91. 
63

  Zie ook de beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 betreffende 
Mediahuis, randnr. 680. 
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niet nodig om een aparte betrokken markt te onderzoeken voor het aanleveren van 

reclame op Nederlandstalige websites.   

 

64. Het College oordeelt met de auditeur dat met betrekking tot een mogelijke wisselwerking 

tussen de diensten die op deze markten worden aangeboden door Medialaan, Jim Mobile 

en Mobile Vikings, gelet ook op het beperkte marktaandeel van Medialaan op de markt 

voor het mobiel aanbieden van televisiediensten en van de betrokken ondernemingen op 

de markt voor mobiele telefonie, en het feit dat betreffende mogelijke bundels de 

commerciële relatie met de meeste eindgebruikers bovendien in handen is van derde 

partijen, niet is aangetoond dat conglomerale anti-concurrentiële gevolgen voldoende 

waarschijnlijk zijn. Telecommunicatiediensten worden overigens door bepaalde 

ondernemingen, in het bijzonder Proximus en Telenet, niet uitsluitend als een op zichzelf 

staand product aangeboden maar als onderdeel van een pakket dat ook televisiediensten 

en/of vaste telefonie omvat. Niet alle spelers op de markt voor 

telecommunicatiediensten bieden dezelfde aanvullende diensten aan en zijn technisch 

gezien in staat dezelfde aanvullende diensten aan te bieden. Dit leidt er toe dat zij geen 

identieke of gelijkwaardige pakketten kunnen aanbieden, hetgeen onderlinge coördinatie 

van prijzen en producten bemoeilijkt. 

 

VIII.6 Concentratietoezicht en het verbod van misbruik van machtspositie 

 

65. Het College herinnert er aan dat een machtspositie op zich niet ongeoorloofd is en dat een 

concentratie een in principe geoorloofde transactie is.  

 

66. Misbruik van machtspositie dient in principe ex post beoordeeld te worden in het licht van 

de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU volgens de daarvoor geldende procedures met de 

daarin voorziene rechten van verdediging.  

 

67. De louter hypothetische mogelijkheid dat van een door een concentratie ontstane of 

versterkte machtspositie ooit misbruik gemaakt zou kunnen worden, volstaat naar het 

oordeel van het College niet om het opleggen van voorwaarden of verbieden van een 

concentratie te rechtvaardigen. Bij de eerder onder randnummer 47 van deze beslissing 

besproken analyse van concentraties moeten de ernst en de waarschijnlijkheid van een 

risico op misbruik van machtspositie worden onderzocht, evenals de ontradende prikkel 

die uitgaat van de onwettigheid van misbruik van machtspositie en het risico op ontdekking 

en bestraffing daarvan moet worden meegewogen.  
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68. Het College herinnert er in dit verband aan dat de door derden gevreesde discriminatie 

inzake de toegang tot advertentieruimte en toegang tot televisieprogramma’s een 

misbruik zou kunnen zijn in de zin van de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU indien op dat 

ogenblik ook een machtpositie van de betrokken onderneming kan worden vast gesteld. 

Het College acht het bovendien waarschijnlijk dat benadeelden derden een dergelijk 

misbruik zullen kunnen vast stellen en ter beoordeling voorleggen. 

 

69. Het Mededingingscollege oordeelt met de auditeur dat in deze zaak niet is gebleken dat 

een eventueel mogelijk misbruik voldoende waarschijnlijk is om te oordelen dat de door 

de auditeur in de par.140-143 en 153-154 van het ontwerp beslissing beschreven clausules 

en werkwijzen onvoldoende tegemoet zouden komen aan de bezwaren van Mobistar en 

Proximus.  

 

70. Het College maakt voor het overige de in deze beslissing aan het door de auditeur 

neergelegde ontwerp ontleende passages tot de zijne. 

 

OM DEZE REDENEN 
 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61, §1 en artikel IV.61, §2, eerste 

lid, 1° WER: 

1. Dat de concentratie  betreffende overname van het Jim Mobile klantenbestand van 

BASE Company NV, van  VikingCo NV en van VikingCo International NVdoor Medialaan 

NV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-5/0043, 

binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER en 

dat de aanmelding ontvankelijk is, 

2. Dat  deze concentratie toelaatbaar is. 

 

Aldus beslist op 28 januari 2016 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het 

Mededingingscollege, Caroline Cauffman en Wouter Devroe, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

 

Voor het Mededingingscollege 

 

 

Jacques Steenbergen  

voorzitter 


