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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 5 november 2015
voorlopige maatregelen opgelegd betreffende zendrechten voor Superprestige
veldritwedstrijden
De v.z.w. Verenigde Veldritorganisatoren en Telenet sloten een overeenkomst waarmee Telenet voor vijf
jaar de exclusieve zendrechten kreeg voor de Superprestige veldritten. Voor de seizoenen 2014-2015 en
2015-2016 waren deze rechten toegekend aan SBS Belgium (‘Vier’), maar SBS Belgium droeg de rechten
voor het lopende seizoen over aan Telenet. Telenet verwierf eerder al exclusieve zendrechten voor UCI
veldritten. Proximus diende een klacht in met verzoek voor voorlopige maatregelen en werd op de zitting
bijgetreden door Mobistar.
Het College oordeelde dat er bij een overeenkomst die zonder transparante niet-discriminerende
biedprocedure exclusieve zendrechten toekent voor een periode van vijf jaar prima facie sprake kan zijn
van een inbreuk op de mededingingsregels. Er is naar zijn oordeel ook voldaan aan de andere voorwaarden
betreffende het te vermijden nadeel voor het opleggen van voorlopige maatregelen.
Het College heeft beslist dat de v.z.w. Verenigde Veldritorganisatoren binnen een termijn van één maand
moet kiezen tussen:
1. een schorsen van de exclusiviteit van de rechten tot een eindbeslissing van het Auditoraat of het
College over de klacht. In deze optie moeten de zendrechten aan redelijke voorwaarden worden
aangeboden aan andere geïnteresseerden.
2. het organiseren van een transparante en niet discriminerende biedprocedure voor het toekennen
van deze rechten voor de periode vanaf het einde van dit seizoen tot een eindbeslissing van het
Auditoraat of het College over de klacht.
De beslissing organiseert een procedure om te waken over de naleving van deze maatregelen.
Deze beslissing betreft alleen het nemen van voorlopige maatregelen en loopt niet vooruit op de beslissing
die later na het afronden van het onderzoek ten gronde genomen kan worden over het al dan niet bestaan
van een inbreuk.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het definiëren en
toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en
misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de
mededingingsautoriteiten van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees
Mededingingsnetwerk (ECN).
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