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I. Procedure 

1. Proximus NV (hierna Proximus en toen nog Belgacom NV1) meldde een concentratie aan bij het 

Auditoraat van de toenmalige Raad voor de Mededinging op 24 mei 2011. 

 

2. Na onderzoek maakte de auditeur-generaal op maandag 11 juli 2011 het gemotiveerde verslag 

over aan de aanmeldende partij, Belgacom en aan de kamer van de Raad voor de Mededinging 

(hierna Raad).  

 

3. Na zitting op 10 augustus 2011 besliste de Raad op 12 augustus 2011 dat er ernstige twijfels 

bestonden over de toelaatbaarheid van de concentratie en besliste zij om de procedure van 

bijkomend onderzoek, zoals bedoeld in artikel 59 WEBM, in te zetten2. 

 

4. Op 12 augustus werd de adjunct-auditeur, Pierre Goffinet, belast door de auditeur-generaal om 

het bijkomende (tweede fase) onderzoek uit te voeren overeenkomstig artikel 59, §1 WBEM.  

 

5. Op 26 september 2011 rondde de adjunct-auditeur het onderzoek af met het indienen van het 

gemotiveerd verslag betreffende het onderzoek in tweede fase.  

 

6. Belgacom heeft de Raad laten weten het niet eens te zijn met het bijkomende verslag. Belgacom 

heeft echter een voorstel van verbintenissen bij de Raad ingediend, met het oog op het 

verkrijgen van de goedkeuring, op grond van artikel 59, § 6, eerste lid WBEM, door de Raad, van 

de voorgenomen verwerving van uitsluitende zeggenschap over Wireless Technologies BVBA 

(hierna WT). 

 

7. De adjunct-auditeur werd thans geacht een aanvullend verslag op te stellen, na 

marktonderzoek, betreffende de door Belgacom aangeboden verbintenissen. Dit aanvullende 

verslag werd aan de betrokken partij en de Raad overgemaakt op 16 november 2011. 

 

8. Op 23 december 2011 werd bij beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad de overname van WT, 

uitbater van de The Phone House shops (hierna TPH) door Belgacom goedgekeurd onder 

bepaalde voorwaarden. 

 

9. Kort samengevat achtte de Raad het nodig dat Belgacom een aantal TPH verkooppunten zou 

afstoten en de overgenomen en behouden TPH verkooppunten zou uitbaten op basis van het 

Multi-operator Model met rapporteringsverplichting en middels respect van een Chinese Walls 

Policy. 

                                                           
1
 Voor de periode tot het verzoek om opheffing van verbintenissen wordt verder verwezen naar Belgacom. In 

passages die betrekking hebben op de procedure betreffende het verzoek om opheffing van verbintenissen wordt 
verwezen naar Proximus, ook al werd de naam van de onderneming pas gewijzigd op 22 juni 2015 en werd in het 
gemotiveerd ontwerp van beslissing dan ook nog verwezen naar Belgacom. 
2
 Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2011-C/C-16 van 12 augustus 2011. 
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10. In de periode na de Closing3 van de transactie heeft Belgacom tot op heden op regelmatige 

tijdstippen gerapporteerd over de naleving van de verbintenissen. 

 

11. Op 11 mei 2015 diende verzoeker bij het Auditoraat een verzoek in tot opheffing van de 

voorwaarden tot behoud van het Multi-operator Model en van de daarmee verband houdende 

verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting en de Chinese Walls Policy, zoals voorzien in 

paragrafen 27 t.e.m. 32 van de Verbintenissen en verbindend verklaard bij beslissing 

nr. 2011-C/C-55 van de Raad van 23 december 2011. 

 

12. De auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna BMA) belastte adviseur 

Alain Godfurnon als auditeur (hierna de auditeur) met het onderzoek betreffende dit verzoek. 

De auditeur werd in dit onderzoek bijgestaan door attaché Karen Vanderstraeten met 

ondersteuning van  Deputy-Chief Economist Griet Jans en attaché Axel Frennet. De heer Carl 

Wettinck, attaché, werd aangesteld als tweede auditeur. 

 

13. Op 11 mei en op 28 mei 2015 werden verzoeken om inlichtingen verstuurd met als doel de 

markt te bevragen met betrekking tot onderhavig onderzoek. Er werden zowel concurrenten 

van Belgacom als distributeurs van elektronische communicatiediensten en -producten 

ondervraagd.4 Er werd ook een verzoek om inlichtingen verstuurd naar het Belgisch Instituut 

voor Postdiensten en Telecommunicatie (hierna: BIPT). 

 

14. Op 2 juni 2015 stelde de voorzitter het Mededingingscollege samen. 

 

15. Op 5 juni 2015 maakte de auditeur het gemotiveerd ontwerp van beslissing over aan de 

verzoekende partij en aan het Mededingingscollege van de BMA. 

 

16. Op 18 juni 2015 heeft Proximus (nieuwe naam van Belgacom), schriftelijke opmerkingen en een 

geconsolideerde tekst van de aangeboden verbintenissen neergelegd. 

 

17. Op 19 juni 2015 heeft Proximus een concordantietabel neergelegd van de geconsolideerde tekst 

en de eerder in deze procedure aan de auditeur aangeboden verbintenissen. 

 

18. Op 22 juni 2015 heeft het Mededingingscollege Proximus en het Auditoraat gehoord. Tijdens de 

zitting heeft Proximus een ondertekend origineel van de verbintenissen en een aangepaste 

concordantietabel neergelegd. 

                                                           
3
 De closing van de overname gebeurde op de eerstvolgende nuttige dag van de maand volgend op de beslissing 

van de Raad, meer bepaald op 2 januari 2012. Zie Maandelijks verslag op grond van §14 van de verbintenissen 
zoals verbindend verklaard bij beslissing nr. 2011-C/C-55 van 23 december 2011, p.2, DOC x, p. x-x. 
4
 Er werden verzoeken verstuurd naar volgende concurrenten: Base Company (hierna: Base), Telenet, Mobistar, 

Brutélé en Nethys (samen hierna: VOO), Numericable en volgende distributeurs: Mediamarkt, Vanden Borre, Euro 
Center, André Lanckriet (Excellent), Euronics, Krëfel en Fnac. 
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II. Betrokken partijen5 

II.1 Moederonderneming Proximus 

19. Proximus, voorheen Belgacom genoemd, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 

maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, ingeschreven in de 

Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0202.239.951. 

 

20. De Proximus Groep is in hoofdzaak een leverancier van elektronische communicatiediensten. De 

Proximus Groep biedt oplossingen aan via verschillende merken, meer bepaald Belgacom, 

Proximus, Telindus/Belgacom ICT en Skynet, Scarlet. 

 

21.  De Proximus Groep is actief in de volgende drie businesssegmenten: 

 

(i) Vastelijndiensten  

(ii) Mobiele Communicatiediensten  

(iii) Internationale carrierdiensten  

II.2 Dochteronderneming Wireless Technologies NV 

22. Wireless Technologies BVBA met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 

Stationsstraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 

0464.030.479. 

 

23. WT exploiteert in België het The Phone House distributiekanaal (TPH). TPH is actief in de 

distributie van producten en diensten op het gebied van elektronische communicatie. Na de 

overname, goedgekeurd bij Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad, staat deze onderneming en 

het TPH distributiekanaal onder controle van moederbedrijf Proximus. 

 

24. TPH verdeelt producten en diensten van vaste en mobiele telefonie, internet en digitale 

televisie, met dien verstande dat het accent vooral ligt op mobiele telefoniediensten 

en -producten. 

 

25. In de categorie telecommunicatieproducten, verkoopt TPH GSM-toestellen en accessoires 

waaronder headsets, beschermhoesjes, geheugenkaarten, enz. 

 

                                                           
5
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 8-10. 
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26. TPH heeft ook een ruim aanbod aan telecommunicatiediensten zoals onlineadvies, data back-up 

en transfer voor GSM-toestellen alsook de overname van GSM-toestellen en computers. Verder 

verkoopt TPH ook verzekeringen voor diezelfde producten. 

III. Voorgeschiedenis 

III.1 Samenvatting van de conclusies van de Auditeur na de aanmelding 

27. Zoals hierboven reeds vermeld werd op 24 mei 2011 bij de het Auditoraat van de toenmalige 

Raad voor de Mededinging de overname van WT, i.e. de TPH-verkooppunten, door Belgacom 

aangemeld. 

  

28. Het onderzoek werd afgerond op 11 juli 2011. Op 12 augustus 2011 besliste de toenmalige Raad 

dat er een bijkomend onderzoek gevoerd moest worden in onderhavige concentratie. Het 

bijkomend onderzoek werd afgerond op 26 september 2011. De conclusies van dit bijkomend 

onderzoek luidden als volgt :  

III.1.1 Betrokken markten 

III.1.1.a Horizontale markten (benedenwaartse markten) 

29. Na analyse van de informatie overgemaakt door Belgacom en na het bevragen van andere 

operatoren en distributeurs6 bakende de adjunct-auditeur de markt af als volgt: “één markt voor 

de distributie van elektronische communicatieproducten en –diensten zonder een onderverdeling 

te maken (i) tussen distributie en producten, (ii) tussen verschillende diensten en (iii) tussen 

verschillende types van verkooppunten. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden (i) tussen 

fysieke en niet-fysieke verkooppunten en (ii) tussen residentiële en zakelijke klanten. 

Daarenboven behoort de distributie van elektronische communicatieproducten en  diensten tot 

een onderscheiden markt van zowel de markt van de distributie van witgoed, de markt van de 

distributie van bruingoed en de markt van de distributie van grijsgoed.7” 

 

30. Hierna refereren we naar deze markt als de markt van distributie van elektronische 

communicatieproducten en –diensten. 

 

31. Bij de beoordeling van de concentratie werd door de adjunct-auditeur, wat betreft het 

onderscheid tussen producten en diensten van elektronische communicatie, rekening gehouden 

met de aard van de klant (de residentiële klant voor de producten en de telecomoperator voor 

de diensten). Wat betreft het onderscheid tussen fysieke en niet-fysieke verkooppunten werd er 

                                                           
6
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 19-52. 

7
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 52. 
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bij de beoordeling van de concentratie ook rekening gehouden met de concurrentiële druk die 

uitgaat van de niet-fysieke verkooppunten8. 

 

III.1.1.b Verticale markten9 (bovenwaartse markten) 

32. Na analyse onderscheidde de adjunct-auditeur vier betrokken verticale markten: 

 

1) De retailmarkt voor de vaste telefoniediensten  

2) De retailmarkt voor mobiele telefoniediensten 

3) De retailmarkt voor breedbandtoegangsdiensten  

4) De retailmarkt voor televisiediensten  

 

III.1.1.c Geografische relevante markt10 

33. Voor wat betreft de horizontale markt van distributie van elektronische communicatieproducten 

en –diensten stelde de adjunct-auditeur dat deze markt een lokale dimensie heeft vanuit het 

perspectief van de klant. Het tarifaire en commerciële beleid van operatoren hebben 

daarentegen een nationale dimensie.  

 

34. De adjunct-auditeur was van mening dat de verticale markten een nationale dimensie hebben, 

uitgezonderd de retailmarkt voor televisiediensten. Voor deze laatste markt volgde de 

adjunct-auditeur de geografische afbakening van de Raad11, met name het verzorgingsgebied 

van de respectievelijke kabeloperatoren. 

 

III.1.1.d Conclusie 

35. Op basis van de analyse die werd gevoerd door de adjunct-auditeur dienden volgende markten 

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

25% hebben) te worden beschouwd12: 

 

 

  Betrokken productmarkten Geografische 
Dimensie 

I. Horizontaal (benedenwaartse markt) Distributie van diensten en 
producten van elektronische 
communicatie 

Lokaal 

                                                           
8
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 52. 

9
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 53-59. 

10
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 59-71. 

11
 Beslissing nr. 2010-C/C-48 van de Raad voor de Mededinging van 29 november 2010, p. 18. 

12
 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 82-83. 
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II. Verticaal (bovenwaartse markt) Vaste telefoniediensten Nationaal  

III. Verticaal (bovenwaartse markt) Mobiele telefoniediensten Nationaal 

IV. Verticaal (bovenwaartse markt) Breedband internettoegang 
diensten 

Nationaal 

V. Verticaal (bovenwaartse markt) Levering van televisiediensten Regionaal 

 

36. Op drie verticale markten had de adjunct-auditeur het vermoeden dat Belgacom over een 

significante marktmacht beschikt13: 

 

(i) De markt van de vaste telefoniediensten 

(ii) De markt voor breedband internettoegangsdiensten 

(iii) De markt voor de mobiele telefoniediensten 

 

III.1.2 Bevindingen van de adjunct-auditeur 

37. Samengevat concludeerde de adjunct-auditeur na bijkomend onderzoek van de te verwachten 

gevolgen van de aangemelde concentratie dat een daadwerkelijke concurrentie op een 

wezenlijk deel van de Belgische markt op significante wijze zou worden belemmerd 

overeenkomstig artikel 8, § 4 WBEM.  

 

38. Op horizontaal vlak kwam de adjunct-auditeur tot de conclusie dat Belgacom en TPH naaste 

concurrenten van elkaar zijn, en onderzocht hij in detail de lokale markten waarop het 

gezamenlijk marktaandeel van de fuserende ondernemingen voor de verkoop van gsm en 

smartphones hoger lag dan 35%. 

 

39. Op verticaal vlak kwam de adjunct-auditeur tot de conclusie dat de overname van TPH door 

Belgacom zou leiden tot bronafscherming, met negatieve gevolgen voor het aanbieden van 

mobiele telefoniediensten door ten minste Base en VOO. 

 

40. Tenslotte kwam de adjunct-auditeur tot de bevinding dat Belgacom  twee “hoedjes” zal dragen 

na de concentratie. Die waarbij ze levert aan TPH als operator maar ook die als TPH die als 

distributeur optreedt voor operatoren die met Belgacom concurreren. Via deze laatste weg zal 

zij over heel wat informatie beschikken die voor de concurrenten aanzien kan worden als 

gevoelige informatie. Deze informatie zou Belgacom in staat stellen een beleid uit te stippelen 

en de prijszetting te bepalen ten nadele van de operatoren14.  

 

41. Voor de gedetailleerde analyse van de adjunct-auditeur ter zake wordt verwezen naar het 

gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011. 

                                                           
13

 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 83-85. 
14

 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 162-171. 
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III.2 Verbintenissen in de beslissing nr. 2011-C/C-55 

III.2.1 Aangeboden verbintenissen 

42. Naar aanleiding van het tweede-fase-onderzoek in de concentratie Belgacom/TPH, bood 

Belgacom twee verbintenissen aan. Deze verbintenissen hadden tot doel tegemoet te komen 

aan de concurrentieverstorende gevolgen van de transactie. 

 

43. De twee verbintenissen beoogden elk op hun manier, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, om het 

Multi-operator Model te behouden. Hierdoor zouden de mogelijke toetredingsbarrières, voor de 

concurrenten van Belgacom in het algemeen en voor VOO in het bijzonder, worden aangepakt. 

Bovendien zouden de voorgestelde verbintenissen volgens Belgacom een oplossing bieden voor 

de mededingingsrechtelijke problemen in de vijf lokale "verzorgingsgebieden, waar het 

gecombineerd marktaandeel van de aanmeldende partijen meer dan 35% bedroeg"15 

 

44. Concreet betekende dit voor de eerste verbintenis dat de TPH verkooppunten die onder 

controle van Belgacom zouden komen als een afzonderlijke entiteit geëxploiteerd zouden 

worden, met een duidelijke afscheiding van de andere activiteiten van Belgacom (Chinese Wall) 

en met rapporteringsverplichtingen die inzage geven in het functioneren op Multi-operator 

basis van de betrokken verkooppunten16. 

 

45. Als tweede verbintenis zou een deel van de TPH-verkooppunten als een geheel worden 

overgedragen aan een overnemer, die onafhankelijk is van de telecomoperatoren, met de 

bedoeling om deze verkooppunten als een niet-gecontroleerd Multi-operator Model te laten 

opereren en verder te ontwikkelen. Deze laatste verbintenis biedt tevens een oplossing voor de 

voornoemde vijf "verzorgingsgebieden"17. 

 

46. De adjunct-auditeur vatte de voorgestelde verbintenissen als volgt samen: 

 

“Eerste verbintenis: het is de bedoeling om de overgrote meerderheid van de TPH-

verkooppunten waarover ze controle zou verwerven na de overname verder te laten 

functioneren op basis van het multi-operator model. Ten einde het multi-operator karakter te 

garanderen verbindt Belgacom er zich toe voor de betrokken verkooppunten een strikte Chinese 

Wall policy te implementeren en te respecteren, waarvan de tekst wordt gevoegd in bijlage. De 

precieze modaliteiten van implementatie van deze policy, inclusief rapporteringsverplichtingen 

die inzage geven in het functioneren op multi-operator basis, worden in detail beschreven in het 

formeel voorstel tot verbintenissen. 

                                                           
15

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 58.  
16

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 58. 
17

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 58. 
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Tweede verbintenis: Belgacom verbindt er zich toe [35-45] TPH-verkooppunten (wat 

overeenstemt met ongeveer [20-30%] van het gerealiseerde volume door de 

TPH-verkooppunten) af te stoten en voor deze verkooppunten een door de Raad goedgekeurde 

overnemer te zoeken die onafhankelijk is van Belgacom en de overige op de verticale markten 

actieve operatoren. Het betreft een netwerk van verkooppunten met een nationale dekking, met 

aandacht, volgens Belgacom, voor de verzorgingsgebieden waarin Voo actief is, die zouden 

worden overgedragen aan een distributeur van diensten en producten van elektronische 

communicatie die onafhankelijk is van Belgacom en de overige op de verticale markten actieve 

operatoren en die zou opereren op basis van het Multi-operator Model. De precieze modaliteiten 

van deze verbintenis worden in detail beschreven in het formeel voorstel tot verbintenissen.”18 

 

III.2.2 Conclusie van de adjunct-auditeur 

III.2.2.a Eerste verbintenis 

47. Wat betreft de eerste verbintenis - die geen structurele verbintenis is maar een 

gedragsmaatregel – was volgens de adjunct-auditeur de markttest duidelijk: “een dergelijke 

verbintenis is niet geschikt om de geïdentificeerde mededingingsbezwaren weg te nemen en is 

niet werkbaar in de praktijk. Indien Belgacom toch enkele TPH-verkooppunten zou verwerven, 

moet hieraan voorwaarden worden verbonden die enerzijds moeten vermijden dat commercieel 

gevoelige informatie van concurrenten wordt doorgegeven en anderzijds moeten vermijden dat 

klanten op zoek naar onafhankelijk en professioneel advies heimelijk naar Belgacom producten 

en diensten worden geleid.19” 

 

48. Volgens de adjunct-auditeur zou aan Belgacom verbod moeten worden opgelegd het 

Multi-operator Model te hanteren voor deze verkooppunten. Deze verkooppunten moeten 

bijgevolg de diensten en producten van Belgacom op exclusieve wijze verkopen.20 

 

49. Bovendien zou het volgens de adjunct-auditeur duidelijk moeten zijn voor de consument dat 

deze verkooppunten exclusieve Belgacom-verkooppunten zijn. Het exclusieve karakter van deze 

winkels zou duidelijk geafficheerd moeten worden en er zou op geen enkele wijze nog 

verwijzing gemaakt magen worden naar concurrerende producten en diensten21. 

 

                                                           
18

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 58. 
19

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 131. 
20

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 131. 
21

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 131. 
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III.2.2.b Tweede verbintenis 

50. Wat de tweede verbintenis betreft, die een structurele verbintenis is, hadden volgens de 

adjunct-auditeur “de twee basisvoorwaarden betrekking op (I) de zekerheid om te concluderen 

dat de uitvoering van de verbintenissen mogelijk is en (II) de vraag of de daardoor in het leven 

geroepen nieuwe commerciële structuur voldoende werkbaar en duurzaam is om zeker te stellen 

dat het niet zal komen tot een significante belemmering van een daadwerkelijke mededinging.”22 

 

51. Betreffende de tweede basisvoorwaarde, werden door de adjunct auditeur - onder meer aan de 

hand van de markttest - de volgende elementen beoordeeld: (i) de geschiktheid van het af te 

stoten bedrijfsonderdeel om de geconstateerde mededingingsbezwaren weg te nemen, (ii) de 

levensvaatbaarheid en het concurrentieel vermogen van het af te stoten bedrijfsonderdeel, (iii) 

de termijnen voor de afstotingen (iv) de overdacht aan een geschikte koper23. 

 

52. De adjunct-auditeur stelde “enerzijds zijn de ondervraagde operatoren en mogelijke kopers van 

mening dat de tweede verbintenis niet voldoende is om de geconstateerde 

mededingingsbezwaren weg te nemen. Anderzijds zijn de ondervraagde distributeurs van 

mening dat de tweede verbintenis voldoende is om de geconstateerde mededingingsbezwaren 

weg te nemen. Een analyse van de effecten bevestigt dat de mening van de ondervraagde 

operatoren en mogelijke kopers correct is.”24 

 

III.2.2.c Conclusie 

53. De adjunct-auditeur stelde in zijn aanvullend verslag dat de door Belgacom aangeboden 

verbintenissen niet tegemoet lijken te komen aan de in het bijkomende verslag geuite bezwaren, 

noch voor wat betreft de eerste noch voor wat betreft de tweede verbintenis.25” 

 

54. De adjunct-auditeur oordeelde dat deze verbintenissen de door hem geuite bezwaren in het 

verslag naar aanleiding van het tweede fase onderzoek niet wegnemen en dat hij dan ook bij zijn 

standpunt blijft dat door voorliggende concentratie een daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze belemmerd wordt zoals bedoeld in artikel 8, § 4 WBEM.26 

 

III.2.3 Beslissing van de Raad27 

                                                           
22

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 132. 
23

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 132. 
24

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 132, § 322. 
25

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 136, § 334. 
26

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 136. 
27

 Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de raad voor de Mededinging van 23 december 2011, p. 17-20. 
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55. Eerst moet opgemerkt worden dat na het overmaken van het bijkomend verslag, er een hele 

onderhandelingsperiode is geweest tussen Belgacom, de Raad en het Auditoraat. Hierdoor zien 

we dat het voorstel tot verbintenissen is veranderd. De beslissing is gebaseerd op een voorstel 

van Belgacom waarbij deze zich verbindt tot het afstoten van 31 “Shop in Shops” (hierna SiS) en 

24 TPH-winkels. 

 

56. Volgens de Raad is het niet voldoende dat Belgacom zich engageert om de overgenomen 

verkooppunten te exploiteren als een Multi-operator distributienetwerk. De Raad bevestigde 

het door het Auditoraat naar voor gebrachte risico dat een Multi-operator distributienetwerk 

dat gecontroleerd wordt door een operator van elektronische communicatie in overwegende 

mate een ogenschijnlijk niet-exclusief distributienetwerk zou zijn. Het is aannemelijk dat de 

klant deze winkels binnen stapt in de veronderstelling dat er een Multi-operator aanbod bestaat 

maar dat de verkoper in die winkel eigenlijk ingesteld is om producten en diensten van 

Belgacom aan de man te brengen. 

 

57. De Raad stelde dat het vereist is voor het handhaven van een Multi-operator distributienetwerk 

dat andere operatoren hieraan meewerken. Wanneer zij hun leveringsovereenkomsten 

opzeggen dan kan het Multi-operator model niet blijven bestaan. Bovendien zijn er geen 

alternatieven voor TPH, die gelijkwaardige diensten kunnen aanbieden. 

 

58. Volgens de Raad was het daarom noodzakelijk dat Belgacom TPH-verkooppunten afstoot. De 

Raad volgde de auditeur voor het bepalen van het aantal verkooppunten op basis van de ligging. 

Het was derhalve nodig de marktmacht binnen de lokale gebieden te analyseren en op basis 

daarvan voldoende verkooppunten af te stoten.  Het afstoten van verkooppunten zal ook 

bronafscherming te niet doen of op zijn minst beperken. 

 

59. Het was voor de Raad belangrijk dat de af te stoten verkooppunten een Multi-operator 

distributienetwerk moesten vormen dat waardevol en economisch leefbaar is voor de 

overnemer. Dit netwerk moest de concurrentie stimuleren met het TPH-netwerk dat zal blijven 

bestaan door de verkooppunten die niet worden afgestoten. 

 

60. Wat betreft de 31 SiS binnen Carrefour stelde de Raad dat dit netwerk economisch leefbaar is, 

aantrekkelijk voor de overnemer en concurrentiekracht biedt ten aanzien van de andere 

distributiekanalen. Het is echter zo dat, door de overeenkomst met Carrefour, de uitbaters van 

dit netwerk minder zelfstandig een eigen commercieel beleid kunnen voeren. Het is bovendien 

mogelijk dat overnemers met een verschillend profiel belangstelling kunnen hebben voor het 

ene en het andere netwerk. 

 

61. Daarnaast stelde Belgacom voor om 24 “volwaardige” TPH-verkooppunten af te stoten. Wat 

betreft de horizontale effecten gaat het om verkooppunten die gelegen waren in de 5 lokale 

gebieden, waarin door de auditeur vastgesteld werd dat er een aanzienlijke marktmacht is. Het 

afstoten van de TPH-verkooppunten had als doel de marktmacht in deze gebieden onder de 35% 
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te doen dalen. Wat betreft de verticale effecten ging het om verkooppunten gelegen in de door 

de auditeur opgesomde 9 lokale gebieden. 

 

62. De verbintenissen leken tegemoet te komen aan de problemen die uit het verslag van de 

Auditeur naar voor kwamen, doch stelde de Auditeur de afstoting van nog meer verkooppunten 

voor. De Raad ging hier echter niet mee akkoord. Ze was namelijk van oordeel dat de ligging van 

en aantal af te stoten verkooppunten bevredigend was als antwoord op de 

mededingingsrechtelijke bezwaren die naar voor kwamen in het verslag. 

 

63. De Raad stelde vast dat niet alleen de SiS-verkooppunten maar ook de af te stoten zelfstandige 

TPH-verkooppunten gespreid waren over het grondgebied, en tevens gelegen waren op 

commercieel strategische punten. Dit maximaliseert de economische leefbaarheid, de 

aantrekkelijkheid, en het concurrentieel vermogen van zowel lijsten A en B tezamen als lijst A en 

lijst B afzonderlijk. 

 

64. Belgacom stelde voor om de zelfstandige TPH-verkooppunten die zij niet afstoot uit te baten als 

een Multi-operator distributienetwerk gedurende vijf jaar. Deze lijst van bestaande 

TPH-verkooppunten die niet afgestoten worden, werd aangevuld met 1 verkooppunt, dat ten 

tijde van de overname een Belgacom Center was en dat Belgacom in een TPH-verkooppunt zou 

omzetten. Op deze lijst van bestaande TPH-verkooppunten die niet afgestoten werden, werden 

vier TPH-verkooppunten niet opgenomen, omdat zij tot Belgacom Centers omgevormd zouden 

worden. 

 

65. De Raad was van oordeel dat deze verbintenis zinvol is met het oog op het openhouden van 

meerdere Multi-operator distributiekanalen. Het is niet nodig om alle niet afgestoten 

TPH-verkooppunten om te vormen tot Belgacom winkels. 

 

66. Ze merkte echter wel op dat een voorbehoud gemaakt zou kunnen worden over het feit dat een 

operator in elektronische communicatie zo een netwerk controleert en uitbaat. De Raad was 

van mening dat aangezien Belgacom de verbintenis vrijwillig aangaat, zij deze ook zal naleven. 

Het was voor de Raad aannemelijk dat Belgacom er zelf belang bij heeft om haar Multi-operator 

netwerk na concentratie succesvol te maken, toch gedurende enige tijd. De Raad was van 

mening dat het geloofwaardig is dat toevoeging van deze verkooppunten aan hun exclusieve 

netwerk, niet verantwoord is als distributiekost, gelet op haar omzet van producten en diensten 

van elektronische communicatie. 

 

67. De Chinese Wall Policy was echter onontbeerlijk om enerzijds het Multi-operator Model te 

handhaven en anderzijds om de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie te 

vermijden. 

 

68. De Raad besliste dus dat de concentratie toelaatbaar moest worden verklaard mits Belgacom de 

voorgestelde verbintenissen naleeft. 
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III.2.4 De inhoud van de verbintenissen 

III.2.4.a De af te stoten TPH-verkooppunten 

69. Belgacom verbond zich tot het afstoten van 55 TPH-verkooppunten, waarvan 31 zogenaamde 

SiS-verkooppunten gelegen in de grootwarenhuizen van de keten Carrefour Belgium NV en 24 

zelfstandige TPH-verkooppunten. Deze verkooppunten waren gelegen in de 5 lokale gebieden 

waar de overname horizontale effecten met zich mee zou brengen en in 9 lokale gebieden waar 

de overname verticale effecten met zich mee zou brengen.28 

 

70. Gedurende de termijn van de afstotingsperiode was Belgacom verplicht via een maandelijkse 

rapportering de Raad/BMA op de hoogte te brengen van  de stand van zaken hieromtrent. In 

totaal werden zeven maandelijkse rapporten overgemaakt. 

 

71. In deze rapporteringen informeerde Belgacom over de stand van zaken met betrekking tot het 

afstoten van de TPH-verkooppunten. Het gaat om informatie met betrekking tot de 

verschillende kandidaat-overnemers en of zij geïnteresseerd zijn in het totale pakket van de 

TPH-verkooppunten die afgestoot moeten worden of slechts een deel daarvan en wat de 

drijfveer hieromtrent is bij de kandidaten. 

 

72. Daarnaast wordt de stand van zaken binnen de af te stoten TPH-verkooppunten in kaart 

gebracht. De omzetcijfers worden besproken. Bij dalingen van de omzetcijfers worden de 

redenen meegedeeld. Het is namelijk niet de bedoeling dat de omzetcijfers door toedoen van 

Belgacom zelf dalen aangezien de TPH-verkooppunten hierdoor minder aantrekkelijk worden 

voor eventuele kandidaat-kopers. Daarnaast wordt ook het personeelsverloop binnen de af te 

stoten TPH-verkooppunten meegedeeld. Het is namelijk opnieuw, voor de aantrekkelijkheid van 

de verkooppunten voor kandidaat overnemers, belangrijk dat het personeelsbestand binnen de 

af te stoten verkooppunten stabiel blijft. Werknemers die opstappen of ontslagen worden 

moeten vervangen worden. Belgacom kan niet beslissen om de af te stoten verkooppunten 

onder te bezetten en het personeel te herlocaliseren naar niet af te stoten verkooppunten. 

 

73. Op datum van onderhavig verzoek heeft Belgacom voldaan aan deze verbintenis en werden 

bijgevolg alle voorziene TPH-verkooppunten afgestoten. 

                                                           
28

 Voorstel van verbintenissen aan de Raad voor de Mededinging, ingediend namens Belgacom op 20 december 
2011, en verbindend verklaard bij Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de Mededinging van 23 december 
2011 en gevoegd als bijlage bij de beslissing (hierna Verbintenissen). 
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III.2.4.b Het Multi-operator Model29 

74. Belgacom heeft zich verbonden om de TPH-verkooppunten waarover zij zeggenschap verwierf, 

voor zolang zij zeggenschap heeft over deze verkooppunten en in de mate de concurrenten de 

samenwerking met TPH wensen verder te zetten, te exploiteren volgens het Multi-operator 

Model, conform de geplogenheden in de sector op het vlak van bedrijfsvoering en economische 

rationale, en dit gedurende een periode van minsten vijf jaar na Closing30.  

 

75. Dit model houdt in dat een TPH-verkooppunt niet uitsluitend producten en/of diensten van 

elektronische communicatie van Belgacom zal aanbieden maar tevens ook de producten en/of 

diensten van één of meerdere concurrenten. Het gaat om alle concurrenten die actief zijn op 

dezelfde verticale markten als Belgacom en die producten en/of diensten van elektronische 

communicatie aanbieden via onder meer de verkooppunten van TPH in België. 

 

76. Deze verbintenis werd ook gekoppeld aan een rapporteringsverplichting per kwartaal. De 

auditeur stelt vast dat Belgacom deze rapporteringsverplichting  tot op heden correct heeft 

nageleefd. 

 

77. Het behoud van een Multi-operator Model werd ook gekoppeld aan een Chinese Walls Policy,  

die ertoe strekt te vermijden dat de Belgacom groep een ongeoorloofd voordeel zou kunnen 

halen uit potentieel gevoelige informatie van concurrenten die TPH bekomt in het kader van 

agentuurovereenkomsten voor rekening van die concurrenten31. 

 

III.2.4.c Mogelijkheid tot ontheffen van de verbintenissen 

i)  Mogelijkheid om te verzoeken te worden ontheven van de verbintenis tot behoud van het 

Multi-operator Model en het hanteren van een Chinese Walls Policy 

78. De beslissing voorzag in de mogelijkheid om te worden ontheven van de verbintenis tot behoud 

van  het Multi-operator Model en tot hanteren van de ermee gepaard gaande Chinese Walls 

Policy. Paragraaf 29 van de Verbintenissen stelt namelijk: 

 

“Bij gebrek aan een voldoende kritische massa van de activiteiten van de Concurrenten in de TPH 

Verkooppunten waarover Belgacom zeggenschap zal verwerven als gevolg van de Voorgenomen 

Concentratie, inclusief het Om Te Vormen Belgacom Verkooppunt, kan Belgacom aan de Raad 

verzoeken om te worden ontheven van de verbintenissen bedoeld in paragrafen 27 en 28. Het 

begrip "voldoende kritische massa" verwijst naar een gezamenlijk aandeel van de Concurrenten 

van minstens 30% in de omzet van de betrokken verkooppunten (berekend op jaarbasis en in het 

                                                           
29

 Verbintenissen p. 10-12. 
30

 Verbintenissen p. 10, § 27. 
31

 Verbintenissen p. 12, § 30. 
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volledige netwerk van TPH Verkooppunten), ten gevolge van eigen keuzes van de Concurrenten 

(bv. het opzeggen van de agentuurovereenkomst door een of meerdere Concurrenten).32”  

 

ii)  Algemene mogelijkheid om te verzoeken om de verbintenissen te herzien 

79. Een algemene mogelijkheid om te verzoeken om de verbintenissen te herzien wordt voorzien in 

paragraaf 34:  

“Op verzoek van Belgacom, dat op ieder moment kan worden ingediend, kan de Raad één of 

meerdere Verbintenissen wijzigen, vervangen of volledig of gedeeltelijk opheffen, indien de 

handhaving van de opgelegde Verbintenissen niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld als gevolg 

van gewijzigde marktomstandigheden of indien de toepassing, door Belgacom, van één of 

meerdere Verbintenissen zou strijden met de verplichtingen die aan Belgacom worden opgelegd 

in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de markten voor elektronische 

communicatie.”33 

IV. Analyse van het verzoek 

IV.1 Ontvankelijkheid 

IV.1.1 Positie Proximus 

IV.1.1.a Inleiding 

80. Op 11 mei 2015 diende Proximus een verzoek34 in om ontheven te worden van de verbintenis 

tot behoud van het Multi-operator Model. Dit verzoek kadert in het licht van de structureel 

verlieslatende financiële situatie van WT.  

 

81. Proximus baseert dit verzoek in hoofdorde op paragraaf 29 van de Verbintenissen, waarin de 

mogelijkheid tot ontheffing van de verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model, wordt 

voorzien. Proximus wil derhalve aantonen dat het gezamenlijk aandeel van de concurrenten in 

de omzet van de betrokken verkooppunten significant en structureel onder de drempel van 

“kritische massa” van 30% ligt en dat dit het gevolg is van eigen keuzes van de concurrenten. 

 

82. In ondergeschikte orde baseert Proximus dit verzoek op paragraaf 34 van de Verbintenissen, 

waarin voorzien wordt in de algemene voorwaarde tot herziening van de verbintenissen. In dit 

kader wil Proximus aantonen dat de marktomstandigheden, sinds de overname in 2011, 

fundamenteel gewijzigd zijn, waardoor het Multi-operator Model onleefbaar blijkt.   

                                                           
32

  Verbintenissen p. 11, § 29. 
33

 Verbintenissen p. 12, § 34. 
34

 DOC 1, p. 1-107. 
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83. Proximus merkt op dat WT sterk verlieslatend is.35 Het verlieslatend karakter van WT is 

voornamelijk te wijten aan het verlies dat wordt geleden in het The Phone House verkoopkanaal 

(zijnde de gespecialiseerde Multi-operator-verkooppunten). Proximus stelt dat zij reeds 

meerdere maatregelen tot kostenbesparing  heeft genomen of gepland. Toch is Proximus van 

oordeel dat deze maatregelen niet voldoende zijn om de verliezen van WT aanzienlijk te 

beperken. Zij voelt zich dan ook genoodzaakt om onderhavig verzoek in te dienen. Uit interne 

studies van Proximus blijkt dat het niet langer hanteren van een Multi-operator Model, de enige 

leefbare oplossing is ten einde het bestaan van een aantal TPH-verkooppunten te garanderen. 

 

84. Om de verlieslatende situatie aan te tonen verwijst Proximus naar de onderstaande tabellen die 

de EBITDA bijdrage van elk kanaal tonen in de globale resultaten van WT en dit vóór de 

toewijzing van de kosten verbonden aan het hoofdkwartier (die in de voorlaatste lijn van 

onderstaande tabel zijn opgenomen)36.  

[VERTROUWELIJK] 

85. Proximus stelt:“uit [VERTROUWELIJK]”37. 

 

86. Proximus merkt op dat zij, als moederbedrijf van WT, significante inspanningen heeft geleverd 

om deze negatieve spiraal om te keren.  

 

87. Er werd sinds 2012 tot op heden [VERTROUWELIJK]aan verliezen opgeslorpt en een totaal 

bedrag van [VERTROUWELIJK] aan kapitaalinjecties gedaan38. Deze maatregelen konden geen 

verbetering brengen aan de verlieslatende situatie van WT39. 

 

88. Daarnaast werden reeds diverse synergieën  gerealiseerd om kosten te besparen, zoals: 

 

 de gezamenlijke aankoop met Proximus van hardware; 

 het gecentraliseerd beheer van de vervoersvloot (fleet management); 

 de aankoop van IT-infrastructuur en hosting bij Proximus; 

 gemeenschappelijke aankoop op het vlak van “facility suppliers”; 

 gemeenschappelijke aankoop op het vlak van preventie en bescherming op de 

werkvloer; en 

 de gemeenschappelijke aankoop van verzekeringen40.  

                                                           
35

 DOC 1, bijlage 2, p. 115-117. 
36

 DOC 1, p. 11. 
37

 DOC 1, p. 11. 
38

 DOC 1, p. 12. 
39

 DOC 1, p. 13 en DOC 1, bijlage 2, p. 117. 
40

 DOC 1, p. 13-14. 
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De daaruit voortvloeiende kostenbesparingen werden echter tenietgedaan door een sterke(re) 

margedaling. 

89. Gelet op de structurele verlieslatendheid van WT, zijn volgens Proximus bovendien de volgende 

geplande bijkomende kostenbesparingsmaatregelen al eerder noodzakelijk gebleken: 

 

 sluiting van een tiental TPH-verkooppunten; 

 optimalisatie en verhuis van het WT hoofdkwartier; 

 verhuis/integratie van het stockbeheer van WT; en 

 verhuis/integratie van de dienst-na-verkoop van WT. 

Proximus merkt op dat deze maatregelen noodzakelijk zijn doch niet toereikend om WT 

rendabel te maken. 

90. Bovendien is er volgens Proximus geen zicht op een structurele beterschap voor de komende 

jaren; dit blijkt uit onderstaande tabel41:  

 

[VERTROUWELIJK] 

 

91. De voor de toekomst verwachtte negatieve cijfers zijn te wijten aan: 

 

 de constante neerwaartse druk op de commissielonen betaald door de operatoren; 

 de verlieslatendheid van het TPH (multi-operator) kanaal; 

 hoge vaste kosten; 

 noodzaak aan investeringen voor herinrichting en opfrissing van de TPH-verkooppunten; 

en 

 het niet verlengen van de agentuurovereenkomst door Mobistar.42 

 

IV.1.1.b In hoofdorde : ontheffing van de verbintenissen opgenomen in paragrafen 29 en 32 

92. Zoals eerder reeds vermeld kan de verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model 

opgeheven worden indien de gezamenlijke activiteiten van de concurrenten in de 

TPH-verkooppunten onder de “kritische massa” van 30% zakt. 

 

93. Volgens Proximus bedroeg het gezamenlijk aandeel  van de concurrenten in 2014 

[VERTROUWELIJK]%; voor de maanden januari, februari en maart 2015 bedroeg dit aantal 

telkens [VERTROUWELIJK]%.43 
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 DOC 1, p. 16. 
42

 DOC 1, p. 17-19. 
43

 DOC 1, p. 20 
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94. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande tabel gebaseerd op door Proximus overgemaakte 

cijfers44.  “Deze grafiek illustreert voor de periode januari 2013 tot december 2014 de evolutie 

van de “omzet” (in de zin van commissielonen (paarse lijn = zonder “marketing support”, blauwe 

lijn = met inbegrip van “marketing support”; de rode stippellijn = de kritische massa drempel) van 

de Concurrenten en Proximus group (met inbegrip van Scarlet), binnen TPH (multi-operator 

kanaal)45”:  

[VERTROUWELIJK] 

95. Ook wat betreft de verkoopvolumes van de concurrenten binnen de TPH-verkooppunten kan 

hetzelfde worden vastgesteld. Dit blijkt uit onderstaande grafieken, aangeleverd door Proximus, 

die de evolutie van de  verkoopvolumes per operator weergeven.46 

 

[VERTROUWELIJK] 

[VERTROUWELIJK] 

96. Proximus stelt dat deze dalende tendens te wijten is aan de eigen keuzes van de concurrenten 

zoals daar zijn: 

 

(i) de keuze van de concurrenten om geen of slechts minimaal gebruik te maken van de  

TPH-verkooppunten; 

(ii) de keuze van de concurrenten om slechts minimale middelen te besteden voor de 

verkoop  via de TPH-verkooppunten; en 

(iii) de keuze van de tweede grootste operator om de agentuurovereenkomst met WT niet 

te verlengen. 

 

97. Proximus verduidelijkt punt (i) aan de hand van een voorbeeld gebaseerd op concurrent 

Telenet. Bij concurrent Telenet heeft de verkoop, buiten TPH om, van mobiele telefoniediensten 

de laatste jaren een enorme groei gekend. Dit wijst er volgens Proximus op dat TPH voor Telenet 

geen belangrijk verkoopkanaal is47. 

 

98. Proximus stelt met betrekking tot punt (ii) vast dat de concurrenten weinig middelen besteden 

aan de verkoop via TPH-verkooppunten; het gaat om lage commissielonen en bonussen, geringe 

marketing support en/of de afwezigheid van structurele promotionele acties en Joint Offer 

aanbiedingen48. 
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 DOC 1, bijlage 4, p. 120-121. 
45

 DOC 1, p. 20. 
46

 DOC 1, p. 21-22.  
47

 DOC 1, p. 23-24. 
48

 DOC 1, p. 24. 
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99. Proximus stelt vast dat de commissielonen op het mobiel aanbod binnen TPH bij de laagste op 

de markt behoren.49 In onderstaande grafiek wordt de evolutie weergegeven van de gemiddelde 

commissie die door WT werd ontvangen van de verschillende operatoren voor de verkoop van 

postpaid mobiele diensten50 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

[VERTROUWELIJK]51. 

 

100. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de marketing support die door WT werd ontvangen 

van de verschillende operatoren voor de verkoop van postpaid mobiele diensten . 

[VERTROUWELIJK].52 

[VERTROUWELIJK] 

101. Met betrekking tot punt (iii) stelt Proximus dat het dalen van het gezamenlijk aandeel van de 

concurrenten binnen de TPH-verkooppunten onder de “kritische massa” te wijten is aan het niet 

verlengen van de agentuurovereenkomst door Mobistar. Deze overeenkomst liep af op 30 

september 201453.   

IV.1.1.c Ondergeschikte orde: ontheffing van paragraaf 34 van de Verbintenissen 

102. In de Verbintenissen werd, zoals eerder reeds vermeld, ook een algemene mogelijkheid tot 

ontheffing van de verbintenissen voorzien, in het bijzonder bij gewijzigde 

marktomstandigheden. Proximus stelt het volgende met betrekking tot de gewijzigde 

marktomstandigheden en hun impact. 

i) Gewijzigde marktomstandigheden 

 Inwerkingtreding van de nieuwe Telecomwet A)

103. Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Telecomwet in werking getreden. Vanaf dat ogenblik is de 

consument  niet langer gebonden aan vaste lange termijn overeenkomsten. De consument kan 

op eenvoudige wijze overstappen naar een andere operator en dit kosteloos en na 6 maanden. 

 

                                                           
49

 DOC 1, bijlage 32, p. 507-517. 
50

 DOC 1, bijlage 32, p. 507-517. 
51

 In de verdere tekst van dit ontwerp van beslissing kunnen de  termen “Belgacom” en “Proximus” door elkaar 
gebruikt worden. Belgacom gebruikt deze begrippen ook door elkaar en verduidelijkt dat de vennootschapsnaam 
immers nog steeds “Belgacom N.V. van publiek recht” is. De vaste en mobiele retaildiensten van Belgacom worden 
echter gecommercialiseerd onder de merknaam “Proximus”. Daarnaast is Belgacom 100% eigenaar van Scarlet, 
wiens vaste en mobiele retaildiensten worden gecommercialiseerd onder de merknaam “Scarlet”. 
52

 DOC 1, p. 26 en DOC 1, bijlage 33, p. 518-519. 
53

 DOC 1, p. 27. 
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104. Deze wijziging leidde tot sterk toegenomen niveaus van churn, i.e. klantenverloop, en een sterk 

gedaalde klantentrouw met als resultaat een veel volatielere markt.54  

 

105.  Proximus toont via onderstaande grafiek55 de evolutie, op kwartaalbasis sinds 2011, van de 

churn van Proximus en Scarlet voor wat betreft mobiele telefoniediensten voor particulieren: 

[VERTROUWELIJK] 

106. Proximus geeft aan: “de rode stip in de grafiek geeft het ogenblik aan waarop de nieuwe 

Telecomwet in werking is getreden. Uit de grafiek blijkt duidelijk de impact daarvan op de churn 

die sterk is toegenomen (zie de sterke toename van de churn in het vierde kwartaal van 2012 die, 

ondanks de daling vanaf 2013, nog steeds merkelijk hoger ligt dan voor de inwerkingtreding van 

deze nieuwe wet)56”.  

a) Impact op de ARPU 

107. Proximus stelt dat ten gevolge van deze nieuwe telecomwet er ook een bijkomende toename is 

van prijsconcurrentie tussen de operatoren. Dit leidt tot een sterke daling van de ARPU (average 

revenu per user, ofwel gemiddelde opbrengst per klant) en van de marges. Proximus verwijst 

hiervoor naar onderstaande tabellen van het BIPT57  betreffende de ARPU: 

                                                           
54

 Uittreksel uit het BIPT Jaarverslag 2013 (Figuur 40, p. 33) en uittreksel uit de BIPT Prijzenstudie, Commissie 
infrastructuur Parlement, DOC 1, p. 29. 
55

 DOC 1, p. 30 en DOC 1, bijlage 37, p. 532-536. 
56

 DOC 1, p. 30. 
57

 Uittreksel uit het BIPT Jaarverslag 2013 (Figuur 42, p. 34) en (Figuur 51, p. 39), DOC 1, p. 32. 
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b) Impact op het distributiemodel 

108. Proximus stelt dat de nieuwe telecomwet, met de daaruit voortvloeiende sterk gestegen churn 

en gedaalde klantentrouw zware druk heeft gelegd op het distributiemodel. Dit leidde tot een 

daling van de commissielonen binnen het indirecte distributiesysteem van de operatoren58. 

 

 Sterke toename van de verkoop van Joint Offer aanbiedingen B)

109. Uit onderstaande grafiek59 toont Proximus de maandelijkse evolutie in 2013 en 2014 van de 

Joint Offer aanbiedingen, i.e. een tariefplan in combinatie met een GSM-toestel of smartphone 

van Proximus. [VERTROUWELIJK]. 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

110. Volgens Proximus groeit deze tendens ook bij de concurrenten en wordt daardoor ook het 

belang aan distributie via eigen winkels belangrijker60. 

 

 Sterke toename van de verkoop van bundels/packs C)

111. Meer en meer consumenten kiezen op het vlak van elektronische communicatiediensten voor 

bundels of packs. Hieromtrent stelt Proximus: “Uit interne gegevens van Proximus betreffende 

huishoudens die Proximusdiensten afnemen (dus residentieel segment) met meerdere producten, 

blijkt dat eind 2014, [VERTROUWELIJK]% van de huishoudens met 2 producten een pack 

afnemen, vanaf 3 producten is dat reeds [VERTROUWELIJK]% en voor 4 producten 

[VERTROUWELIJK]%61.” 

 

112. Volgens Proximus gebeurt “het aanbieden en in het bijzonder de verkoop van bundels in 

hoofdzaak in de eigen shops van de operatoren. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat een 

verticaal geïntegreerde shop van een operator over performantere tools en informatie beschikt 

om onmiddellijk na te gaan over welke diensten de betrokken eindgebruiker reeds beschikt en 

wat technisch gezien bij de klant mogelijk is (bv. mogelijkheid van VDSL, etc.). Dergelijke tools 

worden door de betrokken operatoren niet ter beschikking gesteld van multi-operator verdelers. 

Bovendien is omwille van de complexiteit van packs / bundels (vereiste technologie, installatie, 

multi-screen uitleg, etc.) de eindgebruiker eerder geneigd om voor dit soort aankopen zich te 

wenden naar de eigen shops van de operatoren. Ten slotte drijft alle “above the line 

communication”  van de operatoren betreffende packs de eindgebruikers naar de eigen shops”62.  
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 DOC 1, p. 33-35. 
59

 DOC 1, p. 37. 
60

 DOC 1, p. 37-38. 
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 DOC 1, p. 40. 
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 DOC 1, p. 40. 
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113. Bovendien wordt TPH eerder aanzien als een aanbieder van mobiele diensten waardoor de klant  

TPH niet in overweging neemt voor de aankoop van bundels.   

 

114. [VERTROUWELIJK].”6364 

 

 Gewijzigd consumentengedrag D)

115. Ook het consumentengedrag is volgens Proximus sterk gewijzigd. De operatoren spelen hierop 

in “door het ontwikkelen van een omni-channel strategie (d.w.z. een globale benadering van de 

klant tijdens diens verschillende relaties met de operator, waarbij onder andere de klant de 

mogelijkheid en keuze wordt gegeven te kopen waar (online, brick & mortar, call center etc.) en 

wanneer hij of zij dit wil) en het creëren van zogenaamde experience of concept stores.65” 

 

116. Deze tendens heeft bijgevolg een negatieve invloed op de gespecialiseerde Multi-operator  

verkooppunten. De operatoren hebben de tendens hun verkoopkanalen te optimaliseren maar 

ook de verkooppunten zelf evolueren sterk en meer en meer richting experience stores66.  

 

117. Uit een studie67, door Proximus bijgevoegd bij dit verzoek, blijkt dat consumenten hun telecom 

aankopen meer en meer online vergelijken. De vergelijking gebeurt bijgevolg niet meer in de 

winkel waardoor het belang van een gespecialiseerde Multi-operator winkel afneemt. Ook al 

gebeurde de vergelijking eerder online, de effectieve verkoop gebeurd nog steeds in een fysiek 

verkooppunt. De consument heeft dan de neiging om eerder naar een gespecialiseerd 

verkooppunt van de gekozen operator te gaan. Deze tendens zorgt ervoor dat de operatoren 

meer en meer aandacht besteden aan de dienstverlening in hun (eigen) verkooppunten. 

Bijgevolg opteren zij voor het uitbreiden van een verkoopkanaal met experience stores, met 

specifiek opgeleid personeel, de winkel als afhaalpunt, grote verscheidenheid van modellen in 

stock, grote aanwezigheid van “live” toestellen die ter plaatse effectief kunnen worden uitgetest 

met de nodige uitleg door het getraind personeel. De aankoop wordt bijgevolg een ganse 

belevenis voor de klant68. 

 

118.  Proximus haalt in haar verzoek aan dat deze evolutie gevolgd wordt door verschillende 

operatoren en illustreert dit aan de hand van concurrent Mobistar.  Er wordt verwezen naar de 

opening van de allereerste concept store, @Mobistar, en de visie van Mobistar betreffende het 

groeiende belang van experience stores69. 
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 DOC 1, bijlage 15, p.338 
64

 DOC 1 p. 41. 
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 DOC 1 p. 41. 
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 DOC 1 p. 42. 
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 DOC 1, bijlage 16, p. 358-364. 
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 DOC 1, p. 42-47. 
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 DOC 1, p. 42-47. 
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119. De creatie van deze experience stores vereist een enorm zware investering. Operatoren zullen 

opteren om deze investeringen dan ook enkel in hun eigen verkooppunten door te voeren. Deze 

investeringen zouden niet rendabel zijn in een Multi-operator-verkooppunt. 

 

120. Nog een belangrijke tendens uit eerder vermelde studie, is het toestel, namelijk de smartphone, 

die veel meer naar de voorgrond komt en die de klant zal lokken. Op dit vlak (zgn. smart 

segment: standalone device/handset zonder abonnement), zijn de consumer electronic 

specialists, met name de grote, mass market (multi-product) retailers zoals Media Markt, 

Vanden Borre en Krëfel, intussen onklopbaar op het vlak van prijs. Om die reden zijn, naast de 

daling van de verkoopvolumes, ook de marges op handsets gedaald (wat uiteraard tevens een 

negatieve impact heeft op de rendabiliteit van TPH)70. 

 

121. Bovenvermelde spelers bieden ook een enorm gamma aan dat door TPH bijna onmogelijk is om 

te volgen. Bovendien beschikken zij tevens over een zeer uitgebreid gamma aan andere 

producten, die zeer aanlokkelijk zijn voor de klant71. 

 

ii) Impact van de gewijzigde omstandigheden 

122. Proximus stelt dat de hierboven uiteengezette gewijzigde marktomstandigheden ertoe leiden 

dat het gespecialiseerde Multi-operator Model in feite overbodig geworden is en in ieder geval 

niet langer houdbaar of economische leefbaar is. Bijgevolg is het handhaven van de 

Multi-operator voorwaarde niet langer verantwoord. Het kunstmatig in stand houden hiervan 

komt alleszins niet ten goede van de consument72. 

 

123. Proximus geeft bijkomend nog vier voorbeelden73, die moeten illustreren dat het Multi-operator 

Model niet langer leefbaar is. (i) Het snelle faillissement van Your Call BVBA. (ii) Als gevolg van 

het faillissement van Your Call  store Concept BVBA, nam Mobistar de uitbating van 33 SiS 

Carrefour verkooppunten over. Deze verkooppunten worden als exclusieve mono-operator 

uitgebaat. (iii) De aangekondigde sluiting door Allo Telecom van 27 van haar 72 vestigingen en 

de omvorming van de resterende verkooppunten in Base shops. (iv) Het niet verlengen van de 

agentuurovereenkomst met TPH door Mobistar. Door deze wijzigingen blijft enkel TPH over als 

enige telecom-specialist in België, opererend vanuit een Multi-operator Model. 
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 DOC 1, p. 46. 
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 DOC 1, p. 46. 
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 DOC 1, p. 47. 
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124. Door de gewijzigde marktomstandigheden heeft TPH haar Unique Selling Proposition74 verloren. 

TPH bevindt zich binnen de markt tussen de eigen verkooppunten  van de operatoren, die sterk 

staan wat betreft het aanbod van Joint Offers en Packs/Bundels, en de retailketens op de 

zogenaamde “massa markt”, die sterk staan wat betreft hun aanbod en prijszetting75. 

 

125. De impact is tevens merkbaar bij brand consideration, i.e het in rekening nemen van een 

onderneming voor een bepaalde aankoop, en de footfall, i.e. bezoekersaantallen 

[VERTROUWELIJK]76. 

 

126. [VERTROUWELIJK]77: 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

127. Bovendien dalen de verkoopvolumes binnen TPH voor de postpaid mobiele diensten sinds 2012 

en meer in het bijzonder is er een sterke daling van de verkoopvolumes van de andere 

operatoren (OLO’s) binnen TPH78: 

 

[VERTROUWELIJK] 

IV.1.2 Analyse en positie van de auditeur 

128. Wat betreft de financiële situatie van Proximus stelt de auditeur vast dat Proximus, via de 

overgemaakte informatie, heeft aangetoond dat WT inderdaad verlieslatend is. Hij wil echter 

opmerken dat het de taak is van een mededingingsautoriteit om de daadwerkelijke 

mededinging in een markt te beschermen en niet het in stand houden van niet-efficiënte 

ondernemingen op die markt. Zij hoeft desgevallend niet tegemoet te komen aan de precaire 

financiële situatie van een onderneming doch zal zij met deze situatie rekening kunnen houden 

bij haar oordeel. 

 

129. Zoals reeds eerder vermeld79 voorziet paragraaf 29 van de Verbintenissen dat Proximus een 

verzoek kan indienen tot opheffing van de voorwaarden betreffende het Multi-operator Model 

bij de Raad voor de Mededinging. 

 

130. Echter, de Raad voor de Mededinging heeft op 6 september 2013 opgehouden te bestaan ten 

gevolge van de inwerkingtreding van Boek IV. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 20 

november 2014 bevestigd dat de BMA de opvolger is van de voormalige mededingingsautoriteit. 

                                                           
74

 Multi-operator distributeur met een volledig en aantrekkelijk aanbod van producten en diensten, specialist op 
mobiel gebied (§ 501 van het aanvullend verslag van de Adjunct-auditeur van 26 september 2011). 
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 DOC 1, p. 52-53. 
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 DOC 1, p. 54. 
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 DOC 1, p. 57. 
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 DOC 1, p. 59-60. 
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 Zie 3.3.5.3 
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Bijgevolg moet bij analogie geconcludeerd worden dat het beslissingscollege van de BMA, met 

name het Mededingingscollege, over het verzoek van Proximus kan beslissen. 

 

131.  Uit het verzoek tot opheffing van de voorwaarden betreffende het Multi-operator Model volgt 

dat het Mededingingscollege enkel kan overgaan tot behoud van de verbintenissen of een 

gehele of gedeeltelijke opheffing van deze verbintenissen. Bovendien is het 

mededingingscollege gelimiteerd in deze keuze door het verzoek zoals het werd ingediend door 

Proximus. Het Mededingingscollege kan niets wijzigen noch toevoegen buiten het strikte kader 

van het verzoek. 

 

132. De eerder vermelde paragraaf 3480 voorziet in een grotere “bewegingsvrijheid” voor het 

mededingingscollege. Op basis van deze paragraaf kan het Mededingingscollege “één of 

meerdere verbintenissen wijzigen, vervangen, of volledig of gedeeltelijk opheffen.” De keuze 

wordt echter opnieuw gelimiteerd door het verzoek, gezien de noodzakelijkheid van dit verzoek 

voor het opstarten en het ten uitvoer brengen van deze procedure. De mogelijkheid dat het 

beslissingscollege verbintenissen zou kunnen wijzigen of toevoegen buiten het kader van het 

verzoek van Proximus, zou bijgevolg indruisen tegen de filosofie van de beslissing van de Raad. 

 

133. Derhalve moet het Mededingingscollege, rekening houdend met het verzoek van Proximus, 

oordelen of het behoud van de verbintenis betreffende het Multi-operator Model verder 

noodzakelijk is. 

 

IV.1.2.a Analyse van de voorwaarden voorzien in paragraaf 29 van de Verbintenissen. 

134. Zoals reeds eerder aangegeven voorziet paragraaf 29 in een mogelijkheid tot opheffing van de 

verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model wanneer het gezamenlijk jaaraandeel van 

de omzet van de concurrenten, binnen het TPH-netwerk daalt onder de 30% en dit ten gevolge 

van eigen keuzes van de concurrenten. Om tot een mogelijke opheffing over te gaan moet 

bijgevolg aan twee voorwaarden worden voldaan: 

 

1) Het gezamenlijk aandeel van de omzet van de concurrenten binnen het TPH-netwerk daalt 

onder de 30% 

2) De daling is te wijten aan de eigen keuzes van de concurrenten 

 

i) Drempel van 30% 

135. Op basis van de gegevens die Proximus, via haar verzoek, overgemaakt heeft, kan worden 

vastgesteld dat het gezamenlijk aandeel van de concurrenten ver onder de 30% blijft. De 
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omzetcijfers van de operatoren binnen het TPH-netwerk bedraagt slechts [VERTROUWELIJK]%, 

ongeacht de uitgaven voor marketing.81 

 

 € pourcentage 

Total BGC (MKT excluded) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Total non-BGC (MKT excluded) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Total BGC  (MKT included) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Total non-BGC (MKT included) [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

ii)  Eigen keuze van de concurrenten 

136. Op basis van de opgevraagde gegevens,82 lijkt de belangrijkste factor voor de sterke en 

langdurige daling van het zakencijfer van de operatoren tot onder de drempel van 30%, de 

daling van de verkoop van Mobistar-diensten in de TPH-verkooppunten, gevolgd door diens 

terugtrekking uit het TPH-netwerk.  Vanuit een historisch oogpunt was Mobistar wat betreft 

communicatiediensten de hoofdleverancier van TPH. De evolutie van de verkoop van 

postpaid-diensten sinds de overname van TPH door Proximus bevestigen deze daling: 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

137. Sinds de aankondiging van de overname van TPH door Proximus, heeft Mobistar steeds twijfels 

geuit met betrekking tot de mogelijkheid om op serene wijze verder samen te werken binnen 

het TPH netwerk: “Mobistar is van mening dat de doelstellingen van TPH loodrecht staan 

tegenover deze van de Proximus-groep en dat het multi-operator model voor Proximus, zelfs 

indien het in een aparte dochteronderneming wordt beheerd, onhoudbaar is.”83 In een 

kwartaalverslag van Proximus lezen we: “Mobistar heeft zeer duidelijk vermeld niet te geloven in 

het Multi-operator Model en de leefbaarheid van de Chinese Walls. [VERTROUWELIJK]”84  

 

138. [VERTROUWELIJK]85.  

 

139. [VERTROUWELIJK].86  

[VERTROUWELIJK] 
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 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 59, § 176. 
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 DOC. 71, Bijlage 7, p. 4. 
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140. In een vergadering op 3 juli 2014 laat Mobistar aan WT weten dat de agentuurovereenkomst 

niet verlengd zal worden na 1 oktober 2014. De wil om de agentuurovereenkomst niet te 

verlengen blijkt uit een e-mail van 20 augustus 2014: 

 

« Comme vous le savez, notre contrat de partenariat du 09/09/2009 (en ce le contrat d’agent 

auquel il se réfère) arrive à expiration au 30 septembre prochain sans possibilité de reconduction 

tacite.  

 

[VERTROUWELIJK], Mobistar ne souhaite pas reconduire ce partenariat à son expiration. »8788 

 

141. Hieruit blijkt dat de wil tot niet verlengen van de agentuurovereenkomst effectief bij Mobistar 

ligt. Het is echter mogelijk dat Proximus deze “breuk” op indirecte wijze heeft uitgelokt. Echter, 

de BMA heeft van geen enkele concurrent een klacht ontvangen betreffende het niet nakomen 

van de verbintenis met betrekking tot het behoud van het Multi-operator Model. Zelfs niet van 

Mobistar dat, zoals eerder vermeld, had aangegeven, strikt toe te zien op een stipte toepassing 

van het agentuurcontract met TPH. 

 

142. Om bovenstaande redenen oordeelt de auditeur dat het gezamenlijk aandeel van de 

concurrenten onder de “kritische massa”, i.e. 30%, is gedaald door de eigen keuzes van de 

concurrenten. Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde in paragrafen 29 en 32 van de 

Verbintenissen. Proximus kan derhalve de BMA verzoeken om op basis van deze voorwaarde 

ontheven te worden van de verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model. 

 

143. De auditeur merkt echter op dat het feit dat aan deze voorwaarde is voldaan niet automatisch 

een ontheffing van deze verbintenis met zich meebrengt. De auditeur zal hierna een voorstel 

doen aan het mededingingscollege, na analyse van de markt en bevraging van de andere spelers 

op de markt. 

 

IV.1.2.b Analyse van de voorwaarden voorzien in paragraaf 34 

 

144. Gezien aan de voorwaarden in paragrafen 29 en 32 is voldaan en gezien de essentie van het 

verzoek draait om het opheffen van het Multi-operator Model is het niet langer noodzakelijk om 

de voorwaarden voorzien in paragraaf 34, dat een ruimere basis tot wijziging van de 

verbintenissen vormt, verder te analyseren 

 

                                                           
87

 DOC 71, bijlage 4 van bijlage 17, p. 3. 
88

Vrije Vertaling: “Zoals u weet loopt het partnerschapscontract van 09/09/2009 (waaronder het agentuurcontract 
valt) af op 30 september 2014 zonder de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. [VERTROUWELIJK], wenst 
Mobistar het contract niet te verlengen.” 
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IV.2 Relevante markten 

IV.2.1 Positie Proximus 

145. Proximus is van oordeel dat het niet noodzakelijk is om zich uit te spreken over de exacte 

marktdefinitie. De in 4.1.1 uiteengezette gronden volstaan om het verzoek te evalueren. Zij 

benadrukt dat TPH hoofdzakelijk producten en diensten van mobiele telefonie verkoopt en 

bijgevolg geen belangrijke speler is op het vlak van distributie van vaste elektronische 

communicatiediensten (TV, vaste telefonie en internet) –en producten.  

 

146. Een exacte marktafbakening is volgens Proximus niet nodig om dit verzoek te behandelen. Ze 

benadrukt echter dat zij nog steeds, zoals ten tijde van de overname, van mening is dat 

niet-fysieke verkoopkanalen behoren tot dezelfde betrokken distributiemarkt. Op zijn minst 

moet rekening gehouden worden met de concurrentiële druk die uitgaat van niet-fysieke 

verkoopkanalen.  

 

147. Bovendien is Proximus van oordeel dat de auditeur niet dient over te gaan tot een lokale 

afbakening van de distributiemarkt.  Voor de relevante geografische markt is de 

aanbodstructuur doorslaggevend en bijgevolg is de markt dus ruimer dan lokaal, minstens 

regionaal en mogelijk zelfs nationaal. De precieze afbakening van de geografische markt kan 

echter opengelaten worden in onderhavig onderzoek. 

 

IV.2.2 Analyse en positie van de auditeur 

IV.2.2.a Inleiding 

148. Er bestaan geen redenen in onderhavig onderzoek om af te wijken van de door de 

adjunct-auditeur geïdentificeerde en omschreven betrokken markten, die bovendien bevestigd 

werden door de Raad.89 

 

149. Bijgevolg wordt verwezen naar bovenvermeld hoofdstuk 3.1.2.  Er worden 5 markten 

omschreven. De bovenwaartse markten zijn: 

 

1) Retailmarkt voor vaste telefoniediensten 

2) Retailmarkt voor mobiele telefoniediensten 

3) Retailmarkt voor (breedband) internettoegang diensten 

4) Retailmarkt voor de levering van televisiediensten  

De benedenwaartse markt is de markt  voor de distributie van elektronische 

communicatieproducten –en diensten. 
                                                           
89

 Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011, § 35. 
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150. Hieronder zal de auditeur verder ingaan op de bovenwaartse markt van de mobiele 

telefoniediensten. Het is namelijk niet noodzakelijk om de overige bovenwaartse markten nader 

te onderzoeken voor het beoordelen van onderhavig onderzoek. Zoals reeds vermeld, hadden 

de verbintenissen betreffende het Multi-operator karakter betrekking op de eventuele 

problemen betreffende toegang voor de concurrenten tot de klanten op de markt van de 

mobiele telefoniediensten na de overname. 

 

i) Bovenwaartse markt: retailmarkt voor mobiele telefoniediensten 

151. Het gaat hier om de markt van de mobiele telefoniediensten, waarbij volgens de 

adjunct-auditeur geen onderscheid moest worden gemaakt betreffende zakelijke en residentiële 

klanten, betreffende post- of prepaid diensten en omvat alle types van diensten (sms, spraak, 

data). De Raad is de adjunct-auditeur hierin gevolgd.90 

 

152. De auditeur geeft hieronder een schatting van de marktaandelen aangeleverd door Proximus. 

Deze schattingen zijn in lijn met de vertrouwelijke gegevens die opgevraagd werden bij de 

operatoren tijdens het onderzoek. Hieronder worden enkel de marktaandelen in waarde 

weergegeven aangezien deze een betere weergave bieden van de relatieve posities van de 

betrokken actoren. De marktaandelen voor de markt van de mobiele telefoniediensten in haar 

totaliteit: 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

153. Ter herinnering, het TPH-distributienetwerk is vooral pertinent voor het residentiële segment 

voor postpaid diensten. 

 

[VERTROUWELIJK] 

ii) Benedenwaartse markt: markt van de distributie van elektronische communicatieproducten 

en –diensten 

 Algemeen A)

154. De markt van distributie van elektronische communicatieproducten en –diensten kan volgens de 

auditeur op dezelfde wijze worden gedefinieerd zoals dit gebeurde in het rapport van de 

adjunct-auditeur.91 De Raad was de adjunct-auditeur ook hierin gevolgd.92 

 

                                                           
90

 Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de raad voor de Mededinging van 23 december 2011, § 35. 
91

 Zie punt 3.1.2. 
92

 Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011, § 35. 
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155. Met diensten van elektronische communicatie wordt bedoeld abonnementen voor vaste 

telefoondiensten met inbegrip van internettoegang en tv-diensten, alsook abonnementen voor 

mobiele telefoondiensten met inbegrip van data-diensten, prepaid-kaarten en herlaadkaarten.93 

 

156.  Met producten van elektronische communicatie wordt bedoeld vaste en mobiel 

telefoontoestellen, en overige telecommunicatie-apparatuur. Het gaat onder andere over 

GSM-toestellen (handsets), smartphones, faxtoestellen, enz. Ook accessoires, zoals hoezen voor 

GSM’s, hand free sets, opladers en dergelijke meer, vallen onder het begrip producten van 

elektronische communicatie.94 

 

  Distributiesysteem95 B)

157. Hieronder wordt het distributiesysteem beschreven, die operatoren hanteren om hun 

producten en diensten te verdelen.  

 

158. De auditeur merkt op dat het hier gaat om een distributiesysteem met fysieke verkooppunten, 

de zogenaamde Brick & Mortar kanalen. Operatoren hanteren tevens niet-fysieke 

verkooppunten (online). De auditeur is van mening dat de niet-fysieke verkooppunten niet tot 

dezelfde markt behoren maar dat hij wel bij het onderzoek rekening zal houden met de 

concurrentiële druk die uitgaat van deze verkooppunten. 

 

159. De winkels/retaildistributiekanalen komen in volgende formaten voor: 

 

 Gecontroleerde shops/distributiekanalen: het gaat om winkels die volledige eigendom 

zijn van de telecomoperator. Deze winkels kunnen uitgebaat worden door eigen 

personeel van de operator maar ook door derden. De meerderheid van de 

gecontroleerde shops worden op exclusieve wijze uitgebaat met als gevolg dat enkel 

producten en diensten van één bepaalde operator verdeeld worden. Het gaat om 

Proximus centers, BASE shops, Mobistar Centers, Telenet Shops en VOO-boetieks.   

 Niet-gecontroleerde shops/distributiekanalen: de operator doet een beroep op een 

derde partij, meestal onder de vorm van een agentuurovereenkomst. De relatie met de 

derde partij kan zowel exclusief als niet-exclusief zijn: 

 

 Exclusief: de derde partij verkoopt in dit geval enkel producten en diensten 

van een welbepaalde operator. De exclusiviteit is steeds beperkt in de tijd 

gedurende de looptijd van het contract. 

 Niet-exclusief: de derde partij verkoopt producten en diensten van meer 

dan één telecomoperator. Het gaat bijvoorbeeld om TPH en Vanden Borre.  

                                                           
93

 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 19. 
94

 Gemotiveerd verslag van de adjunct-auditeur van 26 september 2011, p. 20. 
95

 DOC 1. p. 69-75. 
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  Marktaandelen C)

160. Om de marktaandelen op de markt van distributie van elektronische communicatieproducten en 

–diensten te bepalen , zal zoals verder in dit onderzoek, de auditeur zich beperken tot de 

verkoop van GSM en smartphones. 

 

161. Zoals Proximus, hebben de andere operatoren eveneens de GfK statistieken gehanteerd om te 

antwoorden op de vragen gesteld door de auditeur in de verzoeken om inlichtingen. Het lijkt de 

auditeur dan ook pertinent om marktaandelen voor de gehele markt te beoordelen.  

 

162. Wat betreft het segment distributie van mobiele postpaid diensten zijn de marktaandelen 

(berekend op basis van “gross gains”) in 2014 de volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 Gevolgen van de opheffing van het Multi-operator Model in de TPH 

verkooppunten 

IV.3.1 Positie Proximus  

163. Proximus maakt geen onderscheid tussen de elementen die aantonen dat de markt aanzienlijk is 

gewijzigd en de elementen die de gevolgen van de opheffing van de verbintenis tot behoud van 

het Multi-operator Model aantonen. Volgens Proximus tonen al deze elementen aan dat het 

niet langer behouden van het Multi-operator Model geen aanzienlijke impact op de markt zal 

hebben. Het gaat onder andere over volgende elementen, die uitgebreid uiteengezet worden in 

deel 4.1.1 : 

 

- De beslissing van Mobistar om TPH niet langer als distributeur te gebruiken 

- De druk op commissielonen 

TPH 0-5% 

BGC 15-20% 

BASE 25-30% 

M* 20-25% 

TNT 5-10% 

VOO 0-5% 

VDB 0-5% 

MMKT 0-5% 

EUCENTER 0-5% 

KREFEL 0-5% 

Others 19% 

BGC+TPH 20-25% 
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- Het succes van Telenet waaruit blijkt dat TPH niet noodzakelijk is voor een nieuwkomer in 

de markt om diens distributienetwerk uit te bouwen. 

- Het groeiende belang van de Joint offers en de Bundels 

- Etc…  

 

IV.3.2 4.3.2 Analyse en positie van de auditeur 

IV.3.2.a Inleiding 

164. De verbintenissen,  goedgekeurd door de Raad, kwamen tegemoet aan de mogelijke problemen 

die de  adjunct-auditeur voorzag na overname op de markt van de distributie van postpaid 

mobiele diensten. Ten tijde van de beslissing was TPH een belangrijke speler voor mobiele 

diensten en speelde slechts een marginale rol op de markt van distributie van vaste diensten.96 

 

165. Bij de huidige analyse is slechts het postpaid segment in beschouwing genomen. De reden 

hiervoor is dat de distributie van prepaid mobiele diensten veel ruimer is. Deze diensten worden 

namelijk in tal van soorten winkels/verkooppunten aangeboden, zelfs in winkels die niet 

gelimiteerd zijn tot de verkoop van diensten en producten van elektronische communicatie. 

 

166. Met betrekking tot de overname van TPH door Proximus stelde de Raad vast dat er mogelijk 

ongewenste niet-gecoördineerde verticale effecten zouden ontstaan na de overname.97 

Bijgevolg is het noodzakelijk te achterhalen wat de gevolgen kunnen zijn van de opheffing van 

de door Proximus aangenomen verbintenis betreffende het behoud van het Multi-operator 

Model voor de mededinging in de markt. 

 

167. De verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model had tot doel om de andere operatoren 

toegang tot het cliënteel te garanderen.98 

 

168. Bijgevolg zal de verdere analyse zich concentreren op de markt van de distributie van mobiele 

telefoniediensten en enkel betrekking hebben op de verticale aspecten. 

                                                           
96

 Aanvullend verslag van de adjunct-auditeur van 16 november 2011, p. 14, § 37. 
97

 Zie 3.1.4 
98

 Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011, § 88-89. 

TPH (2010) Mobiele 
telefoniediensten 

Vaste 
telefoniediensten 

Breedband 
internet-

toegangsdiensten 

Levering van TV-
diensten 

Totaal fysieke [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Totaal fysieke 
en niet-
fysieke 

[0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
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169. Het geheel van de concurrerende operatoren van Proximus werden ondervraagd over de 

eventuele gevolgen van de opheffing van de verbintenis tot behoud van het Multi-operator 

Model. Base merkt op dat de overnemer van de verkooppunten, die na overname werden 

afgestoten conform de eerste verbintenis, failliet is waardoor de eerste verbintenis ineffectief is 

gebleken: 

 

 “De eerste maatregel is ineffectief gebleken nu de overnemers van de TPH verkooppunten 

failliet zijn gegaan.Proximus toont op geen enkele wijze aan dat de mededingingsbeperkende 

gevolgen van de overname door Proximus van Wireless Technology BVBA thans niet meer 

aanwezig zouden zijn. Gelet op het wegvallen van de eerste maatregel, is het daarom absoluut 

noodzakelijk dat de tweede maatregel onverkort gehandhaafd blijft.99” 

 

Base deelt echter geen enkel element mee dat zou bewijzen dat de eventuele opheffing van de 

verbintenis zou leiden tot een beperking van de toegang tot de eindconsument. 

 

170. Nethys/VOO is voorstander voor het behoud van de verbintenis maar geeft eveneens geen 

elementen betreffende enige beperking van de mededinging in de markt als gevolg van deze 

opheffing.100 

 

171. Mobistar geeft aan dat zij nog steeds twijfels heeft over het Multi-operator Model binnen het 

TPH-netwerk en bevestigt dat de operatoren zich meer en meer toespitsen op hun exclusieve 

netwerk: 

 

“De omvorming van The Phone House shops naar exclusieve operator shops, betekent dat er in 

de markt een volledige verschuiving optreedt naar exclusieve operatorshops. Zowel voor 

Proximus, Base/Telenet als Mobistar bestaat hun voornaamste fysieke distributienetwerk uit 

eigen ‘merk’ winkels.  Op deze manier zal elke operator er alles aan moeten doen om klanten in 

zijn winkel te krijgen waardoor focus op dienstverlening, klantentevredenheid & beste 

prijs/kwaliteit in aanbod nog meer centraal zullen staan.  Op lange termijn zorgt dit voor een 

veel betere concurrentieel evenwicht in de markt.”101 

 

172. Numericable102 en Telenet103 stellen dat de opheffing van de verbintenis op hen geen enkele 

impact zal hebben. 

 

 

                                                           
99

 DOC 29, bijlage 1, p. 1314. 
100

 DOC 19, p. 1255. 
101

 DOC. 24, p. 1286. 
102

 DOC. 41, p. 1395. 
103

 DOC. 38, p. 1372. 



PUBLIEKE VERSIE 
 

37 
 

IV.3.2.b Niet-gecoördineerde effecten: het elimineren van een distributiekanaal voor de 

concurrenten van Proximus  

i) Inleiding  

173. In de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de beoordeling van niet-horizontale fusies 

(hierna: de Richtsnoeren) leest men onder meer: “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.104”  

 

174. De Richtsnoeren  onderscheiden twee vormen van uitsluiting uit de markt. “De eerste doet zich 

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

stijgen doordat zij hun toegang tot een belangrijke voorzieningsbron beperkt (bronafscherming). 

Het tweede type houdt in dat de fusie bovenwaartse concurrenten waarschijnlijk van de markt 

zal afschermen door hun toegang tot een toereikend klantenbestand te beperken 

(klantafscherming).”105 

 

175. Volgens de Richtsnoeren kan klantafscherming zich voordoen “wanneer een leverancier 

integreert met een belangrijke afnemer op de benedenwaartse markt. Door deze 

benedenwaartse aanwezigheid kan de fusieonderneming haar daadwerkelijke of potentiële 

concurrenten in de bovenwaartse markt (de inputmarkt) de toegang tot een toereikend 

klantenbestand ontzeggen en hun mogelijkheid of prikkel om te concurreren, verminderen.”106 

 

176. Er moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan om te spreken van 

klantafscherming: 

 

1) de gefuseerde entiteit zou na de fusie de mogelijkheid hebben om de toegang tot 

benedenwaartse markten te belemmeren; 

2) de gefuseerde entiteit zou de prikkel hebben om dit te doen; 

3) een afschermingsstrategie zou de verbruikers op de benedenwaartse markt aanzienlijk 

schaden.107 

 

 

                                                           
104

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de  
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 29. 
105

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 30. 
106

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 58. 
107

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 59. 
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ii) Mogelijkheid om de toegang tot benedenwaartse markten af te schermen 

 Inleiding A)

177. Het niet langer verplichten tot het bewaren van het Multi-operator Model binnen het 

distributiekanaal TPH kan een invloed hebben “op de bovenwaartse concurrenten doordat hun 

kosten voor toegang tot benedenwaartse afnemers worden verhoogd of doordat hun toegang 

tot een toereikend klantenbestand wordt beperkt.”108  

178. “Wanneer de Commissie nagaat of het fusiebedrijf de mogelijkheid zou hebben om de toegang 

tot benedenwaartse markten af te schermen, onderzoekt zij of er op de benedenwaartse markt 

voldoende economische alternatieven zijn voor de bovenwaartse concurrenten (daadwerkelijke 

of potentiële concurrenten) om hun productie te verkopen. Klantafscherming is slechts een 

probleem indien bij de verticale fusie een onderneming betrokken is die een belangrijke afnemer 

is met een aanzienlijke mate van marktmacht op de benedenwaartse markt. Indien er 

daarentegen een voldoende groot huidig of toekomstig klantenbestand is dat vermoedelijk een 

beroep zal doen op onafhankelijke leveranciers dan is het onwaarschijnlijk dat de Commissie om 

die reden mededingingsbezwaren naar voren zal brengen.”109 

179. Uit de richtsnoeren inzake verticale beperkingen kunnen we opmaken dat een marktaandeel 

onder de 30% op de bovenwaartse markt en op de benedenwaartse markt in het algemeen geen 

beperkingen met zich meebrengt. In deze zaak heeft Proximus een marktaandeel dat duidelijk 

hoger ligt dan 30%. Op de bovenwaartse markt heeft Proximus namelijk een marktaandeel van 

meer dan [VERTROUWELIJK]%. Bijgevolg is het noodzakelijk om na te gaan of de opheffing van 

de verbintenis de benedenwaartse markt zou kunnen afschermen ten aanzien van de 

concurrenten van Proximus. 

 Analyse op nationaal niveau B)

180. Eerst en vooral is het noodzakelijk om te bepalen welk belang en gewicht het TPH-

distributiekanaal in neemt op dit ogenblik alsook gedurende periode volgend op de overname. 

Op basis van de opgevraagde gegevens, is TPH goed voor [0-5]% van de fysieke verkoop  van 

postpaid diensten. Dit betekent dat sinds de overname het gewicht van TPH met 

[VERTROUWELIJK] is gedaald. 

 

181. De verkooppunten van Proximus vertegenwoordigen [15-20]% van de gross gains postpaid op 

nationaal niveau. Dit betekent dat de verkooppunten van TPH en Proximus samen 

[VERTROUWELIJK] [20-25]% van de gross gains postpaid op nationaal niveau 

vertegenwoordigen. Wanneer we er vanuit gaan dat het omvormen van de TPH-verkooppunten 

in exclusieve Proximus winkels een soort feitelijke fusie is, dan zou de HHI op nationaal niveau 

onder de 2000 liggen en de delta lichtelijk boven 150. 

                                                           
108

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 60. 
109

 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de 
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2008/C 265/07, § 61. 
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182. Als we enkel de niet-exclusieve winkels onder de loep nemen, merken we op dat TPH [25-30]% 

van de gross gains op nationaal niveau vertegenwoordigt. Dit is [VERTROUWELIJK]meer dan de 

dichtste concurrent Media Markt. 

 

 

 

 

 

183. Er moet echter opgemerkt worden dat de operatoren voor de distributie van hun diensten, 

gebruik maken van een mix van exclusieve en niet-exclusieve verkooppunten. Dit relativeert 

derhalve het gewicht van TPH. 

 

184. Base is de operator die het meeste impact zal voelen bij een eventuele goedkeuring van dit 

verzoek, gezien Base, na de opstap van Mobistar, de operator is die het meest gebruik maakt 

van het TPH-distributiekanaal. Op nationaal niveau stellen we vast dat Base het 

TPH-distributiekanaal gebruikt voor amper [VERTROUWELIJK]% van haar verkopen 

([VERTROUWELIJK]% van de verkopen gebeurt via haar exclusief verkoopkanaal). Bijgevolg 

vertegenwoordigt het niet-exclusief kanaal slechts [VERTROUWELIJK]% van de gerealiseerde 

verkopen van Base. Als we de exclusieve verkoopkanalen buiten beschouwing laten dan 

vertegenwoordigt TPH [VERTROUWELIJK]% van de verkopen.  

 

185. Voor Mobistar heeft de omvorming van de TPH verkooppunten in exclusieve Proximuswinkels 

geen voelbare gevolgen. Mobistar heeft namelijk besloten om de agentuurovereenkomst met 

TPH niet te verlengen. Bovendien heeft Mobistar de Shop in Shop  bij Carrefour op indirecte 

wijze overgenomen van de onderneming in faling, die destijds deze verkooppunten overnam 

van TPH.  

 

186. Ook voor Telenet zal de impact minimaal zijn aangezien zij in 2014 op een totale verkoop van 

meer dan [VERTROUWELIJK] slechts minder dan [VERTROUWELIJK] promille gebruik maakte van 

het TPH-distributienetwerk. Uit de kwartaalverslagen van Proximus kunnen we vaststellen dat 

Telenet nooit de bedoeling had om actief dit distributiekanaal te bespelen. Wanneer we enkel 

de niet-exclusieve verkooppunten in beschouwing nemen, vertegenwoordigt TPH minder dan 

[VERTROUWELIJK]% van de verkopen voor Telenet. 

 

187. Eén van de redenen achter de verbintenissen opgelegd aan Proximus was dat anders een 

nieuwkomer op de markt van de mobiele telefoniediensten, zoals VOO, toegang zou worden 

ontnomen tot een efficiënt distributienetwerk. We moeten echter vaststellen dat VOO ervoor 

gekozen heeft om slechts marginaal gebruik te maken van het TPH-netwerk voor de distributie 

van diens mobiele diensten. TPH vertegenwoordigt slechts minder dan [VERTROUWELIJK]% van 

TPH VDB MMKT EUCENTER KRËFEL Others 

[25-30]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [5-10]% 50% 
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de verkopen van VOO. Als we enkel de niet-exclusieve verkooppunten in beschouwing nemen 

gaat het om minder dan [VERTROUWELIJK]%. 

 

188. Sinds de beslissing van de Raad is er binnen de sector een enorme groei waar te nemen van 

exclusieve verkooppunten per operator en dit ten nadele van de Multi-operator netwerken. 

Mobistar heeft heel haar distributienetwerk hertekend rondom haar exclusief verkoopkanaal en 

Base is het “Allo Telecom” netwerk aan het integreren in haar netwerk van “Base Shops.” 

 

189. Dit gegeven lijkt de data betreffende de terugval van TPH, overgemaakt door Proximus, te  

bevestigen. [VERTROUWELIJK].110  

 

190. Op basis van de door Proximus overgemaakte gegevens kan het Auditoraat vaststellen  dat het 

TPH distributiekanaal verlieslatend is, en haar verkopen slechts nog [0-5]% van de gross gains 

postpaid in België vertegenwoordigen. 

 

191. De auditeur komt tot de conclusie dat het belang van TPH als distributiekanaal voor de overige 

operatoren sterk is afgenomen (en voor de belangrijkste concurrent zelfs volledig is verdwenen) 

sinds 23 december 2011: 

 

- Ten eerste heeft Proximus, conform de Verbintenissen, heel wat verkooppunten van TPH 

afgestoten waardoor de nationale dekking verminderde. Bovendien is een groot deel van 

deze verkooppunten onder controle gekomen van Mobistar, dit is de operator die het 

meeste gebruik maakte van het TPH netwerk ten tijde van de overname. 

- Ten tweede lijkt het aannemelijk dat de concurrenten van Proximus niet hebben willen 

investeren in het TPH-verkoopkanaal na de overname door de historische operator op de 

Belgische markt.  

- Ten derde is TPH verlieslatend en vertegenwoordigen haar verkopen slechts nog [0-5]% van 

de gross gains postpaid. 

- Tenslotte blijkt dat de evolutie binnen de sector (zie infra) en het gewijzigde wettelijk kader 

de operatoren ertoe aanzet om de voorkeur te geven aan exclusieve verkoopkanalen.  

 

 Analyse op niveau van de verzorgingsgebieden C)

192. Ter herinnering, de geografische dimensie van de productmarkt heeft vanuit vraagzijde een 

lokale dimensie, waarvan de reikwijdte afhangt van het al dan niet stedelijke karakter van de 

zone.111 De adjunct-auditeur heeft in zijn analyse in 2010 geoordeeld dat een marktaandeel van 

meer dan 35% een sterke aanwijzing is voor potentiële restrictieve problemen ten aanzien van 

het cliënteel op retail niveau voor de concurrenten van Proximus op de markt van de mobiele 

                                                           
110

 DOC 1, bijlage 15, p. 286. 
111

 Zie §38 van hoofdstuk 3.1.2.3. 
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telefoniediensten.112 Bijgevolg is het dan ook noodzakelijk om op zijn minst gelijkaardige criteria 

te hanteren. De adjunct-auditeur was van oordeel dat bij een marktaandeel onder deze drempel 

er geen bewijs was dat de overname kon leiden tot een restrictie met betrekking tot toegang tot 

het cliënteel. 

 

193. Deze analyse diende als basis voor de beoordeling van de door Proximus aan de Raad 

voorgestelde verbintenissen. De auditeur is van mening dat het noodzakelijk is om, wanneer 

mogelijk, dezelfde criteria die gebruikt werden ten tijde van de evaluatie van de concentratie in 

2010, te gebruiken. Bijgevolg is het ook in deze analyse vrij onwaarschijnlijk dat er zich 

problemen zouden stellen betreffende de toegang tot het cliënteel, wanneer het gezamenlijke 

marktaandeel van Proximus en TPH de 35% niet overschrijdt. 

  

194. De auditeur acht het opportuun om de methode wat bij te stellen. Daarom analyseert hij ook 

het gewicht dat TPH vertegenwoordigt in het distributienetwerk voor mobiele diensten van elke 

concurrent en dit voor elk verzorgingsgebied.  

 

195. Op dit ogenblik zijn er 48-TPH verkooppunten en bijgevolg 48 geografische zones om te 

analyseren. Op basis van de gegevens die door de totaliteit van de operatoren werden 

overgemaakt, blijkt dat in geen enkele van de 48 zones het marktaandeel van Proximus 

(Proximuscenter, SiS, TPH,…) de 35 % overschrijdt. In drie zones kunnen we een marktaandeel 

vaststellen tussen de 30% en 35%: 

 

 

 

 

 

 

196. In elf zones heeft Proximus een marktaandeel tussen 25% en 29%: 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

                                                           
112

 Zie §46  van hoofdstuk 3.1.2.3. 

[VERTROUWELIJK] [30-35]% 

[VERTROUWELIJK] [30-35]% 
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[VERTROUWELIJK] [25-29]% 

 

197. In de overige verzorgingsgebieden blijft het marktaandeel van Proximus onder de 25%: 

[VERTROUWELIJK] [<25]% 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 

 

[VERTROUWELIJK] 
[<25]% 
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198. Als we de situatie per operator bekijken dan merken we dat geen enkel operator voor meer dan 

35% van haar verkoop afhangt van TPH. [VERTROUWELIJK]113. 

[VERTROUWELIJK] 

199. [VERTROUWELIJK] 

 

200. [VERTROUWELIJK] 

 

201. In termen van marktaandelen kunnen we vaststellen dat de omvorming van de verkooppunten 

van TPH naar Proximus-winkels  geen probleem zal vormen als we de marktaandeeldrempels 

toepassen die de adjunct-auditeur en de Raad toegepast hebben bij het beoordelen van de 

overname. Bovendien wordt de positie van TPH overschat aangezien de concurrenten hun 

diensten ook kunnen distribueren via niet-fysieke kanalen. Hoewel dit soort distributie tot een 

te onderscheiden markt behoort, wordt dit type meer en meer gebruikt door de operatoren. De 

auditeur bevestigt op basis van de vertrouwelijke gegevens overgemaakt door de concurrenten 

dat de operatoren voor een niet te verwaarlozen deel, namelijk [VERTROUWELIJK]gebruik 

maken van andere distributiekanalen dan winkels.  

 Het verdwijnen van een factor van stilzwijgende collusie of middel tot wegkapen van D)

het cliënteel. 

202. Er moet worden opgemerkt dat het gebruik door de concurrenten  van een distributiekanaal 

onder controle van Proximus niet gezond is voor de concurrentie dynamiek binnen de markt.  

 

203. De markt heeft een oligopolistisch karakter en de marktaandelen zijn nogal stabiel. Verder is de 

markt relatief transparant, in het bijzonder wat betreft het residentieel segment. Het is namelijk 

eenvoudig om op de hoogte te zijn van de commerciële praktijken van de concurrenten.  

 

204. De auditeur beweert niet dat er op dit ogenblik sprake is van coördinatie op de markt maar 

enkel dat de karakteristieken op de markt  zich hiertoe kunnen lenen.  

 

205. Bovendien is het mogelijk dat wanneer een distributiekanaal in handen is van een operator, 

deze operator dit distributiekanaal zal gebruiken om cliënteel te overtuigen haar producten of 

diensten te kopen ten nadele van deze van haar concurrenten. De operator zou het 

Multi-operator distributiekanaal kunnen hanteren om klanten te lokken en vervolgens de 

klanten in de richting van de producten van de moederonderneming sturen. Het is ook niet 

logisch dat een operator ertoe aangezet zou worden de postpaid diensten van haar 

concurrenten te verkopen, des te meer wanneer de commissies hiervoor laag zijn en de marges 

op de dienst zelf niet onaanzienlijk zijn. 

  

                                                           
113

 [VERTROUWELIJK]. 
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206. We stellen bovendien vast dat sinds de overname van TPH door de Proximus het marktaandeel 

van de verkoop van de concurrenten binnen het TPH-distributiekanaal daalt en dat het aandeel 

van de verkopen van de diensten van Proximus proportioneel stijgt (in het bijzonder de SCT 

diensten114). Aan de hand van de kwartaalverslagen stellen we vast dat TPH het steeds moeilijk 

heeft gehad om de minimale doelstellingen, overeengekomen met de andere operatoren, te 

halen.  

 

207. Tenslotte meent de auditeur dat duidelijkheid wat betreft de rol van TPH binnen de markt, met 

name na de omvorming van TPH-verkooppunten in exclusieve Proximus Centers, bijgevolg 

voordelig zou kunnen zijn voor de dynamiek binnen de markt. 

 

IV.3.2.c Andere factoren om in overweging te nemen 

208. Sinds de overname van TPH door Proximus lijkt de sector van de mobiele telefoniediensten een 

nog steeds verder durende evolutie meegemaakt te hebben. Deze evolutie is vooral voelbaar op 

volgende drie punten: 

 

1) De wijziging van het wettelijk kader 

2) De intrede van de “joint offers”  

3) De ontwikkeling van zogenaamde “bundles” 

 Wijziging van het wettelijk kader A)

209. De wet van 10 juli 2012115 heeft, zoals reeds eerder vermeld, de periode noodzakelijk om van 

operator te veranderen verkort, de minimale duur van de contracten die klanten afsluiten met 

een operator ingeperkt en in het algemeen meer duidelijk gecreëerd. Bijgevolg worden 

contracten van bepaalde duur met een looptijd van 6 maanden die vernieuwd worden, omgezet 

in contracten van onbepaalde duur. Daarenboven beschikt de abonnee over de mogelijkheid om 

op elk ogenblik het contract stop te zetten zonder hiervoor een vergoeding te moeten betalen 

en dit vanaf 6 maand na het sluiten van het contract. Deze wijziging van het wettelijk kader 

heeft een zekere impact gehad in de sector van de mobiele telefoniediensten. 

 

210. Dit wordt bevestigd door het BIPT: 

 

“De inwerkingtreding van een nieuwe telecomwet in oktober 2012 die de bewegingsvrijheid van 

de consumenten stimuleerde  wakkerde in 2012 en 2013 de groei aan van het aantal mobiele 

porteringen, zoals kan worden afgeleid uit (…) onderstaande grafiek.”116 

                                                           
114

 DOC 1, p. 21. 
115

 Wet 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 25 juli 2012, 40.969. 
116

 DOC 68, p. 1614. 
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211. We kunnen vaststellen dat op dit ogenblik de consument duidelijker geneigd is om de 

concurrentie tegen elkaar uit te spelen dan ten tijde van de Beslissing van de Raad. Dit wordt 

ook bevestigd door de churn ratio per operator, zoals berekend door het BIPT: 

 

“De “churn rate” voor de particuliere markt wordt sedert 2014 opgevraagd op jaarbasis op 

grond van de volgende definitie : aantal residentiële simkaarten die in het betrokken jaar worden 

afgekoppeld van het mobiele netwerk gedeeld door het gemiddeld aantal residentiële 

simkaarten in het betrokken jaar (begin en einde van het jaar gedeeld door twee).”117 

 

Hierna vindt u de resultaten : 

 

Onderneming Churn Rate 2014 

Proximus [30-40%] 

Lycamobile [80-90%] 

Mobistar [30-40%] 

Scarlet [30-40%] 

Tecteo [50-60%] 

Telenet [20-30%] 

 

212. Deze cijfers hebben betrekking op het geheel van de mobiele telefoniediensten. Als we ons 

beperken tot enkel de postpaid mobiele diensten dan kunnen we vaststellen dat de churn ratio 

tussen 2011 en 2014 een sterke toename heeft gekend gaande van ongeveer 

[VERTROUWELIJK]% tot ongeveer [VERTROUWELIJK]%. Het beginpunt van deze sterke toename 

                                                           
117

 DOC 68, p. 1608. 
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ligt in het vierde trimester van 2012.118 Ook Mobistar ziet haar churn ratio stijgen.  Sinds 2012 

ligt deze systematisch boven de [VERTROUWELIJK]%. Mobistar omschrijft de impact van de 

nieuwe wetgeving als volgt: 

 

“De invoering van de nieuwe telecomwet heeft een enorme impact gehad op de telecom markt 

aangezien klanten niet gebonden zijn aan een contract.  De grootste impact echter werd 

veroorzaakt door de commercialisering van een nieuwe mobiel offer door Telenet (King & Kong) 

met een zeer agressieve prijszetting.  Beide gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat er niet 

alleen zeer veel klanten van operator wisselden (dus zeer veel churn & zeer veel gross adds in de 

markt), ook heeft dit gezorgd voor een enorme versnelling van de prijserosie op mobiele 

telefonie waar de meeste mobiele operatoren een enorme negatieve impact hebben 

ondervonden op hun EBITDA door een enorme prijsaanpassing op de mobiele klantenbasis.    Dit 

is ook duidelijk waar te nemen in de cijfers van Mobistar.”119 

 

213. Zoals Proximus, is ook Mobistar van oordeel dat de effecten van de wetswijziging eveneens 

gevolgen veroorzaken binnen het distributienetwerk van de operatoren en hen ertoe aanzetten 

om dit distributienetwerk te optimaliseren en meer aandacht te besteden aan hun eigen 

geïntegreerd netwerk.120 

 

214. Ook Base is van oordeel dat de wetswijziging meer kracht heeft gelegd bij de consumenten met 

als gevolg dat de commissielonen die worden uitgekeerd aan de distributeurs daalden: 

 

“Eén van de belangrijkste gevolgen van de telecomwet van 2012 was de veel grotere 

mogelijkheid die aan abonnees geboden werd om te veranderen van mobiele operator. Dit heeft, 

enerzijds, geleid tot prijsdalingen en, anderzijds, tot lagere en meer gespreide 

commissievergoedingen voor de agenten (dit laatste omdat het loutere activeren van een 

nieuwe klant, omwille van de veel grotere mogelijkheid tot switchen, minder waarde heeft voor 

de operator dan voorheen).”121 

 

215. Telenet bevestigt eveneens dat de impact van de wijziging aan de telecomwet goed voelbaar is 

binnen de markt van de mobiele diensten: 

 

“Na de inwerkingtreding van de nieuwe telecommunicatiewet van 2012 hebben wij vastgesteld 

dat de dynamiek van de mobiele markt is gestegen, en dat met name de overstappen van 

klanten tussen verschillende mobiele operator zijn toegenomen. De voornaamste reden hiertoe is 

                                                           
118

 DOC 1, bijlage 37, p. 532-536. Opmerking: gedurende het vierde trimester van 2012 is “churn ratio” postpaid 
opgelopen tot [VERTROUWELIJK]%. 
119

 DOC 24, p. 1285. 
120

 DOC 24, p. 1285. 
121

 DOC 24, p. 1285. 
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omdat juist in de mobiele markt hoge verbrekeningsvergoedingen gevraagd werden, dit in 

tegenstelling tot voor de vaste diensten.”122 

 

216. De toegenomen concurrentie, als gevolg van de versterkte positie van de consumenten,  wordt 

eveneens aangetoond verdere daling van de ARPU van de operatoren,123 alsook door de 

verlaging van de gemiddelde prijzen.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wordt ook bevestigd door de ARPU postpaid van Proximus125:  

 

[VERTROUWELIJK] 

 

217. De “onafhankelijke” distributeurs voelen inderdaad de dalende commissielonen. Vanden Borre, 

Euro Center en Media Markt geven aan dat de nieuwe wetgeving een daling in de 

commissielonen met zich mee heeft gebracht.126 Media Markt signaleert echter dat door de 

gigantische boost in de verkoop van smartphones de eerder negatieve  impact van de nieuwe 

wet te niet werd gedaan.127 Fnac geeft aan dat als gevolg van de nieuwe telecomwet, zij hun 

commerciële politiek betreffende het Multi-operator Model herbekeken hebben en zij besloten 

hebben om over te gaan tot het sluiten van een exclusief distributiecontract met Proximus. Dit 

toont aan dat het moeilijk is om in de nieuwe context een onafhankelijk netwerk te 

behouden.128   

 

218. Het feit dat een klant minimum slechts 6 maanden gebonden is aan een postpaid contract en de 

vaststelling dat de consument ook echt gebruik maakt van deze mogelijkheid om de 

concurrentie te doen spelen maakt het onwaarschijnlijk dat de omvorming van 

TPH-verkooppunten in exclusieve Proximus Centers er toe zou leiden de concurrenten van 

Proximus het moeilijker zouden krijgen om hun klanten/de consument te benaderen. Gezien de 

actuele dynamische concurrentie binnen de markt en het geringe gewicht van TPH als 

                                                           
122

 DOC 38, p. 1370. 
123

 DOC 68, p. 1608-1610. 
124

 Jaarverslag 2013 BIPT, p. 26.   
125

 DOC 1, bijlage 38, p. 537-538. 
126

 DOC 52, p.1473 en DOC 46, p. 1426. 
127

 DOC 66, p. 1583.  
128

 DOC 60, p. 1533. 
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distributiekanaal voor de concurrenten lijkt het opnieuw onwaarschijnlijk dat Proximus de 

toegang tot de consument zou kunnen beperken ten nadele van diens concurrenten. 

 

ii) Joint offers 

219. Gedurende een lange tijd werden gezamenlijke aanbiedingen in België verboden maar sinds 

2010 zijn gezamenlijke aanbiedingen toegestaan.129 Geleidelijk aan zijn de operatoren gestart 

met het aanbieden van GSM’s en smartphones aan een goedkopere prijs op voorwaarde dat de 

klant een abonnement bij de operator aangaat. Proximus citeert uit een document van Mobistar 

waarin deze laatste stelt dat deze tendens tot het aanbieden van joint offers toegenomen is 

door het grote succes van smartphones en tablets: 

 

“De concurrentie in de mobiele telecommunicatiemarkt is in de eerste helft van 2014 zeer 

dynamisch en intens gebleven. De prijscampagnes waren minder intens dan begin 2013, hoewel 

sommige operatoren hun prijzen toch bleven aanpassen. De aandacht van de consumenten 

verschuift stilaan van de prijzen - die relatief laag zijn op de Belgische residentiële en 

bedrijvenmarkt - naar andere eigenschappen zoals de kwaliteit van de dienstverlening en 

productdifferentiatie. Om hierop in te spelen, ontwikkelen de operatoren steeds meer 

aanbiedingen met gesubsidieerde mobiele toestellen. Intrinsiek betekent dit dat de markt zich 

steeds meer concentreert op waarde optimalisatie dan op optimalisatie van het marktaandeel. 

Steeds meer consumenten schakelen over naar smartphones, waardoor ook het gebruik van 

mobiele datadiensten stijgt”130 

 

220. Aan de hand van de gegevens die door Mobistar zijn overgemaakt wordt deze tendens 

bevestigd. [VERTROUWELIJK]. 

 

221. Voor het aanbieden van joint offers is het voor een operator gemakkelijker om gebruik te maken 

van haar exclusief distributienetwerk, zoals dit ook door Mobistar aangehaald wordt: 

 

 “Het aandeel van smartphones, en dan vooral Android- en iOS-handsets (iPhones) steeg 

gestaag. Mobistar subsidieert enkel 4G-smartphones om datagebruik te stimuleren. Dat heeft op 

zijn beurt (…) geholpen bij het opnieuw in evenwicht brengen van de distributiemix naar 

rechtstreekse en gecontroleerde kanalen, met een aanzienlijke daling van de commissies die 

betaald werden aan onrechtstreekse kanalen. De eigen” aanbevelingsmotor” van Mobistar 

berekent en stelt het tariefplan en de smartphone die het best past bij hun verbruiksprofiel voor 

aan klanten in aanmerking komen voor een Personal Check Up”131 

 

                                                           
129

 Definitie: art. 8, 21° Boek I, WER. Uitwerking: Art. 80-81, Boek VI WER.  
130

 DOC 1, bijlage 13, p. 170.  
131

 DOC 1, bijlage 36, p. 531. 
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222. Het is voor operatoren eenvoudiger om joint offers (JO) aan te bieden via hun eigen winkels 

aangezien ze dan gebruik kunnen maken van hun commerciële relaties met de fabrikanten van 

de toestellen (devices) om zo de juiste toestellen aan het gepaste aanbod te koppelen. Een 

operator kan bijvoorbeeld een campagne ontwikkelen voor de promotie van een 

“high end” -toestel in samenwerking met de fabrikant en de verkoop van dit toestel dan 

tegelijkertijd koppelen aan een promotie voor een tariefplan geschikt voor de 4G consument. Zo 

een actie is volgens Proximus moelijker op poten te zetten via een niet-exclusief 

distributienetwerk. Proximus stelt in dit verband wat volgt:  

 

 “Zonder desbetreffend over volledige informatie te beschikken, komt het Proximus voor dat JO’s 

in de praktijk ook minder frequent worden aangeboden door verdelers (indirecte 

distributiekanaal zoals TPH) omwille van het complex karakter van deze operatie indien ze via 

een “extern kanaal” verloopt. In dergelijk geval bestaat er immers een complexe 

“driehoeksverhouding”: klant – operator (aanbieder van de dienst / het abonnement) – verdeler 

(“aanbieder” van het toestel dat door de operator geselecteerd en ter beschikking gesteld 

wordt), wat kan leiden tot complexe financiële stromen en operationele processen (bv. in geval 

van vervanging / herstelling van toestel, in geval van vervroegde opzeg door de klant, enz.). JO’s 

worden in beginsel ook steeds georganiseerd met devices van de betrokken operator en niet met 

die van de verdeler. Dit betekent dat de verdeler deze devices moet aankopen bij de operator, 

wat niet altijd in lijn ligt met de eigen aankoopnoden van de betrokken verdeler (bv. als operator 

X de komende maand een JO organiseert met toestel A en de verdeler heeft net zelf een 

voorraad toestellen A aangekocht bij de betrokken producent (met het oog op doorverkoop 

losstaand van de JO), zal hij minder snel geneigd zijn om een bijkomende voorraad van dezelfde 

toestellen aan te kopen (bij de operator, met het oog op de JO). Dit zorgt bovendien voor een 

complicatie van het stockbeheer van de verdeler aangezien hij geen zicht heeft op de planning 

van de operatoren betreffende door hen voorziene JO’s en dienvolgens diens aankopen van 

devices organiseert uitsluitend in functie van standalone verkopen – wat dan leidt tot mogelijke 

stocktekorten in geval van JO’s.”132 

 

223. Ook Euro Center, een onafhankelijke distributeur, onderstreept dat onafhankelijke distributeurs 

meer en meer aan de kant worden geschoven bij het aanbieden van joint offers: 

 

« Nous n’avons la possibilité de vendre que les joint offers de Proximus et sommes limités au 

stock d’appareils qu’ils veulent bien nous fournir, la priorité étant donné à leurs points de vente.  

 

Mobistar, Base et Voo réservent quant à eux les joints offers à leurs boutiques. Nous ne pouvons 

donc pas proposer les mêmes avantages dans nos magasins et perdons des clients à leur 

profit.»133134 
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224. Fnac geeft aan dat zij, dankzij het exclusiviteitscontract dat zij afgesloten hebben met Proximus, 

in staat zijn om deze soort aanbiedingen aan te bieden en dat hierdoor hun verkoopvolume 

erop vooruitgegaan is:  

 

“Uiteraard neemt het belang van joint offers toe. Met positief gevolg op de omzet van de 

volledige categorie : Fnac Belgium NV verkoopt meer telecomproducten en Proximus verkoopt 

meer telecomdiensten in onze winkels.”135 

 

225. Bovendien leggen deze aanbiedingen druk op de marges van de onafhankelijke distributeurs. In 

tegenstelling tot de operatoren kunnen zij de verkoop van hun toestellen niet subsidiëren via de 

verkoop van abonnementen.136 

 

226. Base geeft aan dat ze geen gebruik maakt van joint offers.137 De auditeur is echter van oordeel, 

gezien de actuele tendensen,  dat het weinig waarschijnlijk is dat Base dit zal kunnen volhouden 

en in de toekomst toch haar diensten zal koppelen aan joint offer acties, zoals blijkt uit de 

publiciteitscampagne van juni 2015. 

 

227. Numericable biedt op dit ogenblik ook geen joint offers aan maar beschrijft wel de gevolgen op 

het distributienetwerk van deze aanbiedingen: 

 

« L’impact sur le système de distribution serait très important car il faut assurer le stockage, la 

gestion aux points de ventes, le merchandising et le SAV. ». Numericable ne conçoit donc pas la 

possibilité de faire des JO sans contrôler la gestion des points de vente. »138139 

 

228. Deze tendens zorgt ervoor dat de niet-geïntegreerde distributiekanalen verzwakken en dit in de 

toekomst zullen blijven doen. Ook de onafhankelijke distributeurs voorspellen dit. Bijgevolg  zal 

het belang van TPH als distributiekanaal verder afnemen, indien het zou blijven opereren binnen 

het Multi-operator Model. Dit is opnieuw een element om te veronderstellen dat het weinig 

waarschijnlijk is dat het omvormen van de TPH-verkooppunten in exclusieve 

Proximus-verkooppunten de toegang tot de consument voor de concurrenten zou beperken. 

                                                                                                                                                                                           
134

 Vrije vertaling: “Wij beschikken enkel over de mogelijkheid om joint offers van Proximus aan te bieden en 
daarbij zijn we beperkt tot de toestellen in hun stock die zij ons willen leveren, waarbij zij voorrang geven aan hun 
eigen verkooppunten. Mobistar, Base en VOO behouden de joint offer aanbiedingen voor hun eigen winkels. 
Bijgevolg kunnen wij niet dezelfde voordelen geven in onze winkels en verliezen wij klanten aan hen.” 
135

 DOC 60, p. 1533. 
136

 DOC 66, p. 1583 en DOC 55, p. 1494. 
137

 DOC 29, p. 1313. 
138

 DOC 41, p. 1394. 
139

 Vrije vertaling: “De impact op het distributienetwerk zou zeer groot zijn aangezien de stockage, het beheer 
binnen de verkooppunten, de merchandising en de dienst-na-verkoop moeten verzekerd worden. Numericable 
ontwikkelt bijgevolg geen joint offer aanbiedingen zonder dat zij het beheer in de verkooppunten kan 
controleren.” 
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iii) Bundels of packs   

229. Het wordt commercieel steeds aanlokkelijker om vaste en mobiele telefoniediensten gebundeld 

te verkopen. Er is een aanzienlijke toename van de verkoop via packs. 

 

Aantal verkochte packs140: 

 

 
 

Penetratie van de bundels per type141: 

 

 

 

230. We stellen vast dat er een tendens bestaat om onderdelen toe te voegen aan de bundels. 

Hoewel ze nog in de minderheid zijn bestaan er bundels met een mobiele component naast de 

drie vaste componenten. Deze bundels krijgen meer en meer succes.  

 

 

 

                                                           
140

 Uittreksel uit het BIPT jaarverslag van 2013 (Bijlage 7, Figuur 82, p. 58.), DOC 1, p. 37. 
141

 Uittreksel uit het BIPT jaarverslag van 2013 (Bijlage 7, Figuur 83, p. 58.), DOC 1, p. 37. 
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231. Bovendien lijkt het onderdeel televisie het belangrijkst en is dit onderdeel de doorslaggevende 

factor die de keuze van de consument zal beïnvloeden. Bundels zonder televisie worden 

duidelijk minder verkocht. Rekening houdend met de groei van bundels die een onderdeel 

televisie en een onderdeel mobiel aanbieden, zal de operator, voor de keuze van het 

distributiekanaal, kiezen voor het kanaal dat bundels aanbiedt met een televisieaanbod. We 

stellen vast dat het belang van TPH als verkoopkanaal voor de verkoop van bundels, met 

inbegrip van televisie, verwaarloosbaar is.  

 

IV.3.2.d Algemene conclusie 

232. Het gezamenlijk jaaraandeel van de concurrenten binnen het TPH-netwerk is gedaald onder de 

30%. Bovendien lijkt deze daling het gevolg te zijn van eigen keuzes van de concurrenten. 

Bijgevolg is een verzoek tot opheffing van de verbintenis tot behoud van het Multi-Operator 

Model ontvankelijk. 

 

233. Wat betreft de gevolgen van dergelijke opheffing, kunnen de vaststelling van de auditeur als 

volgt worden samengevat: 

 

234. Rekening houdend met het geringe belang van TPH-verkooppunten wat betreft distributie in 

verhouding met het totaal aantal fysieke verkooppunten die mobiele telefoniediensten 

aanbieden, hoeft er niet gevreesd worden dat de omvorming van de TPH-verkooppunten in 

Proximus Centers zal leiden tot klantafscherming op nationaal niveau door Proximus. De 

concurrenten van Proximus kunnen zich eenvoudig wenden tot hun eigen exclusief 

distributienetwerk of tot niet exclusieve winkels. 
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235. Rekening houdend met de criteria gebruikt ten tijde van de concentratie bestaat er op lokaal 

niveau geen risico dat de toegang tot het cliënteel beperkt zal worden. In geen enkele regio 

overschrijdt het gezamenlijk marktaandeel van Proximus en TPH de 35%. [VERTROUWELIJK]142: 

geen enkele operator is in deze zones voor meer dan 15% van de verkoop voor mobiele 

postpaid diensten afhankelijk van de TPH-verkooppunten (exclusieve Proximus-verkooppunten 

zijn geen alternatief).  

 

236. Het is noodzakelijk om ook rekening te houden met de beperkte duurtijd van de aangegane 

verbintenis en met het feit dat deze automatisch afloopt over anderhalf jaar. Dit aspect zal ertoe 

leiden dat de andere operatoren niet langer zullen kunnen rekenen op het TPH-netwerk voor de 

distributie van hun diensten. Zoals hierboven vermeld, heeft de grootste concurrent van 

Proximus, met name Mobistar, hier reeds op geanticipeerd door de agentuurovereenkomst met 

TPH niet te verlengen. 

 

237. Bovendien zet het groot succes van de joint offer aanbiedingen de operatoren ertoe aan  om 

hun eigen verticaal geïntegreerd distributiekanaal te gebruiken ten koste van andere 

distributiekanalen. Deze tendens vermindert nog het belang van TPH als distributeur. 

 

238. De wijziging van de telecomwet zorgde voor een significante impact op de markt van de mobiele 

telefoniediensten. Deze wetswijziging heeft ervoor gezorgd dat de consument veel 

gemakkelijker van operator kan veranderen, waardoor de prijzen van de operatoren onder druk 

kwamen of komen te staan. Dit had dan weer een negatieve invloed op de commissielonen die 

distributeurs ontvangen van de operatoren voor de verkoop van hun diensten.  

 

239. Door het steeds groter wordende belang van de bundels zullen in de toekomst mobiele 

telefoniediensten meer en meer aangeboden worden via het distributiekanaal voor vaste 

diensten, in het bijzonder televisie. Bijgevolg zal ook hierdoor het belang van TPH in de nabije 

toekomst afnemen als TPH een distributeur blijft die gespecialiseerd is in mobiele 

telefoniediensten. 

 

240. Rekening houdend met het voorgaande is de auditeur van oordeel dat de omvorming van de 

TPH-verkooppunten in exclusieve verkooppunten die enkel diensten en producten van Proximus  

zullen aanbieden er niet toe zal leiden dat de toegang voor de concurrenten tot de 

eindconsument aanzienlijk zal beperkt worden. De eerste voorwaarde, namelijk dat de 

gefuseerde entiteit na de fusie de mogelijkheid zou hebben om de toegang tot benedenwaartse 

markten te belemmeren,  is niet vervuld. Het is dan ook onnodig om over te gaan tot het 

analyseren van de twee overige voorwaarden. 

 

241. Bovendien kan de omvorming van TPH-verkooppunten in exclusieve verkooppunten van 

Proximus eventuele positieve effecten voor de dynamiek binnen de markt met zich 
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meebrengen. Ten eerste zou dit één van de factoren elimineren die zou kunnen leiden tot 

eventuele stilzwijgende collusie tussen de operatoren. Ten tweede zal  Proximus niet langer in 

staat zijn om mogelijks klanten met een interesse voor concurrerende diensten te lokken via het 

Multi-operator Model van TPH om hen dan Proximus diensten aan te bieden. 

 

 

242. De auditeur is dus van mening dat opheffing van de verbintenis tot behoud van het 

Multi-operator Model op zich geen anti-concurrentiële problemen met zich mee brengt. Het is 

echter wel noodzakelijk om de overgangsmaatregelen te analyseren met betrekking tot 

eventuele anti-concurrentiële gevolgen. 

 

IV.4 Overgangsmaatregelen 

IV.4.1 Positie Proximus 

IV.4.1.a Transformatieperiode 

243. In een eerste fase zullen, na de sluiting van een aantal bijkomende TPH-verkooppunten (14 à 

19), de resterende verkooppunten omgevormd worden tot Proximus Centers (20 à 25). 

 

244. Volgens Proximus dient deze omvorming geleidelijk aan te gebeuren. Tot op het ogenblik van de 

omvorming zullen de resterende TPH-verkooppunten blijven functioneren binnen het 

Multi-operator Model. Proximus merkt op dit punt op dat dit enkel het geval is in zoverre de 

concurrenten nog bereid zijn om verder samen te werken binnen het kader van de bestaande 

agentuurovereenkomsten.143  

 

245. Het is volgens Proximus niet mogelijk om onmiddellijk na instemming van het beslissingscollege 

van de BMA en in één keer de omvorming te realiseren.  Er zouden slechts 7 verkooppunten per 

trimester kunnen worden omgevormd. Om deze omvorming door te voeren zal een 

verkooppunt 3 weken tot een maand gesloten zijn en het personeel zal een specifieke training 

moeten volgen gedurende 2 weken. Bovendien dient Proximus rekening te houden met de 

bestaande agentuurovereenkomsten die opgezegd moeten worden conform de voorziene 

opzegtermijnen. Voor agentuurovereenkomsten die eindigen is Proximus bereid om 

agentuurovereenkomsten te sluiten van korte duur, geldig in de resterende, nog niet 

omgevormde verkooppunten.144 
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246. Tijdens de periode van omvorming verbindt Proximus er zich toe om de nodige transparantie te 

bieden aan de eindgebruikers. Dit heeft tot doel de verwarring betreffende het eventuele 

exclusieve karakter van de verkooppunten te beperken. 

 

247. In deze eerste fase wordt de huidige Chinese Walls Policy hernomen. Dit wil zeggen dat WT zal 

blijven opereren als een afzonderlijke entiteit. Rapportering over WT zal gebeuren bij de raad 

van bestuur van WT. De leden van deze raad zullen niet behoren tot de 

commerciële/operationele teams van Proximus. Potentieel Gevoelige Informatie zal niet kunnen 

worden meegedeeld aan de commerciële/operationele teams van Proximus maar dienen enkel 

ter rapportering. Bovendien zal er tijdens deze fase een bijkomende training, opvolging en 

awareness programma worden georganiseerd voor de personeelsleden van WT met aangepaste 

programma’s per personeelslid. Daarnaast zullen de personeelsleden enkel toegang hebben tot 

het systeem voor zover het informatie betreft die zij nodig hebben. Personeelsleden in een TPH-

verkooppunt zullen een ander profiel hebben dan personeelsleden van een Proximus Center 

Outsourced (PCO). Commerciële informatie naar aanleiding van een promotiecampagne van één 

van de andere operatoren zal worden beschouwd als Potentieel Gevoelige Informatie en zal 

bijgevolg enkel gebruikt mogen worden voor de uitvoering van de agentuurovereenkomst. 

Klanteninformatie verkregen op basis van de verkoop van diensten voor één van diens 

principalen zal enkel gebruikt mogen worden in overeenstemming met de 

agentuurovereenkomst.145 

 

248. Naast de handhaving van de huidige Chinese Walls Policy zal Proximus tijdens deze fase voorzien 

in extra transparantiemaatregelen en een bijkomende Chinese Walls Policy met betrekking tot 

de ex-TPH-verkooppunten die werden omgevormd tot PCO.  Dit houdt in dat de klanten 

voorafgaand aan de transformatie op adequate wijze moeten worden ingelicht en dat de ex-

TPH-verkooppunten nog steeds enkele Multi-operator activiteiten zullen moeten aanbieden. 

Het gaat onder meer over het beheer van de zogenaamde Lifeline verzekeringscontracten, 

dienst na verkoop… In het support center van WT zullen de personeelsleden toegang hebben tot 

alle gegevens maar zij zullen een vertrouwelijkheidsovereenkomst moeten tekenen. Bij het 

beheer van data en informatie zal het support center steeds rekening moeten houden met de 

bescherming van Potentieel Gevoelige  Informatie. Personeelsleden zullen afhankelijk van waar 

zij tewerkgesteld146 zijn een verschillend toegangsprofiel hebben. Fysieke dragers die Potentieel 

Gevoelige Informatie bevatten zullen worden opgeslagen in de archieven van WT.147 

 

IV.4.1.b Integratie  

249. In een tweede fase wil Proximus eventueel de PCO’s omvormen tot Proximus Centers Insourced 

(PCI) en WT ontbinden. Voor de eindgebruiker zorgt dit niet echt voor problemen. Er zal een 
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 DOC 1, bijlage 40, p. 550-553. 
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specifiek team worden samengesteld dat nog toegang heeft tot bepaalde historische Potentieel 

Gevoelige Informatie. Zij zullen deze informatie echter nooit gebruiken voor commerciële 

doeleinden. Alle Multi-operator activiteiten zullen tijdens deze periode stopgezet zijn en The 

Phone House zal niet meer als naam bestaan.148 

 

250. Gedurende deze tweede fase zal er een aangepaste Chinese Walls Policy gelden. De 

personeelsleden van een PCI hebben geen toegang meer tot het WT-IT-systeem en zullen voor 

dienst-na-verkoop, zich moeten wenden tot het specifieke samengestelde team om de nodige 

informatie te bekomen, die ze nodig hebben om de klant te helpen. Het team zal nooit 

Potentieel Gevoelige Informatie bezorgen aan PCI-verkooppunten. Toegang tot de 

klantendatabase wordt beperkt tot leden van het specifiek samengestelde team, die ook 

toegang zullen hebben tot bepaalde historische informatie om Proximus in staat te stellen diens 

contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.149 

 

IV.4.1.c Monitoring Trustee 

251. Proximus is bereid om een Monitoring Trustee aan te stellen vanaf de omvorming van het eerste 

TPH verkooppunt tot PCO en dit gedurende een bepaalde periode, namelijk tot eind 2016. Deze 

Monitoring Trustee moet toekijken op de naleving door Proximus van de in bijlage 40 

opgenomen transparantiemaatregelen naar de eindgebruikers toe en van de Chinese Walls 

Policy in eerste en tweede fase.150 

 

IV.4.2 Analyse en positie van de auditeur 

IV.4.2.a Met betrekking tot de confidentiële gegevens 

252. Ter herinnering, het uitwisselen van commercieel gevoelige informatie is potentieel zeer 

schadelijk voor de goede werking van de markt. Het is daarom noodzakelijk om te voorkomen 

dat dergelijke gevoelige informatie wordt bekendgemaakt aan Proximus tijdens deze 

overgangsfase. De auditeur is van mening dat de maatregelen, die door Proximus voorgesteld 

werden, voldoende zijn om tegemoet te komen aan eventuele anti-concurrentiële problemen. 

Base151 stelt dat de Monitoring Trustee toezicht zou moeten blijven houden tot zes maand nadat 

fase 1 en fase 2 voltooid zullen zijn.  Bovendien, zou volgens Base, de Chinese Walls Policy 

moeten gehandhaafd worden gedurende 5 jaar, startend aan het einde van fase 1. De 

Monitoring Trustee zou het Auditoraat minstens maandelijks moeten informeren over de stand 

van zaken. Het Mededingingscollege is volledig vrij om de mening van Base in overweging te 

nemen.  
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IV.4.2.b In verband met de overgang 

i) Herhaling van de bezorgdheden geuit door de Raad 

253. In haar beslissing van 23 december 2011 alsook volgens de adjunct-auditeur (zie hierboven), 

haalde de Raad aan dat er  een potentieel risico  bestond dat TPH-netwerk in werkelijkheid een 

schijn-"Multi-operator"-netwerk wordt: 

 

“Met de verslagen moet de Raad aannemen dat er een risico bestaat dat een multi-operator 

distributienetwerk dat gecontroleerd en uitgebaat wordt door een operator van elektronische 

communicatie (zoals Proximus in dat geval), in overwegende mate een ogenschijnlijk niet-

exclusief distributienetwerk zou zijn.” De maatregelen die Proximus voorstelt moeten derhalve 

een duidelijker onderscheid maken tussen diegene die specifiek gelden voor de omgevormde 

(ex)TPH Verkooppunten en deze die gelden voor elk niet TPH Verkooppunt; zo niet zullen voor 

een belangrijk deel van de verkooppunten uitgebaat door WT geen Chinese Walls principes 

gelden (of zal dit althans onvoldoende duidelijk zijn). 

 

254. Deze vrees is des te meer gerechtvaardigd op het ogenblik van een transformatiefase van 

TPH-verkooppunten naar exclusieve Proximus-verkooppunten. Inderdaad, de auditeur is van 

oordeel dat het risico groot is dat Proximus het imago van onafhankelijk adviseur van het TPH-

merk gebruikt om klanten aan te trekken voor haar diensten en dit ten koste van haar 

concurrenten.” 152 

ii) Positie van de concurrenten 

255. Slechts twee concurrenten hebben hun mening meegedeeld aangaande de Chinese Walls Policy, 

opgesteld door Proximus: Base en Mobistar. 

 

256. Base stelt vast dat meer dan de helft van de vestigingseenheden van WT nu reeds niet uitgebaat 

worden volgens het Multi-operator Model. Daardoor is het voor Base niet altijd duidelijk of de 

maatregelen die Proximus voorstelt enkel betrekking hebben op TPH Verkooppunten die 

omgevormd worden tot Proximus Centers, dan wel op alle verkooppunten waarin exclusief 

Proximus diensten en -producten worden aangeboden (ongeacht of zij voorheen uitgebaat 

werden als TPH Verkooppunt). “De maatregelen die Proximus voorstelt moeten derhalve een 

duidelijker onderscheid maken tussen diegene die specifiek gelden voor de omgevormde (ex)TPH 

Verkooppunten en deze die gelden voor elk niet TPH Verkooppunt; zo niet zullen voor een 

belangrijk deel van de verkooppunten uitgebaat door WT geen Chinese Walls principes gelden 

(of zal dit althans onvoldoende duidelijk zijn).”153 
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257. Base merkt op dat de benamingen in de tekst tot verwarring leiden en dat het bijgevolg niet 

duidelijk is welke maatregelen op welke verkooppunten betrekking hebben en in welke fase dat 

de maatregelen dan toegepast moeten worden. Bovendien acht Base het niet bevredigend dat 

de verhuis en integratie van het support center van WT pas plaats zal vinden nadat fase 1 is 

voltooid. 

 

258. Volgens Mobistar is het voorstel waarbij er sprake is van een zeer graduele omvorming met een 

eventuele Chinese Wall Policy helemaal niet werkbaar.  Dit zou namelijk betekenen dat in 

dezelfde onderneming, zowel een exclusief Proximus netwerk als een multi-operator netwerk 

(zonder Mobistar) wordt uitgebaat, met beiden Proximus als hoofdaandeelhouder. Mobistar is 

van mening dat dit niet te combineren en absoluut onwerkbaar is en dat dit nog steeds zal 

leiden tot misleiding van de klant.  De enige manier om deze situatie te verhinderen, is volgens 

Mobistar een snelle overgang. 

 

iii) Positie van de auditeur 

259. De bezorgdheden geuit door de Raad gelden nog steeds. Er bestaat nog steeds een risico dat 

Proximus het imago van TPH als Multi-operator zal gebruiken om klanten te lokken, die op zoek 

zijn naar een onafhankelijk advies, om hen dan in de richting  van hun eigen diensten te sturen.   

260. Dit risico wordt nog versterkt door het feit dat men moet verwachten dat de operatoren, die 

nog steeds TPH als distributiekanaal gebruiken, zullen vragen dat hun commerciële relaties snel 

stoppen. De auditeur acht het heel waarschijnlijk dat eens de verbintenis wordt opgeheven door 

het Mededingingscollege, de operatoren, die nog gebruik maken van het TPH-netwerk, snel hun 

distributiepolitiek zullen herzien en niet langer geneigd zullen zijn om te investeren in TPH.  

  

261. Het risico bestaat dan ook dat TPH snel een lege huls wordt voor alle met Proximus 

concurrerende producten zonder dat de eindconsument hiervan duidelijk op de hoogte wordt 

gesteld. Een andere factor die dit risico verhoogt is het feit dat het personeel van de 

TPH-winkels allicht niet meer geneigd zal zijn om op de hoogte te blijven van producten van de 

concurrenten van Proximus tijdens deze overgangsfase. 

 

262. Welnu, de door Proximus voorziene overgangsperiode roept vragen op met betrekking tot de 

duur van de periode en met betrekking tot het gebrek aan transparantie. Proximus voorziet in 

het naast elkaar bestaan van TPH-winkels die "Multi-operator" zullen blijven en anderen die 

zullen worden omgevormd tot "Proximus Center" en dit gedurende een lange periode. Proximus 

voorziet immers dat 7 tot 9 winkels per trimester worden omgezet in "Proximus Center", wat 

deze fase van co-existentie tussen de twee modellen potentieel kan doen aanslepen  gedurende 

meer dan een jaar. 
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263. De auditeur is de mening toegedaan dat deze overgangsfase problematisch is. De auditeur heeft 

zijn standpunt hieromtrent meegedeeld aan Proximus via telefoongesprekken en een verzoek 

om inlichtingen. 

 

IV.4.2.c Voorstel van Proximus van 3 juni 2015 

264. Op 3 juni 2015 heeft Proximus een voorstel gedaan tot aanbieden van verbintenissen om 

tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de auditeur. De verbintenissen hebben tot doel 

de transparantie te garanderen naar het cliënteel van TPH toe tijdens de  transformatie periode. 

 

265. Betreffende de duur van de overgangsperiode benadrukt Proximus dat na een eventuele 

instemming van het Mededingingscollege, de omvorming niet onmiddellijk kan gebeuren. Per 

trimester kunnen er maar 7 tot maximum 9 verkooppunten per trimester omgevormd worden 

ten gevolge van de materiële aspecten op het vlak van aankleding en invulling van het 

winkelpunt en van de immateriële aspecten op het vlak van de klanten service en benadering, 

met inbegrip van de daartoe vereiste skills en opleiding van de betrokken verkopers.  

 

266. De eerste aangeboden verbintenis betreft de lopende agentuurovereenkomsten. Proximus is 

bereid om zich constructief en soepel op te stellen bij het beëindigen of opzeggen van de 

lopende agentuurovereenkomsten. Derhalve kan Proximus er zich toe verbinden om in geval 

van opzeg van de agentuurovereenkomsten door concurrenten  geen uitwinningsvergoeding te 

vragen noch enige andere schadevergoeding te eisen in verband met de beëindiging van de 

overeenkomst. De opzegtermijn moet minstens 1 maand  bedragen en de beëindiging van de 

agentuurovereenkomsten kan ten vroegste ingaan op 31 oktober 2015.   

 

267. De tweede aangeboden verbintenis betreft een duidelijke communicatie naar de 

klanten/bezoekers van TPH toe, wanneer er als gevolg van het beëindigen van de 

agentuurovereenkomsten, geen enkel concurrent nog diensten via het TPH-netwerk zal 

aanbieden. Deze communicatie zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen de 14 dagen na 

voornoemde beëindiging. Proximus denkt deze verbintenis na te komen via een algemene 

communicatie, zoals bijvoorbeeld een persbericht, maar ook door een duidelijke affichering in 

de TPH-verkooppunten.   

 

268. De naleving van deze aangeboden verbintenissen zou ook onder toezicht van een Monitoring 

Trustee kunnen geplaatst worden. 

 

IV.4.2.d Conclusie van de auditeur 

269. De auditeur is van mening dat het weinig waarschijnlijk is dat de transformatie 

anti-concurrentële gevolgen zal hebben, als deze verloopt volgens de hieronder opgesomde 

principes: 
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- De operatoren die nog steeds TPH als distributiekanaal gebruiken moeten de mogelijkheid 

hebben zich terug te trekken uit de TPH-verkooppunten zonder repercussies en binnen 

relatief korte termijn. 

- De consumenten moeten op een duidelijke wijze geïnformeerd worden zodat zij op de 

hoogte zijn welke operatoren nog steeds diensten aanbieden binnen de 

TPH-verkooppunten. Wanneer een operator beslist om haar diensten niet langer aan te 

bieden in de TPH-verkooppunten moet op heel korte tijd elke verwijzing naar diens 

merknaam verwijderd worden. 

- Wanneer de verkooppunten de diensten van geen enkele andere operator dan Proximus 

aanbiedt, moet deze laatste klaar en duidelijk kenbaar maken dat de TPH-verkooppunten 

exclusieve Proximus-verkooppunten zijn geworden. 

- Een Monitoring Trustee moet toezicht houden op het naleven en doorvoeren van deze 

principes. 

 

270. Gezien de elementen voorgesteld door Proximus in haar verzoek en gezien de elementen, die 

via het schrijven van 3 juni 2015 hieraan werden toegevoegd en indien deze elementen door de 

Mededingingscollege omgezet worden in verbintenissen, is de auditeur van mening dat de 

transformatieperiode naar alle waarschijnlijkheid geen anti-concurrentiële problemen met zich 

mee zal brengen.  

V. Algemene conclusie van de auditeur 

271. Rekening houdend met het feit dat de omvorming van de TPH-verkooppunten in exclusieve 

Proximus-verkooppunten op zich niet zou leiden tot klantafscherming ten nadele van de 

concurrenten van Proximus, en op voorwaarde dat het Mededingingscollege voorwaarden 

oplegt tot naleving van de aangeboden verbintenissen de dato 3 juni 2015 of tot naleving van 

gelijkaardige verbintenissen, stelt de auditeur voor aan het Mededingingscollege om via een 

beslissing over te gaan tot opheffing van de verbintenis tot behoud van het 

Multi-operator Model en de daarmee verband houdende verbintenissen zoals de 

rapporteringsverplichting en de Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27 t.e.m. 32 van de 

Verbintenissen, verbindend verklaard bij beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de 

Mededinging van 23 december 2011. 

 

VI. Schriftelijke opmerkingen van Proximus van 18 juni 2015 

272. Proximus sluit zich in grote lijnen aan bij het gemotiveerd ontwerp van beslissing van de 

auditeur. 
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273. In het licht van de reacties vanuit de markt betwijfelt Proximus evenwel of er behoefte is aan 

verbintenissen. 

 

274. Proximus heeft ook bedenkingen bij een aantal punten zonder dat dit leidt tot een afwijkende 

conclusie. Dit betreft oa. de definitie van de geografische markt voor vaste telefonie en 

breedband internet toegang als een nationale markt, eerder dan een markt bepaald door he 

verzorgingsgebied. 

 

275. Proximus biedt evenwel in subsidiaire orde een geconsolideerde versie van de verbintenissen 

aan die rekening zouden houden met de bezorgdheden van Base. Proximus stelt ook onder 

voorbehoud van bevestiging tijdens de zitting een Monitoring Trustee voor. 

 

276. De geconsolideerde tekst van de voorgestelde verbintenissen is opgenomen in bijlage van deze 

beslissing en maakt er integraal deel van uit. 

VII. Het Mededingingscollege 

VII.1 Ontvankelijkheid en procedure 

277. De beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2011-C/C-55 van 23 december 201 1 (hierna 

‘beslissing van de Raad van 23 december 2011)voorzag in zijn paragrafen 29, 32 en 34 de 

mogelijkheid om verbintenissen te herzien of op te heffen. De geldigheid van die mogelijkheid is 

niet in de tijd beperkt. Het Mededingingscollege stelt vast dat de zaak MEDE-C/C-11/0010 in dit 

opzicht nog niet gesloten is. Bij toepassing van artikel 21, § 1 inzake de overgangsmaatregelen in 

de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV (…) in het Wetboek van economisch 

recht, en mede gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 20 november 2014,  acht het 

College zich bevoegd inzake het verzoek tot opheffing van verbintenissen die opgenomen 

werden in de beslissing van de Raad van 23 december 2011. 

 

278. Het College beslist in lijn met het door de auditeur neergelegde gemotiveerde ontwerp van 

beslissing dat een verzoek tot opheffen of wijzigen van eerder verbindend verklaarde 

voorwaarden behandeld dient te worden gelet op de dienaangaande in de oorspronkelijke 

beslissing voorziene modaliteiten, en volgens eenzelfde procedure als voorzien in boek IV WER 

voor het concentratietoezicht. Het verzoek wordt daarbij behandeld naar analogie met een 

aanmelding. Het College behandelde het verzoek daarom in het licht van de paragrafen 29, 32 

en 34 van de beslissing van de Raad van 23 december 2011 en de bepalingen over het 

concentratietoezicht in boek IV WER. 

 

279. Het College stelt vast dat Proximus kennis heeft kunnen nemen van het gemotiveerd ontwerp 

van beslissing, en dat de auditeur heeft kunnen reageren op de door Proximus voorgestelde 

verbintenissen. 
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VII.2 Ten gronde

280. Het Mededingingscollege stelt met de auditeur vast dat voldaan is aan de voorwaarden die in de 

paragrafen 29 en 32 zijn gesteld voor een ontheffing van de verbintenissen bedoeld in de 

paragrafen 27, 28, 30 en 31 van de Verbintenissen verbindend verklaard bij beslissing  van de 

Raad van 23 december 2011. 

281. Het College oordeelt evenwel met de auditeur dat bij een volledig opheffen van de verbintenis 

tot behoud van het Multi-operator Model en de daarmee verband houdende verbintenissen 

vooraleer het Multi-operator Model volledig is uitgedoofd, er ongeacht de gewijzigde 

omstandigheden nog een gevaar dreigt voor de mededinging zoals beschreven in de 

bovenstaande analyse van de auditeur. 

282. Het College verbindt daarom aan een opheffen de door Proximus op 18 juni 2015 in subsidiaire 

orde aangeboden en door de auditeur voldoende geachte verbintenissen. Het College verwijst 

daarbij naast de paragrafen 29 en 32 ook naar paragraaf 34 van de beslissing van de Raad van 23 

december 2011 waarin expliciet sprake is van een wijzigen of vervangen van verbintenissen.  

283. Mede gelet op de beperkte middelen waarover het auditoraat beschikt gaat het College in op 

het voorstel tot aanstellen van een Monitoring Trustee. 

284. De verbintenissen die het College beslist op te leggen zijn, met inbegrip van het mandaat van de 

trustee, opgenomen in de bijlage bij deze beslissing die er integraal deel van uitmaakt. 

OM DEZE REDENEN 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° 

WER : 

- Dat het verzoek tot opheffing van verbintenissen, verbindend verklaard bij Beslissing nr. 

2011-C/C-55 van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011, ontvankelijk is, 

- Tot de opheffing van de verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model en de 

daarmee verband houdende verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting en de 

Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27 t.e.m. 32  van de Verbintenissen verbindend 

verklaard bij beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad van 23 december 2011, 

- Tot verbindend verklaring van de voorwaarden zoals geformuleerd in het document 

“Geconsolideerde en bijgewerkte versie van de verbintenissen overgemaakt door Proximus 

op 11 mei en 3 juni 2015 in het kader van haar Verzoek tot opheffing van het Multi-operator 

Model ingediend op 11 mei 2015”, ondertekend door mevrouw Dominique Leroy, CEO van 

Proximus op 18 juni 2015, 
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- Tot de aanstelling van de heer Bernard Uyttendaele, bestuurder van Azure Nederland BV, 

tot Monitoring Trustee onder de in het voormelde document bepaalde voorwaarden. 

 

Aldus beslist op 23 juni 2025  door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van het Mededingingscollege en van de Belgische 

Mededingingsautoriteit, Frank Naert en Gerben Pauwels, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

Voor het Mededingingscollege 

 

 

Jacques Steenbergen 

voorzitter 
















































