
 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2021-C/C-10 van 31 mei 2021 in toepassing van 
artikel IV. 66§1 en §2 van het Wetboek van economisch recht 
ingevoegd door de wet van 2 mei 2019 

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0006 

Proximus NV / Mobile Vikings NV 

I. Procedure 

1. Op 3 februari 2021 werd een eerste ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

2. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen 

inschatten, werden tijdens de prenotificatie-fase verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de 

concurrenten van partijen alsook naar andere belanghebbenden.  

3. Op 12 maart 2021 werd een nieuw ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

4. In overleg met de auditeur werd de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het 

Auditoraat op 1 april 2021. 

5. Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, adviseur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit 

(verder “BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse 

leiding van het onderzoek. Mevrouw Vasiliki Mitrias, auditeur bij de BMA, werd door de auditeur-

generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. Mevrouw Griet Jans, chief economist en de heer 

Bert Willekens, economisch adviseur, hebben bijstand verleend aan het onderzoeksteam. 

6. Overeenkomstig artikel IV.27, §4 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”) 

heeft de auditeur-generaal Bert Stulens aangewezen als auditeur-adviseur.  

7. De auditeur-adviseur heeft zijn advies verleend in toepassing van artikel IV. 64, §1 van de wet van 

2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “Rechtshandhaving” en 

vervanging van boek I “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht. 

8. Op 7 mei 2021 werd het gemotiveerd Voorstel van beslissing aan het Mededingingscollege alsook 

aan de aanmeldende partij overgemaakt.  

9. De Voorzitter heeft op 12 mei 2021 het College samengesteld. 

10. De Voorzitter heeft op 12 mei partijen opgeroepen op de zitting van 28 mei 2021. 

11. Op 17 mei 2021 zijn het BIPT en MOBILE VIKINGS NV in de procedure tussengekomen. 

12. Op 26 mei heeft PROXIMUS NV schriftelijke opmerkingen aan het College overgemaakt. 
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13. Op 26 mei heeft DPG Media een vertrouwelijk memorandum en presentatie aan het College 

toegestuurd, zonder dat de aanmeldende partij een niet-vertrouwelijke versie ontving. 

14. Op 28 mei 2021 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de derde belanghebbende 

partijen, het auditoraat, en de directeurs juridische en economische studies gehoord. 

II. Betrokken partijen 

II.1 Aanmeldende partij1 

15. Proximus NV (verder “Proximus” of “aanmeldende partij”), voorheen gekend onder de naam 

Belgacom, is de traditionele telecomoperator in België. Zij biedt een compleet gamma aan van 

elektronische communicatiediensten op zowel groothandels- als kleinhandelsniveau, inclusief 

vaste en mobiele telecommunicatiediensten, spraak- en datadiensten, hoofdzakelijk op nationaal 

niveau in België (www.proximus.be). Proximus is een mobiele netwerkoperator (verder “MNO”) 

die haar mobiele telecommunicatiediensten aanbiedt via haar eigen mobiel netwerk.2  

16. Door middel van Belgacom International Carrier Services (“BICS”), een onderneming waarvan ze 

sinds februari 2021 de enige aandeelhouder is, is Proximus eveneens actief op het gebied van 

internationale elektronische communicatiediensten op groothandelsniveau (international carrier’s 

carrier services). Proximus levert eveneens een reeks informaticadiensten en andere 

ondersteuningsdiensten op het gebied van IT en integratie van communicatie- en 

informaticasystemen, zowel in België (Proximus) als in Nederland (via haar dochteronderneming 

Telindus). Proximus exploiteert ook een elektronische communicatieactiviteit (met inbegrip van 

een mobiel telefonienetwerk) in Luxemburg via haar dochteronderneming Tango.  

II.2 Andere partij bij de concentratie3 

17. Mobile Vikings NV (verder “Mobile Vikings”) is een mobiele virtuele netwerkoperator (verder 

“MVNO”) die actief is op de Belgische markt en die momenteel deel uitmaakt van de DPG-groep4. 

Zij levert, zowel op nationaal als internationaal niveau, mobiele telecommunicatiediensten aan 

haar klanten in de vorm van prepaid kaarten (waarbij de betrokken diensten vooraf worden 

betaald) en postpaid abonnementen (waarbij de diensten in het algemeen maandelijks worden 

gefactureerd en afgerekend na gebruik van de diensten), met inbegrip van spraak-, SMS- en 

 
1  Aanmelding, p. 12. 
2  Indien in dit voorstel van beslissing wordt gesproken over Proximus wordt daaronder ook haar  

dochteronderneming Scarlet verstaan, tenzij anders aangegeven. 
3  Aanmelding, p. 15. 
4  DPG (De Persgroep) is een Belgische mediagroep die actief is in België, Nederland en Denemarken. DPG  

biedt reclame- en content-diensten zoals entertainment- en informatiediensten (op televisie, online of 
via applicaties) aan. Die diensten worden aangeboden via de merken VTM, VTM2, VTM 3, VTM 4, CAZ2, 
VTM KIDS, VTM GO, Streamz, Q-Music, Joe, Het Laatste Nieuws, 7SUR7, De Morgen, Humo, Dag 
Allemaal, TVFamilie, TeVe Blad, Story, Primo en Goed Gevoel.  
DPG biedt ook online diensten aan om gebruikers in bepaalde sectoren (zoals de bouwsector) te 
begeleiden en te adviseren. Deze diensten worden aangeboden via de merken Livios, Rénover & 
Construire, Guide-épargne, Mon Energie, vacature.com, enz.  
DPG biedt ten slotte telecommunicatiediensten aan via de merken Mobile Vikings en JIM Mobile. 

http://www.proximus.be/
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datadiensten. Mobile Vikings biedt momenteel geen andere elektronische communicatiediensten 

aan. Haar mobiele diensten worden uitsluitend op standalone basis aangeboden. 

18. De voormelde mobiele diensten worden door Mobile Vikings op de markt aangeboden onder zowel 

het merk “Mobile Vikings” als “JIM Mobile”, en ze worden momenteel geleverd door Mobile 

Vikings op basis van een MVNO-contract gesloten met Orange (op grond waarvan Mobile Vikings 

het netwerk van Orange kan gebruiken om haar mobiele diensten aan te bieden).5 

19. In dit voorstel van beslissing zullen Proximus en Mobile Vikings verder worden aangeduid als 

“partijen”. 

II.3 Vertegenwoordiger6 

20. Vertegenwoordiger voor de aanmeldende partij is:  

Meester Dirk Van Liedekerke 

CMS Debacker 

Terhulpsesteenweg 178  

B-1170 Watermaal-Bosvoorde 

België 

dirk.VanLiedekerke@cms-db.com  

 

II.4 Belanghebbende derde partijen 

21. Mobile Vikings NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 

BE0886.946.917, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/1; 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Johan Ysewyn , advocaat bij de balie te Brussel met 

kantoor te 1040 Brussel, Kunstlaan 44; 

22. Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatiediensten (BIPT), ingeschreven in de 

Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0243.405.860, met maatschappelijke 

zetel te 1030 Brussel, Koning Albertlaan II-laan 35, vertegenwoordigd door de heer Michel Van 

Bellinghen en de heer Axel Desmedt; 

 

III. Gemotiveerd voorstel van de Auditeur van 7 mei 2021 

23. De auditeur legde voor wat volgt: 

“ 

III. Aangemelde operatie 

 
5  Indien in dit voorstel van beslissing wordt gesproken over Mobile Vikings wordt daaronder ook Jim  

Mobile verstaan, tenzij anders aangegeven.  
6  Aanmelding, p. 14. 

mailto:dirk.VanLiedekerke@cms-db.com
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III.1 Beschrijving van de operatie7 

15. De voorgenomen concentratie betreft de overname door Proximus van de uitsluitende zeggenschap 

over de doelonderneming, Mobile Vikings. De operatie omvat ook de overdracht van de merken en 

domeinnamen die betrekking hebben op “JIM Mobile”, die momenteel op naam van DPG zijn 

geregistreerd, alsmede de verlening van een licentie voor het gebruik van de “JIM”-merken en -

domeinnamen, die momenteel op naam van DPG zijn geregistreerd. 

III.2 Doel van de concentratie8 

16. Voor Proximus biedt de concentratie de mogelijkheid om de commerciële activiteit van Mobile 

Vikings verder te ontwikkelen op een wijze die complementair is aan die van Proximus, terwijl 

tegelijkertijd wordt genoten van een reeks synergiën die de positionering van Mobile Vikings 

kunnen versterken. 

17. De concentratie zal partijen in de eerste plaats in staat stellen om hun respectieve activiteiten op 

complementaire wijze te combineren, met respect voor de commerciële positionering van elk van 

beide entiteiten. Verwacht wordt dat Mobile Vikings binnen de Proximus Group aldus als een 

afzonderlijke entiteit zal blijven functioneren, met een duidelijke positionering en een sterke eigen 

identiteit. Het DNA van de merken “Mobile Vikings” en “JIM Mobile” zal behouden blijven en Mobile 

Vikings zal haar producten en diensten onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde naam blijven 

aanbieden en, waar nodig, complementaire diensten of een complementair aanbod ontwikkelen 

(zoals één of meerdere gebundelde aanbiedingen, inclusief vaste elektronische 

communicatiediensten). 

III.3 Type overeenkomst9 

18. De voorgenomen concentratie betreft een overdracht van uitsluitende zeggenschap van de 

doelonderneming naar Proximus. Na die overdracht zal Proximus direct beschikken over alle 

aandelen (en de daarmee verbonden stemrechten) van de vennootschap Mobile Vikings. 

III.4 Onderzoekstermijnen na aanmelding 

Aanmelding concentratie 1 april 2021 

Aanvang termijn 2 april 2021 

20 werkdagen 30 april 2021 

25 werkdagen 7 mei 2021 

40 werkdagen 1 juni 2021 

 
7  Aanmelding, p. 18. 
8   Aanmelding, p. 21-22. 
9   Aanmelding, p. 19. 
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III.5 Drempels10 

19. De omzetcijfers van de partijen in 2020 zijn als volgt:  

 
Proximus Mobile Vikings 

Wereldwijde omzet 5.637.900 K EUR  48.599 K EUR  

EU-wijde omzet [VERTROUWELIJK] K EUR  48.599 K EUR 

Omzet in België [VERTROUWELIJK] K EUR 48.599 K EUR 

20. Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA. 

IV. Activiteiten van partijen 

21. Partijen zijn actief op het klein- en groothandelsniveau van de Belgische telecommunicatiesector. 

Op kleinhandelsniveau overlappen de activiteiten van partijen enkel met betrekking tot mobiele 

telecommunicatiediensten die aan consumenten worden aangeboden, waarbij Proximus actief is 

als MNO, als eigenaar van haar mobiele netwerk. Mobile Vikings biedt ook mobiele 

telecommunicatiediensten aan eindgebruikers aan, maar heeft geen mobiel netwerk. Mobile 

Vikings opereert als MVNO, die voor de levering van haar kleinhandelsdiensten een beroep doet op 

groothandelstoegang tot het mobiele netwerk van Orange, een andere MNO die in België actief is. 

22. Mobiele operatoren kunnen van elkaar worden onderscheiden op basis van hun kenmerken11: 

a. Dienstenleveranciers (service providers) of doorverkopers (airtime resellers): hun 

activiteiten beperken zich tot het op de markt brengen (marketing, distributie, 

facturering) van de diensten van een mobiele netwerkoperator. Zij verkopen 

producten en diensten van hun host-MNO onder hun eigen naam en 

marketingkanalen door. Zij exploiteren geen netwerkmiddelen en gespreksafgifte 

naar hun klanten wordt gedaan door de host-operator; 

b. Light MVNO’s: service providers die tot op zekere hoogte zelf hun klantenbeheer en 

factureringssysteem controleren. Hoewel de light MVNO’s over enige commerciële 

vrijheid beschikken, in het bijzonder wat de structurering van hun tariefaanbod 

betreft, zijn ze voor de gespreksafgiftedienst ook volledig afhankelijk van hun host-

operator; 

c. Full MVNO’s: zij beschikken niet over een radiotoegangsnetwerk (RAN-netwerk) en 

huren bijgevolg de middelen van dat radiotoegangsnetwerk, alsook een deel van het 

core netwerk van een MNO, zijn host-operator via een groothandelsovereenkomst. 

Een full MVNO beschikt wel over een aantal core netwerk elementen van een gsm- of 

 
10   Aanmelding, p. 30. 
11  Aanmelding, p. 159-160.  
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UMTS-architectuur (MSC-schakelaar en databanken, zoals het HLR-register), alsook 

over eigen mobiele nummervoorraden en SIM-kaarten. Deze MVNO’s zijn bovendien 

in staat om hun eigen mobiele gespreksafgiftetarieven vast te stellen op 

groothandelsniveau aangezien zij zelf hun eigen interconnectie-overeenkomsten 

sluiten, zonder tussenkomst van hun host-operator; 

d. MNO’s: zij beschikken over een eigen radiotoegangsnetwerk (RAN-netwerk), inclusief 

alle onderdelen die nodig zijn voor het uitbaten van het netwerk, met inbegrip van de 

basis zend- en ontvangststations (BTS), de mobiele schakelcentrales (MSC), het home 

location register (HLR), de eigen verkoopkanalen en het vermogen tot 

nummeroverdracht. 

23. Op kleinhandelsniveau begon Mobile Vikings haar mobiele telecommunicatiediensten aan 

particulieren in 2009 aan te bieden als een light MVNO en het werd een full MVNO in 2018. Zij levert 

mobiele telecommunicatiediensten aan haar klanten (zowel prepaid als postpaid), dit uitsluitend 

op standalone basis. 

24. Proximus biedt naast mobiele telecommunicatiediensten (zowel prepaid als postpaid) ook de 

volgende vaste telecommunicatiediensten aan: 

a. televisiediensten voor kleinhandelsklanten, 

b. vaste internettoegangsdiensten voor kleinhandelsklanten, 

c. vaste telefoniediensten voor kleinhandelsklanten. 

25. Proximus biedt haar kleinhandelsdiensten (vaste en mobiele diensten) zowel op standalone basis 

als in de vorm van bundels aan (multiple play). Klanten die meer dan één telecommunicatiedienst 

afnemen als onderdeel van een bundel, profiteren van een korting. De multiple play bundels van 

Proximus die vaste en/of mobiele televisiediensten, vaste internettoegangsdiensten en vaste 

telefoondiensten omvatten, worden op de markt gebracht onder de benaming “Flex”. 

26. Proximus’ dochteronderneming Scarlet biedt vaste telecommunicatiediensten aan in bundelvorm 

(waarbij internettoegangsdiensten ook standalone worden aangeboden). Daarnaast biedt het ook 

mobiele telecommunicatiediensten aan op standalone basis (deze kunnen eventueel gecombineerd 

worden met haar vaste bundel), dit enkel postpaid.   

27. Aangezien Mobile Vikings geen vaste telecommunicatiediensten aan consumenten levert, zal het 

niet worden beschouwd als een actieve aanbieder van vaste telecommunicatiediensten aan 

kleinhandelsklanten in België. Niettemin zal de auditeur, zoals nader toegelicht in VII.2, in het kader 

van de concurrentiële analyse beoordelen of Mobile Vikings een potentiële nieuwkomer zou kunnen 

zijn voor vaste telecommunicatiediensten (televisie, internet en telefonie) aan eindgebruikers in 

België. 

28. Op groothandelsniveau is Proximus als MNO eigenaar van een mobiel netwerk waartoe zij derden 

toegang verleent. Op groothandelsniveau levert Proximus de volgende diensten: 

a. toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken (MVNO-toegang), 

b. gespreksafgifte op mobiele netwerken, 

c. internationale elektronische communicatiediensten (international carrier’s carrier 

services), 
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d. toegang tot huurlijnen. 

29. Mobile Vikings is ook actief op de markt voor mobiele gespreksafgifte aangezien het de 

gespreksafgifte met betrekking tot haar eindgebruikers aanbiedt op basis van haar huidige 

interconnectie-relaties met de andere operatoren die actief zijn op de markt. 

30. Daarnaast bezit Proximus een vast kopernetwerk, via hetwelk zij vaste telecommunicatiediensten 

aanbiedt. Op groothandelsniveau levert Proximus de volgende diensten: 

a. gespreksafgifte op vaste netwerken, 

b. gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken, 

c. gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers, 

d. toegang tot huurlijnen. 

31. Tenslotte is Proximus onderworpen aan een regulatoire verplichting om toegang te verlenen tot 

haar kopernetwerk. Aangezien deze groothandelsdiensten inputs zijn voor de levering van vaste 

telecommunicatiediensten op kleinhandelsniveau, zouden op groothandelsniveau volgende 

markten kunnen worden beschouwd als zijnde relevant: 

a. groothandelsmarkt voor toegang tot televisiediensten, 

b. groothandelsmarkt voor toegang tot internetdiensten. 

32. Gelet op deze regulatoire verplichting is de auditeur van mening dat Proximus geen mogelijkheid 

heeft toegang af te schermen tot haar kopernetwerk. Bovendien heeft Proximus op dit moment 

geen enkele klant op groothandelsniveau voor televisie en slechts een beperkt aantal klanten voor 

internetdiensten12. Wegens de afwezigheid van effecten van de voorgenomen transactie op deze 

groothandelsmarkten zullen deze markten niet verder worden besproken in voormelde beslissing.  

33. Gelet op bovenstaande bepaalt de auditeur de relevante markten voor de volgende diensten:  

a. Mobiele telefoniediensten op kleinhandelsniveau, 

b. Vaste internetdiensten op kleinhandelsniveau, 

c. Vaste telefoniediensten op kleinhandelsniveau, 

d. Televisiediensten op kleinhandelsniveau, 

e. Toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken (MVNO-toegang), 

f. Gespreksafgifte op mobiele netwerken, 

g. Internationale elektronische communicatiediensten (international carrier’s carrier 

services), 

h. Toegang tot huurlijnen, 

i. Gespreksafgifte op vaste netwerken, 

j. Gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken, 

k. Gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers. 

 
12  Aanmelding, p. 176-177. 



 

8 

34. Op basis van die analyse zal de auditeur vervolgens de betrokken markten aanwijzen met het oog 

op de concurrentiële analyse. 

V. Marktafbakening  

V.1 Mobiele telefoniediensten op kleinhandelsniveau 

V.1.1 Productmarkt 

V.1.1.a Beslissingspraktijk 

35. De Europese Commissie heeft in haar beslissingspraktijk geoordeeld dat de kleinhandelsmarkt voor 

mobiele telefonie een aparte relevante markt vormt die dient te worden onderscheiden van de 

markt voor vaste telecommunicatiediensten.13 Verder beschouwt de Europese Commissie dat er één 

kleinhandelsmarkt bestaat voor mobiele telecommunicatiediensten aan eindgebruikers, die niet 

verder dient opgedeeld te worden naargelang type klant (particulier of zakelijk), type van tarief 

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

of internationale gesprekken, internet data diensten, voice- en tekstdiensten).14   

36. De BMA heeft zich in het verleden uitgesproken over deze markt en heeft een algemene 

kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie weerhouden zonder deze  verder op te delen naargelang 

enkele van de hierboven genoemde criteria.15  

V.1.1.b Standpunt aanmeldende partij16 

37. De aanmeldende partij is van mening dat er één enkele kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telecommunicatiediensten is. 

38. De aanmeldende partij nodigt daarnaast uit om de gevolgen van de transactie ook te analyseren 

op het specifieke segment van de residentiële klanten, gezien de activiteiten van MVNO’s een 

geringe rol spelen in het segment van kleine en grote ondernemingen en Mobile Vikings niet 

aanwezig is in dit segment. Zij verwijst onder meer naar de zaak Telenet/Telelinq van de BMA waar 

de mededingingsrechtelijke analyse op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten aan 

ondernemingen werd uitgevoerd.17 Bovendien acht zij dat een verdere segmentering onder de 

residentiële klanten mogelijk zou kunnen zijn naargelang het type particuliere gebruikers (bvb. de 

heavy data gebruikers, “digital lovers” genoemd) en de leeftijdscategorieën van de gebruikers. 

 

 

 
13  Zaken COMP/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited, 30 april 2003 rn. 40 en de daar geciteerde  

precedenten; COMP/38.369, T-Mobile Deutschland/O2 Germany,16 juli 2003, rn. 45; aanmelding p. 42, 
rn. 62. 

14  Zaken COMP/M.7018 van 2 juli 2014, Telefonica Deutschland/E Plus, rn. 30-55 en zaak COMP/M.6992 
van, Hutchison 3G UK/Telefonica, 28 mei 2014 rn. 141-150, COMP/M.7637 Liberty Global/BASE 
Belgium, 4 februari 2016, rn 37. 

15  Beslissing Raad voor de Mededinging van 26 mei 2009 ,Zaak 2009-P/K-10, BASE/BMB, rn. 116-127;  
Beslissing BMA van 12 juni 2017, Zaak 2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, rn 32, g, p.120 (juncto rn 
124 van Ontwerp van beslissing). 

16  Aanmelding, p. 42-44. 
17  Aanmelding, p. 44. 
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V.1.1.c Marktonderzoek 

39. Bij de concurrenten18  gaat een grote meerderheid akkoord met de voorgestelde marktafbakening. 

Gezien de diensten van MVNO’s op de kleinhandelsmarkt hoofdzakelijk aan residentiele klanten 

worden geleverd, verwijzen zowel Orange als Telenet naar een mogelijke sub-segmentering van de 

mobiele telefoniediensten aan residentiele klanten. Een sub-segmentering op basis van leeftijd 

werd ook als mogelijke aangewezen omwille van het profiel van de klanten van Mobile Vikings die 

zich naar “jongeren” richt.  

40. Orange legt ook de nadruk op de “convergente” (vast-mobiele) markt, die - volgens DPG Media - 

mede de aanleiding tot de transactie is geweest en die tevens een markt is waarop de transactie 

naar de toekomst toe invloed kan en zal uitoefenen. 

41. Het BIPT19 volgt de voorgestelde marktafbakening. Voorts meent het dat de concurrentiële analyse 

ook op verschillende sub-segmenten (residentieel vs zakelijk, prepaid vs postpaid, mobiele dienst 

afzonderlijk verkocht vs mobiele diensten in bundels) dient te worden uitgevoerd en dat de positie 

van Mobile Vikings op het segment van hoge datavolume abonnementen in rekening dient te 

worden genomen.  

V.1.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

42. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt als relevante productmarkt één enkele kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten. 

43. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten 

verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, aangezien dit geen verschil 

uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.  

44. Voor de beoordeling van voorliggende transactie worden echter volgende mogelijke sub-

segmenteringen in rekening genomen, namelijk residentieel vs professioneel, postpaid vs prepaid, 

standalone vs deel uitmakend van een bundel en type gebruiker. 

V.1.2 Geografische markt 

V.1.2.a Beslissingspraktijk 

45. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten 

een nationale omvang heeft.20 

46. De BMA heeft ook conform de beslissingspraktijk van de Europese Commissie meermaals 

aangegeven dat deze markt een nationale omvang heeft.21 

V.1.2.b Standpunt aanmeldende partij22 

 
18  Zie antwoord van Orange, 10 maart 2021, p. 4 , van Telenet, 15 maart 2021, p. 2-3.  
19  Zie antwoord van het BIPT, 12 maart 2021, p. 1-2. 
20  Zie onder meer zaken COMP/M.8864, Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 68-70;  

COMP/M. M.7637, Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016 rn. 43-46. 
21  Beslissing BMA van 26 maart 2014, zaak 2014 C/C-03, Tecteo/EDA-Avenir Advertising, rn. 109; 

beslissing BMA van 28 januari 2016, zaak C/C-15/0043, Jim Mobile – Viking/Medialaan, rn. 76, Beslissing  
BMA van 12 juni 2017, zaak 2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, rn. 32, g, p.120 (juncto rn 125-126

 van Ontwerp van beslissing).  
22  Aanmelding, p. 54. 
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47. De aanmeldende partij betwist de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en van de BMA 

niet.  

48. Voorts wijst ze erop dat een beperkter geografisch marktsegment dan de nationale markt in 

beschouwing moet worden genomen bij de mededingingsrechtelijke analyse, dit rekening houdend 

met de geografische reikwijdte van de mobiele activiteit en het belangrijke klantenbestand van 

Mobile Vikings in het kabelverzorgingsgebied van Telenet. Zij verwijst naar een gelijkaardige 

benadering in de Liberty Global/Base beslissing van de Europese Commissie.23 

V.1.2.c Marktonderzoek 

49. Telenet, Orange en VOO alsook het BIPT gaan akkoord met een nationale kleinhandelsmarkt voor 

mobiele telefonie. Orange merkt verder erop dat een nauwere markt op basis van een regionale 

marktafbakening (in casu Vlaanderen en Wallonië) niet a priori zou moeten uitgesloten worden.24 

Het BIPT geeft aan dat de meerderheid van de klanten van Mobile Vikings zich in Vlaanderen 

bevinden.  

V.1.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

50. De auditeur oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de beslissingspraktijk van de BMA en 

van de Europese Commissie en weerhoudt een nationale marktafbakening. 

V.2 Vaste internetdiensten op kleinhandelsniveau 

V.2.1 Productmarkt 

V.2.1.a Beslissingspraktijk 

51. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie een algemene kleinhandelsmarkt 

voor de levering van vaste internettoegangsdiensten afgebakend, zonder dat het noodzakelijk was 

om hierbij nog onderscheiden markten te definiëren op grond van technologie of snelheid omdat 

dit het resultaat van de mededingingsrechtelijke beoordeling van de relevante markt niet zou 

veranderen.25 Zij heeft deze brede marktafbakening - omvattende alle types van producten, 

manieren van distributie en snelheden/bandbreedtes, aan particulieren en kleine ondernemingen, 

met uitzondering van de levering van vaste internetdiensten via mobiele netwerkinfrastructuur - 

bevestigd in Vodafone/Certain Liberty Global Assets van 18 juli 2019.26  

52. In de beslissing Telenet/Coditel Brabant heeft de BMA een algemene kleinhandelsmarkt voor de 

levering van vaste internettoegangsdiensten weerhouden in lijn met de beslissingspraktijk van de 

Europese Commissie.27 De BMA heeft deze marktafbakening weerhouden in Telenet/Telelinq28.  

53. De sectorregulering in de CRC-beslissing van 29 juni 2018 maakt een onderscheid tussen de 

kleinhandelsmarkt tussen vaste internetdiensten aan residentiële klanten (mogelijks uitgebreid tot 

 
23  Ib. 
24  Zie antwoord Telenet van 15 maart 2021, p. 2, van Orange, 10 maart 2021, p. 4, van VOO, 10 maart 

2021, p. 1,  van het BIPT, 12 maart 2021, p. 1. 
25  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 61. 
26  Zaak COMP/M.8864, Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 56. 
27  Beslissing BMA van 12 juni 2017 , Zaak 2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, rn. 29, punt d  p.119  

(juncto rn. 86 van Ontwerp van beslissing).  
28  Beslissing BMA van 23 mei 2018, zaak 2018-C/C-14, Telenet/Telelinq, rn. 22, p. 41.  
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ondernemingen met minder dan 10 werknemers) en vaste internetdiensten aan niet-residentiële 

klanten (mogelijks beperkt tot ondernemingen met tien of meer werknemers).29   

V.2.1.b Standpunt aanmeldende partij30 

54. De aanmeldende partij betwist deze marktafbakening niet.  

55. Zij nodigt de BMA uit om de concurrentiële analyse mogelijks op een nauwer segment uit te voeren, 

met name de internetdiensten aan residentiële klanten naar analogie met de wijze waarop dit werd 

voorgesteld door het Auditoraat in Telenet/Telelinq, toen het nauwere segment de levering van 

internetdiensten aan zakelijke klanten betrof.   

V.2.1.c Marktonderzoek 

56. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT niet zich uitgesproken over deze 

markt.   

V.2.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

57. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt als relevante productmarkt een algemene kleinhandelsmarkt voor vaste 

internettoegangsdiensten. 

58. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste 

internettoegangsdiensten verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten of 

naargelang het type klanten (residentiële of zakelijke klanten), aangezien dit geen verschil uitmaakt 

voor de beoordeling van voorliggende transactie.  

V.2.2 Geografische markt 

V.2.2.a Beslissingspraktijk  

59. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium open gelaten of de kleinhandelsmarkt 

voor de levering van vaste internetdiensten nationaal, regionaal dan wel beperkt was tot het 

dekkingsgebied van het kabelnetwerk van Telenet, gezien dit geen effect zou hebben op de 

mededingingsrechtelijke beoordeling.31 

60. De BMA heeft in Telenet/Coditel Brabant een nationale kleinhandelsmarkt voor vaste 

internettoegangsdiensten weerhouden.32 

61. De CRC heeft in haar beslissing van 29 juni 2018 betreffende de markten voor breedband en 

televisieomroep elementen aangekaart die zowel een nationale als een regionale geografische 

afbakening toelaten maar heeft uiteindelijk de vraag open gelaten.33 In haar vorige beslissing van 

 
29  CRC-besluit van 29 juni 2018 betreffende de markten voor breedband en televisieomroep. 
30  Aanmelding, p. 72-74. 
31  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 61. 
32  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 93 van Ontwerp van  

beslissing). 
33  CRC Beslissing van 29 juni 2018 van het BIPT betreffende de markten voor breedband en  

televisieomroep, rn. 255 en 260. 
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1 juli 2011 ging de CRC uit van een nationale kleinhandelsmarkt voor het leveren van vaste 

internetdiensten.34 

V.2.2.b Standpunt aanmeldende partij35 

62. De aanmeldende partij heeft geen bijkomende opmerkingen over de definiëring van de 

geografische markt.  

63. Zij wijst op de beslissingspraktijk van de Europese Commissie waarin deze overwoog - maar 

uiteindelijk de vraag open liet - of de geografische omvang van de markt op nationale of regionale 

basis moest worden gedefinieerd dan wel aan de hand van de netwerkdekking van de operatoren, 

dit in Liberty Global/BASE Belgium en MEIF 6 Fiber/KCOM Group. 

V.2.2.c Marktonderzoek 

64. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

markt. 

V.2.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

65. De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale 

marktafbakening.  

V.3 Vaste telefoniediensten op kleinhandelsniveau 

V.3.1 Productmarkt 

V.3.1.a Beslissingspraktijk 

66. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie een totale kleinhandelsmarkt voor 

vaste telefoniediensten in aanmerking genomen, die ook VoIP-diensten omvat.36 

67. De BMA heeft een kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten weerhouden in 

Telenet/Coditel Brabant.37 

V.3.1.b Standpunt aanmeldende partij38 

68. De aanmeldende partij verwijst naar de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en de BMA. 

Zij wijst verder op de deregulering van de markten voor vaste spraaktelefonie met uitzondering van 

de markt voor vaste gespreksafgifte.  

V.3.1.c Marktonderzoek 

69. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

markt.   

V.3.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

 
34  Beslissing BMA van 12 juni 2017, zaak 2017- C/C-23 Telenet/Coditel Brabant, rn. 88, p.18 (juncto rn. 30,  

p. 120).  
35  Aanmelding, p. 74, rn. 130. 
36  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 68-69. 
37  Beslissing BMA van 12 juni 2017, zaak 2017- C/C-23 Telenet/Coditel Brabant, rn. 32 f, p.120. 
38  Aanmelding, p. 66-67. 
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70. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt als relevante productmarkt een algemene kleinhandelsmarkt voor vaste 

telefoniediensten. 

71. De auditeur laat de vraag open of de algemene kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten 

verder dient te worden onderverdeeld in meerdere productmarkten, aangezien dit geen verschil 

uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie. 

V.3.2 Geografische markt 

V.3.2.a Beslissingspraktijk 

72. De Europese Commissie heeft in Liberty Global/BASE Belgium de vraag of de kleinhandelsmarkt 

voor vaste telefoniediensten regionaal of beperkt is tot het dekkingsgebied van het kabelnetwerk 

van Telenet open gelaten, gezien dit geen effect zou hebben op de mededingingsrechtelijke 

beoordeling.39 

73. In haar beslissingspraktijk heeft de BMA geoordeeld dat de geografische markt nationaal was.40  

V.3.2.b Standpunt aanmeldende partij41 

74. De aanmeldende partij wijst erop dat in Liberty Global/BASE Belgium en MEIF 6 Fiber/KCOM Group 

de Europese Commissie de mogelijkheid beoordeelde of de omvang van de markt voor het 

aanbieden van vaste spraaktelefoniediensten op kleinhandelsniveau beperkter was dan 

nationaal.42 Meer recentelijk is de Europese Commissie in Vodafone/Certain Liberty Global Assets 

tot de conclusie gekomen dat de omvang van de markt voor de levering van vaste 

spraaktelefoniediensten op kleinhandelsniveau nationaal was.43 

V.3.2.c Marktonderzoek 

75. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

productmarktafbakening.   

V.3.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

76. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de BMA en gaat voor de 

beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale marktafbakening.  

V.4 Televisiediensten op kleinhandelsniveau  

V.4.1 Productmarkt 

V.4.1.a Beslissingspraktijk 

77. In Liberty Global/BASE Belgium heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de relevante 

productmarkt de totale kleinhandelsmarkt voor tv-diensten is, zonder dat deze markt nog verder 

 
39  Zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 73. 
40  Beslissing BMA van 7 november 2008, zaak 2008 C/C-59, Belgacom/Scarlet, rn. 61; beslissing BMA van  

26 maart 2014, zaak 2014 C/C-03, Tecteo/EDA-Avenir Advertising, rn. 106; Beslissing BMA van 12 juni 
2017, zaak 2017-C/C-23 Telenet/Coditel Brabant, rn. 32, f, p.120 (juncto rn. 117 Ontwerp van beslissing). 

41  Aanmelding, p. 67-68. 
42  COMP/ M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, rn. 62-64; COMP/ M.9433 MEIF 6/KCOM Group, 18  

oktober 2019, rn. 43. 
43  COMP/ M.8864 Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 61. 
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dient opgesplitst te worden naargelang de bestaande technologieën of een verder onderscheid 

dient gemaakt te worden tussen FTA/basis betaaltelevisiediensten enerzijds en premium tv-

diensten anderzijds en tussen lineaire en niet-lineaire diensten, aangezien dit het resultaat van de 

mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou wijzigen.44 

78. In haar beslissingspraktijk heeft de BMA een algemene kleinhandelsmarkt voor tv-diensten 

weerhouden.45 Zij heeft ook gepreciseerd dat de kleinhandelsmarkt voor tv diensten enerzijds zowel 

analoge als digitale televisie en anderzijds alle transmissiewijzen (behalve OTT) omvat.46 

79. In haar beslissing van 29 juni 2020 heeft de CRC de kleinhandelsmarkt voor televisieomroep 

gedefinieerd als de kleinhandelsmarkt voor de verstrekking van televisiesignalen waaronder 

analoge en digitale signalen, via kabel (CATV) en DSL (IPTV).47  

V.4.1.b Standpunt aanmeldende partij48 

80. De aanmeldende partij heeft geen bijkomende opmerkingen aangaande de 

productmarktafbakening.  

V.4.1.c Marktonderzoek 

81. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

productmarktafbakening.   

V.4.1.d Beoordeling auditeur en conclusie 

82. De auditeur oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de beslissingspraktijk van de BMA en 

van de Europese Commissie en weerhoudt als relevante productmarkt de totale kleinhandelsmarkt 

voor televisiediensten. 

83. De vraag naar een verdere opsplitsing van deze markt wordt open gelaten, aangezien dit geen 

verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie. 

V.4.2 Geografische markt 

V.4.2.a Beslissingspraktijk 

84. De Europese Commissie oordeelde in Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media dat de 

geografische markt moest worden afgebakend overeenkomstig het dekkingsgebied van het 

kabelnetwerk van de betrokken operator.49 In Liberty Global/BASE Belgium overwoog het de 

mogelijkheid dat de geografische markt nationaal of regionaal was, dan wel overeenstemde met 

het dekkingsgebied, maar liet deze vraag uiteindelijk open omdat het onderscheid het resultaat van 

de mededingingsrechtelijke beoordeling niet zou veranderen.50 

 
44  Zaak COMP/7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 52. 
45  Beslissing BMA van 12 juni 2017, zaak 2017-C/C-23 ,Telenet/Coditel Brabant, rn. 32, a, p.120 (juncto rn. 

93 Ontwerp van beslissing). 
46  Beslissing nr. 2010-C/C-48 van de Raad voor de Mededinging van 29 november 2010, Telenet-Canal+,  

rn. 85. 
47  CRC Beslissing van 29 juni 2018 van het BIPT betreffende de markten voor breedband en  

televisieomroep. 
48  Aanmelding, p. 78-79. 
49  Zaak COMP/7194 – Liberty Global/Corelio.W&W/De Vijver Media, rn. 139. 
50  Zaak COMP/7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 56. 
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85. De BMA heeft geoordeeld dat de geografische omvang van de kleinhandelsmarkt voor tv-diensten 

beperkt is tot het dekkingsgebied van elke kabeloperator.51 

86. In haar beslissing van 29 juni 2020 heeft de CRC de geografische afbakening van de 

kleinhandelsmarkt voor televisieomroep open gelaten. 52 

V.4.2.b Standpunt aanmeldende partij53 

87. De aanmeldende partij betwist deze geografische marktafbakening niet. 

V.4.2.c Marktonderzoek 

88. De concurrenten en het BIPT hebben geen opmerkingen met betrekking tot de geografische 

marktafbakening.  

V.4.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

89. De auditeur oordeelt dat er geen reden is om af te wijken van de beslissingspraktijk van de BMA en 

van de Europese Commissie en weerhoudt een kleinhandelsmarkt voor de levering van 

televisiediensten beperkt tot het verzorgingsgebied van de kabeloperatoren. 

V.5 Toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken (MVNO-toegang) 

V.5.1 Productmarkt 

V.5.1.a Inleiding 

90. MNO’s leveren toegangs- en gespreksopbouwdiensten op groothandelsniveau, en daardoor 

worden MVNO’s in staat geplaatst om op kleinhandelsniveau eigen mobiele telefoniediensten aan 

eindgebruikers aan te bieden.54 

V.5.1.b Beslissingspraktijk 

91. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat er een aparte groothandelsmarkt bestaat voor 

toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken.55 

92. De BMA heeft in haar beslissingspraktijk een aparte groothandelsmarkt voor toegang en 

gesprekopbouw op mobiele netwerken weerhouden.56 

V.5.1.c Standpunt aanmeldende partij57 

 
51  Beslissing nr. 2010-C/C-48 van de Raad voor de Mededinging van 29 november 2010, Telenet-Canal+,  

rn. 91.; Beslissing BMA van 12 juni 2017, zaak 2017-C/C-23 Telenet/Coditel Brabant, rn. 32, a, p. 120 
(juncto rn. 42 Ontwerp van beslissing).  

52  CRC Beslissing van 29 juni 2018 van het BIPT betreffende de markten voor breedband en  
televisieomroep. 

53  Aanmelding, p. 79. 
54  Aanmelding, p. 46. 
55  Zaken COMP/M.7018 – Telefonica Deutschland/E-Plus, rn. 79; COMP/M.6497 – Hutchison 3G 

Austria/Orange Austria, rn. 61-63; COMP/M.5650 – T-Mobile/Orange, rn. 27-30; COMP/M.4947 – 
Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain, rn. 15; COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 102. 

56  Beslissing BMA-2017-C/C-23, Telenet/Coditel Brabant, p. 120 rn. 31 ( juncto rn. 134 van Ontwerp van  
beslissing); Beslissing BMA-2018-C/C-14, Telenet/Telelinq,  p. 41 rn. 21 ( juncto rn. 157 van Ontwerp van 
beslissing). 

57  Aanmelding, p. 47. 
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93. De aanmeldende partij heeft geen bijkomende opmerkingen over de definiëring van de 

productmarkt. 

V.5.1.d Marktonderzoek 

94. De concurrenten en het BIPT zijn het eens met de voorgestelde marktafbakening. 58 

V.5.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

95. De auditeur ziet geen redenen om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt een afzonderlijke groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw 

op mobiele netwerken.  

V.5.2 Geografische markt 

V.5.2.a Beslissingspraktijk 

96. De Europese Commissie heeft in eerdere zaken geoordeeld dat de groothandelsmarkt voor toegang 

en gespreksopbouw op mobiele netwerken als een nationale markt beschouwd moet worden 

omwille van de wettelijke belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat aan MVNO’s verleende 

vergunningen over het algemeen een nationale reikwijdte hebben.59 

97. De BMA heeft geoordeeld dat de groothandelsmarkt voor toegang en gesprekopbouw op mobiele 

netwerken een nationale omvang heeft.60 

V.5.2.b Standpunt aanmeldende partij61 

98. De aanmeldende partij sluit zich aan bij de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en is van 

mening dat de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken 

nationaal van omvang is. 

V.5.2.c Marktonderzoek 

99. De concurrenten en het BIPT gaan akkoord met een groothandelsmarkt voor toegang en 

gesprekopbouw op mobiele netwerken van nationale omvang.62  

V.5.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

100. De auditeur ziet geen redenen om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt een nationale groothandelsmarkt voor toegang en  gespreksopbouw op 

mobiele netwerken. 

V.6 Gespreksafgifte op mobiele netwerken 

V.6.1 Productmarkt 

 
58  Zie antwoorden van Orange, 10 maart 2021, p. 4., van Telenet, 15 maart 2021, p. 3., van BIPT, 12 maart
 2021, p. 1. 
59  Zaken COMP/M.7018 – Telefonica Deutschland/E-Plus, rn. 83; zaak COMP/M.6497 – Hutchison 3G 

Austria/Orange Austria, rn. 74-77; zaak COMP/M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, rn. 105. 
60  Beslissing BMA-2017-C/C-23 Telenet/Coditel Brabant, p.121, rn. 32, i (juncto rn. 139 van de  

ontwerpbeslissing); Beslissing BMA van 22 mei 2018, zaak Telenet/Telelinq, 2018-C/C-14, p. 41, rn. 21  
(juncto rn. 157 van de ontwerpbeslissing). 

61  Aanmelding, p. 55. 
62  Zie antwoorden van Orange, 10 maart 2021, p. 3; van Telenet, 15 maart 2021, p. 3, van het BIPT, 12 

maart 2021, p. 1. 
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V.6.1.a Inleiding 

101. Gespreksafgiftediensten worden geleverd wanneer telefoongesprekken beginnen op het ene 

netwerk en eindigen op een ander netwerk. Bij dergelijke oproepen zorgt de operator op wiens 

netwerk de oproep wordt opgebouwd voor de routering naar een interconnectiepunt vanaf waar 

de operator van het andere netwerk de oproep verder afwikkelt, wat wil zeggen dat deze laatste 

de oproep doorverbindt van het interconnectiepunt naar degene die wordt gebeld en waar het 

gesprek bijgevolg wordt “afgegeven”. Deze dienst wordt geleverd op groothandelsniveau tussen 

twee netwerkoperatoren, ofwel in de relatie met een operator van het type full MVNO die deze 

dienst eveneens kan leveren (zoals die met name voor Mobile Vikings het geval is).63  

102. Sommige full MVNO’s worden door het BIPT beschouwd als zijnde actief op de groothandelsmarkt 

voor gespreksafgifte, in de mate dat zij beschikken over een zeker aantal kernnetwerkelementen 

van een GSM- of UTMS-architectuur evenals over eigen mobiele nummer- en SIM-kaartvoorraden, 

en in staat zijn om hun eigen tarieven voor mobiele gespreksafgifte op groothandelsniveau vast te 

stellen, aangezien zij zelf interconnectie-akkoorden sluiten, zonder tussenkomst van hun host-

operator, in tegenstelling tot dienstverleners en light MVNOs.64  

V.6.1.b Beslissingspraktijk 

103. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat elk netwerk een afzonderlijke groothandelsmarkt 

voor gespreksafgifte op mobiele netwerk vormt.65 

104. Het BIPT reguleert de markt voor gesprekafgifte op mobiele netwerken bij beslissing van 26 mei 

2017 en concludeert dat er geen andere diensten bestaan die voldoende substitueerbaar zijn met 

de levering op groothandelsniveau van gespreksafgifte naar mobiele nummers. De afgiftedienst die 

wordt geleverd door elke operator die beschikt over mobiele nummers en die zelf mobiele 

gespreksafgiftediensten factureert, is een relevante markt op zich.66 Bijgevolg vormt elk netwerk 

een afzonderlijke groothandelsmarkt voor gesprekafgifte op mobiele netwerken.   

105. In overeenstemming met een technologisch neutrale benadering wordt de groothandelsmarkt voor 

mobiele gespreksafgifte gedefinieerd als een markt die de afgifte naar mobiele nummers op alle 

mobiele netwerktechnologieën (2G, 3G en 4G) alsmede een “OTT”-technologie omvat.67  

106. De BMA heeft in haar beslissingspraktijk geoordeeld dat ieder individueel netwerk een afzonderlijke 

groothandelsmarkt voor gespreksafgifte vormt.68  

V.6.1.c Standpunt aanmeldende partij69 

107. De aanmeldende partij gaat akkoord met de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en de 

BMA. Zij wijst erop dat het BIPT, in het kader van de regulering van de groothandelsmarkt voor 

gespreksafgifte, sommige full MVNO’s als actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte 

heeft beschouwd en deze full MVNO’s toegangs- en prijsverplichtingen heeft opgelegd in haar 

 
63  Aanmelding, p. 45. 
64  Aanmelding p. 46. 
65  Zaak COMP/M.7637, Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 107-112. 
66  Besluit van het BIPT van 26 mei 2017 betreffende marktanalyse 2: gespreksafgifte op afzonderlijke  

mobiele netwerken. 
67  Aanmelding, p. 46. 
68  Beslissing BMA -2009-P/K-10,  Base/BMB, rn. 129. 
69  Aanmelding, p. 45-46. 
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beslissing van 26 mei 2017. Mobile Vikings - full MVNO sinds 2018 - specifieert in haar 

interconnectie-contracten dat het zich moet houden aan de afgiftetarieven bepaald door het BIPT.70 

V.6.1.d Marktonderzoek 

108. De concurrenten en het BIPT71 gaan akkoord met de voorgestelde marktafbakening.  

V.6.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

109. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en van de BMA en weerhoudt een afzonderlijke markt voor gespreksafgifte op mobiele netwerken 

die overeenstemt met elk mobiel netwerk.  

V.6.2 Geografische markt 

V.6.2.a Beslissingspraktijk 

110. De Europese Commissie beschouwt dat de groothandelsmarkt voor mobiele gespreksafgifte 

overeenstemt met de netwerkdimensies van de betrokken mobiele operator en derhalve een 

nationale omvang heeft.72 

111. De BMA beschouwt de groothandelsmarkt voor mobiele gespreksafgifte als nationaal.73  

V.6.2.b Standpunt aanmeldende partij74 

112. De aanmeldende partij betwist de nationale omvang van de markt niet. 

V.6.2.c Marktonderzoek 

113. De concurrenten en het BIPT gaan akkoord met de nationale geografische omvang.75  

V.6.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

114. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en van de BMA en weerhoudt een nationale marktafbakening. 

V.7 Internationale elektronische communicatiediensten (international carrier’s 

carrier services) 

V.7.1 Productmarkt 

V.7.1.a Inleiding 

115. De internationale elektronische communicatiediensten op groothandelsniveau (ook wel 

international carrier’s carrier services genoemd) bestaan hoofdzakelijk in het aanbieden van 

transmissiecapaciteit en internationale connectiviteit (met name voor spraaktelefoniediensten) via 

elektronische communicatie-infrastructuren aan andere ondernemingen actief in elektronische 

communicatie (vast en/of mobiel). Bijvoorbeeld, wanneer er geen rechtstreekse verbinding bestaat 

 
70  Aanmelding, p. 46. 
71  Zie antwoorden van Orange, 10 maart  2021, p. 3, van Telenet, 15 maart 2021, p.3, van BIPT, 12 maart  

2021, p. 1.  
72  Zaak COMP M/7637, Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 113-114. 
73  Beslissing BMA van 8 januari 2020, zaak 2019-V/M-36, rn. 54-57, p. 127-128.  
74  Aanmelding, p. 55. 
75  Zie antwoorden van Orange, 10 maart 2021, p. 3, van Telenet, 15 maart 2021, p. 3, van BIPT, 12 maart  

2021, p. 1. 
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tussen aanbieders die communicatie initiëren (“originating communications providers”) en 

aanbieders die communicatie beëindigen (“terminating communications providers”), worden over 

het algemeen netwerken van derden gebruikt om oproepen tussen hen te routeren.76 

V.7.1.b Beslissingspraktijk 

116. In haar beslissingspraktijk definieert de Europese Commissie de groothandelsmarkt voor 

internationale elektronische communicatiediensten als de markt voor de verhuur van 

transmissiecapaciteit en de levering van aanverwante diensten aan derde operatoren en 

aanbieders van elektronische communicatiediensten.77 Deze groothandelsdiensten vormen een 

input voor de internationale telecommunicatiediensten op kleinhandelsniveau die door de kopers 

van de betrokken groothandelsdiensten aan de eindgebruikers worden verstrekt.  

117. Het BIPT geeft aan dat de groothandelsmarkt voor international carrier’s carrier services niet 

gereguleerd is.78 

V.7.1.c Standpunt aanmeldende partij79 

118. De aanmeldende partij is het eens met de definitie gehanteerd door de Europese Commissie in haar 

beslissingspraktijk. 

V.7.1.d Marktonderzoek 

119. Orange, Telenet, VOO en het BIPT zijn het eens met de gehanteerde productmarktafbakening. 80 

V.7.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

120. De auditeur ziet geen redenen om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en weerhoudt een markt voor internationale elektronische communicatiediensten hoofdzakelijk 

bestaande in het aanbieden van transmissiecapaciteit en internationale connectiviteit (met name 

voor spraaktelefoniediensten).  

V.7.2 Geografische markt 

V.7.2.a Beslissingspraktijk 

121. De Europese Commissie heeft de groothandelsmarkt voor internationale elektronische 

communicatiediensten als wereldwijd beschouwd.81  

V.7.2.b Standpunt aanmeldende partij82 

122. De aanmeldende partij betwist deze geografische marktafbakening niet. 

V.7.2.c Marktonderzoek 

 
76  Aanmelding, p. 51. 
77  Zaak COMP/M.7879, Vodafone / Liberty Global / Dutch JV, 3 augustus 2016, rn. 233; COMP /M.6584,  

Vodafone/Cable & Wireless, 3 juli 2012, rn. 33-34. 
78  Antwoord BIPT, 12 maart 2021, p. 1. 
79  Aanmelding, p. 51-54. 
80  Zie antwoorden van Orange, 10 maart  2021, p. 3, van Telenet, 15 maart 202, p. 3, van BIPT, 12 maart  

2021, p. 1.  
81  Zaak COMP/M.7978, Vodafone/Liberty Global/Dutch JV, 3 augustus 2016, rn. 234-237; Zaak  

COMP/M.6584 Vodafone/Cable & Wireless, 3 juli 2012, rn. 34; Zaak COMP/ M.3752 Verizon/MCI, 7  
oktober 2005, rn. 115-119. 

82  Aanmelding, p. 56. 
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123. Telenet en het BIPT gaan akkoord met de wereldwijde geografische omvang. Orange en VOO 

beschouwen deze markt als nationaal zonder deze stelling verder te substantiëren.83 

V.7.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

124. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en weerhoudt een wereldwijde marktafbakening. 

V.8 Toegang tot huurlijnen 

V.8.1 Productmarkt 

V.8.1.a Inleiding 

125. Groothandels-huurlijnen zijn deelcircuits waarmee leveranciers van telecommunicatiediensten hun 

eigen netwerken kunnen verbinden met locaties van eindgebruikers voor de levering van zakelijke 

connectiviteitsdiensten. Daarnaast vormen groothandels-huurlijnen een input voor de levering van 

vaste en mobiele telecommunicatiediensten.84  

V.8.1.b Beslissingspraktijk 

126. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie een markt voor de groothandelslevering 

van huurlijnen afgebakend.85 Ze heeft echter geen definitief standpunt ingenomen over een verdere 

opsplitsing van de markt in (i) bundelsegmenten (“trunks”) en een markt voor afgevende 

segmenten (“terminating”),  (ii) afgevende huurlijnen (ook “terminating segments” genoemd) met 

een bandbreedte van respectievelijk meer en minder dan 2 Mbps, en (iii) passieve (dark fiber) en 

actieve infrastructuur (traditionele huurlijnen, Ethernet-diensten met gegarandeerde 

bandbreedte).86  

V.8.1.c Standpunt aanmeldende partij87 

127. De aanmeldende partij betwist de door de Europese Commissie gehanteerde marktdefinitie niet. Zij 

voegt er verder aan toe dat de aanpak van de sectorregulatoren op Europees en Belgisch niveau 

doorheen de tijd is geëvolueerd en heeft geleid tot verschillende marktafbakeningen.  

128. In de laatste marktafbakening van december 2019 is de Belgische sectorregulator afgeweken van 

een praktijk waarin verschillende sub-segmenten of potentieel onderscheiden markten werden 

geïdentificeerd, en stelde in plaats daarvan vast dat er één groothandelsmarkt voor hoogwaardige 

toegang op een vaste locatie is, bestaande uit een aantal verschillende groothandelsproducten, 

variërend van huurlijnen met traditionele of alternatieve interfaces, ongeacht de onderliggende 

 
83  Zie antwoorden van Telenet, 15 maart 2021, p. 2,  van BIPT, 12 maart 2021, p. 1, van Orange, 10 maart 

2021, p. 4, van VOO, 10 maart 2021, p. 1. 
84  Zaak COMP/ M.7637,  Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 143, Zaak COMP/M. 8864  

Vodafone/Certains Liberty Global Actifs, 18 juli 2019, rn. 196. 
85  Zaak COMP M.6584 Vodafone/Cable & Wireless, 3 juli 2012, rn. 30; Zaak COMP M.7637 Liberty  

Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 146; Zaak COMP M.7109 Deutsche Telekom/GTS, 14 april  
2014, rn. 65 en 67; COMP  M.8864 Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 199. 

86  Zaak COMP/M. 8864 Vodafone/Certains Liberty Global Actifs, 18 juli 2019, rn. 199 en de daarbij  
geciteerde beslissingspraktijk van de Europese Commissie. 

87  Aanmelding, p. 61. 
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infrastructuur, tot andere groothandelstoegangsproducten die aan bepaalde kwaliteitseisen 

voldoen, maar met uitsluiting van dark fiber.88  

V.8.1.d Marktonderzoek 

129. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT niet zich uitgesproken over deze 

markt.89  

V.8.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

130. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en weerhoudt de markt voor groothandelslevering van huurlijnen als een afzonderlijke markt. De 

vraag naar een verdere opsplitsing van deze markt kan worden open gelaten aangezien dit geen 

verschil uitmaakt voor de beoordeling van voorliggende transactie.  

V.8.2 Geografische markt 

V.8.2.a Beslissingspraktijk 

131. De Europese Commissie beschouwt de groothandelsmarkt voor huurlijnen als zijnde nationaal van 

omvang.90  

V.8.2.b Standpunt aanmeldende partij91 

132. De aanmeldende partij gaat akkoord met een nationale groothandelsmarkt voor huurlijnen.   

V.8.2.c Marktonderzoek 

133. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

markt.92 

V.8.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

134. De auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en van de BMA en weerhoudt een nationale marktafbakening. 

V.9 Gespreksafgifte op vaste netwerken 

V.9.1 Productmarkt 

V.9.1.a Inleiding 

135. De gespreksafgifte op vaste netwerken is de dienst die door netwerkoperator B wordt geleverd aan 

netwerkoperator A, waarbij een gesprek dat ontstaat op het netwerk van operator A wordt 

afgeleverd bij een gebruiker op het netwerk van operator B. Gespreksafgifte die op 

groothandelsvlak wordt geleverd, stelt gebruikers van verschillende netwerken aldus in staat met 

elkaar te communiceren. Gespreksafgifte is een groothandelsdienst die de verschillende 

 
88  Aanmelding, p. 59. 
89  Zie antwoorden van concurrenten en het BIPT op de verzoeken om inlichtingen van 26 februari 2021. 
90  Zaken COMP/M.6584 Vodafone/Cable & Wireless, 3 juli 2012, rn. 30; COMP/M.7637 Liberty  

Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 146; COMP/M.7109 Deutsche Telekom/GTS, 14 april 2014, 
rn. 65 en 67; COMP/M.8864 Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 199. 

91  Aanmelding, p. 61. 
92  Zie antwoorden van concurrenten en het BIPT op de verzoeken om inlichtingen van 26 februari 2021. 
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netwerkoperatoren elkaar verlenen op basis van interconnectie-overeenkomsten, de dienst bevindt 

zich aldus upstream van de levering van communicatiediensten aan eindgebruikers.93  

V.9.1.b Beslissingspraktijk 

136. De Europese Commissie beschouwt elk individueel netwerk als een afzonderlijke 

groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op vaste netwerken, zonder dat een verdere sub-

segmentatie van de markt nodig is.94 

137. Bij besluit van 29 juni 2018 reguleert het BIPT de markt voor gespreksafgifte op vaste 

telefoonnetwerken. Deze markt betreft de afgiftedienst geleverd door elke operator met vaste 

nummers die zelf vaste afgiftediensten factureert.95 Het  BIPT stelt vast dat er geen andere diensten 

voldoende substitueerbaar zijn voor de levering op groothandelsniveau van gespreksafgifte naar 

vaste nummers. Voor een reeks operatoren, waaronder Proximus, wordt daarin vastgesteld dat zij 

aanmerkelijke marktmacht bezitten en dat zij onderworpen zijn aan ex ante-verplichtingen, onder 

meer toegangs- en prijsverplichtingen.   

138. In haar advies aangaande het ontwerp van beslissing van het BIPT omtrent de gespreksafgifte op 

het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie heeft de BMA bevestigd dat elk 

individueel vast netwerk een afzonderlijke groothandelsmarkt voor gespreksafgifte vormt.96  

V.9.1.c Standpunt aanmeldende partij97 

139. De aanmeldende partij gaat akkoord met de productmarktafbakening zoals voorgesteld door de 

Europese Commissie.  

V.9.1.d Marktonderzoek 

140. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

marktafbakening.  

V.9.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

141. De auditeur ziet geen redenen om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt een afzonderlijke markt voor gespreksafgifte op vaste netwerken.  

V.9.2 Geografische markt 

V.9.2.a Beslissingspraktijk 

142. De Europese Commissie is van oordeel dat elke groothandelsmarkt voor vaste gespreksafgifte een 

omvang heeft die overeenstemt met het netwerk van de betrokken vaste operator en dat dus 

 
93  Aanmelding p. 48.  
94  Zaak COMP/M.9370 Telenor/DNA, 15 juli 2019, rn. 75-78; COMP/ M.8842 Tele2/Com Hem Holding, 8  

oktober 2018, rn. 88-90; COMP/ M.8883 PPF Group/Telenor Target Companies, 27 juli 2018, rn. 30-32; 
COMP/M.8808 T-Mobile Austria/UPC Austria, 9 juli 2018, rn. 162-164; COMP/M.7978 Vodafone/Liberty 
Global/Dutch JV, rn. 206-208; COMP/M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 124-
126; COMP/M.7231 Vodafone/Ono, 2 juli 2014, rn. 61-64. 

95  Besluit van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte  
op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie. 

96  Advies van de BMA van 19 juli 2018 aangaande het ontwerp van beslissing van het BIPT met  
betrekking tot de analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd 
op een vaste locatie, rn. 17.  

97  Aanmelding, p. 48-49. 
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aangenomen moet worden dat deze markt een nationale omvang heeft (indien het betrokken 

netwerk een landelijke dekking heeft).98  

143. Het BIPT beschouwt dat de omvang van de markt voor vaste gespreksafgifte overeenstemt met het 

dekkingsgebied van het netwerk van elke vaste operator.99  

V.9.2.b Standpunt aanmeldende partij100 

144. De aanmeldende partij betwist deze geografische omvang van de markt niet. 

V.9.2.c Marktonderzoek 

145. De concurrenten hebben geen bijkomende commentaren over de geografische marktafbakening.101  

V.9.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

146. De auditeur ziet geen redenen om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en de BMA en weerhoudt een nationale marktafbakening. 

V.10 Gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken 

V.10.1 Productmarkt 

V.10.1.a Inleiding 

147. De levering van doorgiftediensten op groothandelsniveau is een onderdeel van de end-to-end 

routering van telefoondiensten op kleinhandelsniveau. Doorgiftediensten via het openbare 

telefoonnetwerk op een vaste locatie worden voornamelijk gebruikt wanneer een operator geen 

rechtstreekse interconnectie met een andere operator heeft. De oproepen tussen deze operatoren 

worden dan gerouteerd via een derde operator die met elk van de andere operatoren over een 

interconnectie beschikt. Doorgiftediensten kunnen ook als alternatief worden gebruikt wanneer de 

rechtstreekse interconnectie uitvalt of wanneer de capaciteit van de rechtstreekse interconnectie 

niet langer toereikend is.102 

V.10.1.b Beslissingspraktijk 

148. In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de groothandelsmarkt voor 

de levering van gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken een afzonderlijke markt van de 

groothandelsmarkt voor internationale elektronische communicatiediensten (van het type 

international (voice) carrier’s carrier services) vormt.103   

149. In de sectorregulering werd de markt voor doorgiftediensten op vaste netwerken in het verleden 

gereguleerd en als een afzonderlijke markt beschouwd, ongeacht het niveau van interconnectie 

binnen het netwerk (interconnectie binnen het toegangsgebied of buiten het toegangsgebied) en 

 
98  Zaken COMP/ M.6990 - Vodafone/Kabel Deutschland, 20 September 2013, rn. 121; COMP/M.5650, T- 

Mobile/Orange, 1 maart 2010, rn. 38; COMP/ M.7637 Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 
128. 

99  Besluit van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de analyse van de markt voor gespreksafgifte  
op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie. 

100  Aanmelding, p. 56, rn. 99. 
101  Zie antwoorden van concurrenten en het BIPT op de verzoeken om inlichtingen van 26 februari 2021. 
102  Aanmelding, p. 49. 
103  Zaken COMP/M.8864 Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn. 126-219; COMP/M.8792  

T-Mobile NL/Tele2 NL, 27 november 2018, rn. 291, 292 en 294; COMP/M.7637 Liberty Global/BASE 
Belgium, 4 februari 2016, rn. 130-133; COMP/M.7109 Deutsche Telekom/GTS, rn. 75-77. 
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het type oproepen (naar geografische, mobiele of nummers met toegevoegde waarde).104 Deze 

markt werd in 2011 gedereguleerd aangezien deze als effectief concurrentieel werd beschouwd. 

V.10.1.c Standpunt aanmeldende partij105 

150. De marktafbakening wordt niet betwist door de aanmeldende partij.106 

V.10.1.d Marktonderzoek 

151. De concurrenten en het BIPT hebben geen verdere commentaren in verband met de 

marktafbakening.  

V.10.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

152. In navolging van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie weerhoudt de auditeur een 

afzonderlijke markt voor de levering van gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken. 

V.10.2 Geografische markt  

V.10.2.a Beslissingspraktijk 

153. De Europese Commissie gaat uit van een nationale marktomvang, gelet op het feit dat de 

operatoren van vaste telefoonnetwerken die doorgiftediensten commercialiseren of kunnen 

commercialiseren, over een licentie beschikken waarvan de geografische reikwijdte in principe 

beperkt is tot een gebied dat niet verder reikt dan de nationale grenzen.107   

V.10.2.b Standpunt aanmeldende partij108 

154. De aanmeldende partij betwist de nationale omvang van de markt niet. 

V.10.2.c Marktonderzoek 

155. De concurrenten en het BIPT hebben geen opmerkingen gegeven aangaande de geografische 

marktafbakening. 

V.10.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

156. In navolging van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie gaat de auditeur uit van een 

nationale marktafbakening. 

V.11 Gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers 

V.11.1 Productmarkt 

V.11.1.a Inleiding 

157. Een niet-geografisch nummer is een nummer dat verbonden is met een land, maar niet met een 

geografische locatie binnen dat land. Wanneer een beller een oproep naar een niet-geografisch 

nummer initieert, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld van de operator van herkomst 

naar de operator van bestemming die de aanbieder van de betrokken dienst met toegevoegde 

waarde herbergt die verband houdt met het gebelde niet-geografische nummer, ongeacht de 

 
104  Besluit van de Raad van het BIPT van 15 maart 2011 betreffende de analyse van markt 10,  

gespreksdoorgiftediensten op het publieke vaste netwerk. 
105  Aanmelding, p. 49-50. 
106  Aanmelding , p. 49. 
107  Zaak COMP/M.8792 T-Mobile NL/Tele2 NL, rn. 295. 
108  Aanmelding, p. 56. 
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locatie. In België beginnen deze nummers meestal met 0800 of 0900 en worden ze gebruikt om 

bepaalde diensten met toegevoegde waarde aan te bieden, zoals gratis en betalende informatie, 

helpdeskdiensten of ticketverkoop.109 

V.11.1.b Beslissingspraktijk 

158. De Europese Commissie beschouwt de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte (en hosting van 

oproepen) naar niet-geografische nummers als een afzonderlijke markt die van de 

groothandelsmarkt voor traditionele gespreksafgifte dient te worden onderscheiden, hoewel de 

definitie ervan in de beschikbare precedenten doorgaans open wordt gelaten.110  

V.11.1.c Standpunt aanmeldende partij111 

159.  De aanmeldende partij heeft geen bijkomende commentaar over de marktafbakening van de 

groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische 

nummers.  

V.11.1.d Marktonderzoek 

160. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

markt.  

V.11.1.e Beoordeling auditeur en conclusie 

161. De  auditeur ziet geen reden om af te wijken van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 

en weerhoudt een afzonderlijke markt voor de gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-

geografische nummers.  

 

V.11.2 Geografische markt 

V.11.2.a Beslissingspraktijk 

162. In haar beslissingspraktijk oordeelt de Europese Commissie dat de groothandelsmarkt voor 

gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers een nationale omvang 

heeft, hoewel zij deze marktdefinitie in bepaalde beslissingen open laat.112  

V.11.2.b Standpunt aanmeldende partij113 

163. De aanmeldende partij betwist deze geografische omvang van de markt niet. 

V.11.2.c Marktonderzoek 

164. Tijdens het marktonderzoek hebben de concurrenten en het BIPT zich niet uitgesproken over deze 

markt.  

 
109  Aanmelding, p. 50. 
110  Zaken COMP/M. 8864, Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn 208-211; COMP/M.7637  

Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 137-139; COMP/M.7109, Deutsche Telekom/GTS, 14 
april 2014, rn. 96-99.  

111  Aanmelding, p. 50. 
112  Zaken COMP/M.8864, Vodafone/Certain Liberty Global Assets, 18 juli 2019, rn 212-213; COMP/M.7637  

Liberty Global/BASE Belgium, 4 februari 2016, rn. 140-142; COMP/M.7109 Deutsche Telekom/GTS, 14 
april 2014, rn. 100-103. 

113  Aanmelding, p. 56. 
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V.11.2.d Beoordeling auditeur en conclusie 

165. In navolging van de Europese Commissie weerhoudt de auditeur een nationale groothandelsmarkt 

voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers.  

V.12 Conclusie aangaande marktafbakening  

166. Gelet op het bovenstaande is de auditeur van mening dat voor de beoordeling van voorliggend 

dossier de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd:  

a. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten, 

b. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten, 

c. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten, 

d. De kleinhandelsmarkt voor de levering van televisiediensten beperkt tot het 

verzorgingsgebied van de kabeloperatoren, 

e. De Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele 

netwerken, 

f. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op mobiele netwerken, 

g. De wereldwijde groothandelsmarkt voor internationale elektronische 

communicatiediensten, 

h. De Belgische groothandelsmarkt voor toegang tot huurlijnen, 

i. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op vaste netwerken, 

j. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken, 

k. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar 

niet-geografische nummers. 

VI. Marktaandelen 

VI.1 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten 

VI.1.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij114 

167. Op basis van interne ramingen komt de aanmeldende partij in België (Q3 2020) tot een 

marktaandeel in volume (SIM-kaarten) van [30-40]% voor Proximus en [0-5]% voor Mobile Vikings. 

In waarde komt de aanmeldende partij tot marktaandelen van [40-50%]% voor Proximus en [0-5]% 

voor Mobile Vikings. 

VI.1.2 Marktonderzoek 

168. Zoals hoger aangegeven, wordt uitgegaan van een Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering 

van mobiele telefoniediensten. Aan elk van de concurrenten werd gevraagd om hun omzetten en 

aantal abonnees weer te geven. Dit laat de auditeur toe om een meer nauwkeurige inschatting te 

maken van de totale markt en resulteert in volgende nationale marktaandelen voor de spelers. 

169. Op basis van de gegevens uit het marktonderzoek heeft de aanmeldende partij in Q4 van 2020 een 

marktaandeel in volume van [30-40]% ([30-40]% voor Proximus en [0-5]% voor Scarlet) op de 

kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten en Mobile Vikings een 

 
114  Aanmelding, p. 103 e.v. 
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marktaandeel van [0-5]%. Deze resultaten liggen heel dicht bij de schattingen van de aanmeldende 

partij.  

VI.1.3 Beoordeling en conclusie auditeur 

170. Deze markt wordt horizontaal beïnvloed door de voorgenomen transactie, aangezien zowel 

Proximus als Mobile Vikings actief zijn op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van 

mobiele telefoniediensten. Deze markt is ook een betrokken markt voor de beoordeling van 

voorliggende transactie aangezien het gecombineerde nationale marktaandeel van de partijen [40-

50]% bedraagt in termen van volume. 

VI.2 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten 

VI.2.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij115 

171. Op basis van interne ramingen komt de aanmeldende partij tot een marktaandeel in volume op 

nationaal niveau van [40-50]% ([30-40]% voor Proximus en [5-10]% voor Scarlet) in hoofde van 

Proximus.  

172. De door de aanmeldende partij aangeleverde gegevens worden bevestigd door cijfers van het BIPT 

dat in zijn Mededeling van 30 juni 2020 betreffende de status van de elektronische communicatie- 

en televisiemarkt in 2019 op nationaal niveau een marktaandeel vermeldt van [40-50]% voor 

Proximus.  

VI.2.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

173. Proximus is actief op de kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten. Mobile 

Vikings is niet actief op deze markt, omdat zij enkel mobiele telefoniediensten aanbiedt. Daarom 

overlappen de partijen elkaar niet op de kleinhandelsmarkt voor vaste internetdiensten en wordt 

deze markt niet horizontaal beïnvloed door de voorgenomen transactie. Daarnaast wordt deze 

markt ook niet verticaal beïnvloed door de voorgenomen transactie gegeven de afwezigheid van 

een verticale link met de relevante groothandelsmarkten. 

174. Deze kleinhandelsmarkt voor vaste telecommunicatie wordt niettemin in aanmerking genomen 

voor de beoordeling van de vraag of Mobile Vikings een potentiële nieuwkomer zou zijn op de 

kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste internetdiensten. 

VI.3 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten 

VI.3.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij116 

175. Op basis van interne ramingen komt de aanmeldende partij tot een marktaandeel in volume op 

nationaal niveau van [50-60]% ([50-60]% voor Proximus en [5-10]% voor Scarlet) in hoofde van 

Proximus. 

176. De door de aanmeldende partij aangeleverde gegevens worden bevestigd door cijfers van het BIPT 

dat in zijn Mededeling van 30 juni 2020 betreffende de status van de elektronische communicatie- 

en televisiemarkt in 2019 op nationaal niveau een marktaandeel vermeldt van [50-60]% voor 

Proximus.  

 
115  Aanmelding, p. 75 e.v. 
116  Aanmelding, p. 68 e.v. 
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VI.3.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

177. Proximus is actief op de kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten. Mobile 

Vikings is niet actief op deze markt, omdat zij enkel mobiele telefoniediensten aanbiedt. Daarom 

overlappen de partijen elkaar niet op de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten en wordt 

deze markt niet horizontaal beïnvloed door de voorgenomen transactie. 

178. Daarnaast is Proximus als MNO actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op haar eigen 

mobiele netwerk. Mobile Vikings is ook actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op 

haar eigen mobiele netwerk, aangezien zij als full MVNO haar eigen interconnectie-

overeenkomsten heeft. Beide zijn actief op de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telecommunicatiediensten en Proximus is actief op de kleinhandelsmarkt voor vaste 

telefoniediensten.  

179. De groothandelsmarkten voor gespreksafgifte op de mobiele netwerken van Proximus en Mobile 

Vikings bevinden zich beide stroomopwaarts van de kleinhandelsmarkt voor vaste 

telefoniediensten, aangezien vaste operatoren toegang vragen tot mobiele netwerken voor 

gespreksafgifte. Aangezien Proximus en Mobile Vikings een aandeel van 100% hebben in de 

gespreksafgifte op hun eigen mobiele netwerken, worden deze groothandelsmarkten voor 

gespreksafgifte en de kleinhandelsmarkt voor vaste telefoniediensten verticaal beïnvloed door de 

voorgenomen transactie. 

180. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten is dus een verticaal 

betrokken markt voor de beoordeling van voorliggende transactie en wordt in aanmerking 

genomen voor de beoordeling van de vraag of Mobile Vikings hierop een potentiële nieuwkomer 

zou zijn.  

VI.4 De kleinhandelsmarkt voor de levering van televisiediensten beperkt tot het 

verzorgingsgebied van de kabeloperatoren 

VI.4.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij117 

181. Op basis van interne ramingen komt de aanmeldende partij tot een marktaandeel in volume in het 

verzorgingsgebied van Telenet van [30-40]% ([20-30]% voor Proximus en [0-5]% voor Scarlet). In 

het verzorgingsgebied van VOO neemt het in volume een marktaandeel in van [40-50]% ([40-50]% 

voor Proximus en [5-10]% voor Scarlet). 

182. De door de aanmeldende partij aangeleverde gegevens worden bevestigd door cijfers van het BIPT  

dat in zijn Mededeling betreffende de status van de elektronische communicatie- en televisiemarkt 

in 2019 aangeeft dat in het Waals Gewest Proximus (incl. Scarlet) een marktaandeel (in volume) 

inneemt van [40-50]%. In het Vlaamse Gewest geeft het BIPT een marktaandeel van [20-30]% voor 

Proximus. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt Proximus (incl. Scarlet) een marktaandeel 

in van [60-70]%.  

VI.4.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

183. Proximus is actief op de kleinhandelsmarkt voor de levering van televisiediensten. Mobile Vikings is 

niet actief op deze markt, omdat zij enkel mobiele telefoniediensten aanbiedt. Daarom overlappen 

 
117  Aanmelding, p. 80 e.v. 
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de partijen elkaar niet op deze kleinhandelsmarkt en wordt deze markt niet horizontaal beïnvloed 

door de voorgenomen transactie. Daarnaast wordt deze markt ook niet verticaal beïnvloed door de 

voorgenomen transactie gegeven de afwezigheid van een verticale link met de relevante 

groothandelsmarkten.  

184. Deze kleinhandelsmarkt wordt, net als de kleinhandelsmarkten voor de levering van vaste 

telefoniediensten en internetdiensten, niettemin in aanmerking genomen voor de beoordeling van 

de vraag of Mobile Vikings een potentiële nieuwkomer zou zijn op de kleinhandelsmarkt voor de 

levering van televisiediensten.  

VI.5 De Belgische groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele 

netwerken (MVNO-toegang) 

VI.5.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij118 

185. Volgens de studie Belgian MVNO Market 2020 Q3 on Subscribers and trends in the Belgian virtual 

mobile market had Proximus eind 2019 (Q3) een marktaandeel van [0-5]% op de 

groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken. Mobile Vikings heeft 

een marktaandeel van [0-5]% op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten.  

VI.5.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

186. Proximus is als MNO actief op de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele 

netwerken, waar zij MVNO's toegang tot haar netwerk verleent. Op die markt is Mobile Vikings niet 

actief aangezien zij niet over een eigen mobiel netwerk beschikt en dus geen toegang aan MVNO's 

kan aanbieden. Het is echter wel een klant op die markt, aangezien het toegang koopt tot het 

mobiele netwerk van Orange om mobiele telefoniediensten op kleinhandelsniveau aan te bieden. 

De groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken is verticaal 

verbonden met de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten, aangezien MVNO's toegang 

tot deze upstream markt nodig hebben om op de laatstgenoemde downstream markt te kunnen 

opereren.  

187. Deze markt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken is echter geen betrokken 

markt voor de beoordeling van voorliggende transactie aangezien Proximus een marktaandeel van 

[0-5]% heeft op de groothandelsmarkt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken en 

Mobile Vikings een marktaandeel inneemt van [0-5]% op de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten. 

VI.6 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op mobiele netwerken 

VI.6.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 

188. Zoals hoger aangegeven, wordt uitgegaan van een Belgische groothandelsmarkt voor 

gespreksafgifte op mobiele netwerken. Elke mobiele operator met een eigen netwerk of full MVNO 

die haar eigen interconnectie-overeenkomsten heeft, heeft een marktaandeel van 100% op haar 

eigen markt.  

 
118  Aanmelding p. 111 en 139. 
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VI.6.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

189. Als MNO is Proximus actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op haar eigen mobiele 

netwerk. Mobile Vikings is ook actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op haar eigen 

mobiele netwerk, aangezien zij als full MVNO haar eigen interconnectie-overeenkomsten heeft. 

Beide zijn actief op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten. De groothandelsmarkten 

voor gespreksafgifte bevinden zich beide stroomopwaarts van de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten waar mobiele operatoren toegang vragen tot mobiele netwerken voor 

gespreksafgifte. Aangezien Proximus en Mobile Vikings een aandeel van 100% hebben in de 

gespreksafgifte op hun eigen mobiele markt, worden deze groothandelsmarkten voor 

gespreksafgifte en de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten verticaal beïnvloed door 

de voorgenomen transactie. 

190. De auditeur merkt echter op dat de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op mobiele netwerken 

gereguleerd is op grond van het BIPT-besluit van 26 mei 2017. Alle Belgische MNO's, inclusief 

Proximus, en full MVNO’s, vallen onder dat besluit. De belangrijkste verplichtingen betreffen 

toegangs- en interconnectieverplichtingen, non-discriminatie ten aanzien van kwaliteit, 

transparantie, inclusief de publicatie van een referentieaanbieding en prijscontrole en 

kostentoerekening. Daarom is de auditeur van oordeel dat de voorgenomen transactie de 

daadwerkelijke mededinging op de betrokken groothandelsmarkt voor mobiele 

gespreksafgiftediensten niet significant zal belemmeren. Na de voorgenomen transactie zal 

gespreksafgifte op het mobiele netwerk van de fusieonderneming onderworpen blijven aan de ex 

ante regelgeving van het BIPT. Bovendien hebben de respondenten tijdens het marktonderzoek 

geen specifieke bezwaren geopperd met betrekking tot deze markt. Om die redenen wordt de 

Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgiftediensten op mobiele netwerken in deze beslissing 

niet verder besproken. 

VI.7 De wereldwijde groothandelsmarkt voor internationale elektronische 

communicatiediensten 

VI.7.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij119 

191. De aanmeldende partij geeft aan dat voor het jaar 2019 het internationaal uitgaand verkeer van 

Mobile Vikings minder dan [1]% vertegenwoordigt in de inkomsten gegeneerd door haar 

dochteronderneming BICS.   

VI.7.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

192. De groothandelsmarkt voor internationale elektronische communicatiediensten bevindt zich 

upstream van de kleinhandelsdiensten aangeboden aan eindgebruikers door Proximus en Mobile 

Vikings. Proximus is actief op deze groothandelsmarkt in België terwijl Mobile Vikings dat niet is 

omdat de onderneming geen mobiel netwerk bezit. De markt wordt dus niet horizontaal beïnvloed 

door de voorgenomen transactie.  

193. De markt is echter wel verticaal beïnvloed aangezien er op deze markt tussen Proximus (via BICS) 

en Mobile Vikings een leveringsrelatie bestaat, op basis waarvan BICS aan Mobile Vikings meerdere 

soorten carrierdiensten levert. 

 
119  Aanmelding, p. 51 e.v. 
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194. Terwijl het klopt dat de aanmeldende partij geen marktaandelen heeft verschaft voor deze 

wereldwijde markt en er strikt genomen geen uitsluitsel kan worden gegeven over het al dan niet 

betrokken karakter van de markt, gaat de auditeur akkoord met de aanmeldende partij dat de 

aangemelde transactie geen enkele impact zal hebben op de betrokken dienstverlening door BICS 

aan Mobile Vikings of aan gelijk welke andere geïnteresseerde operator (zij het MNO of MVNO). 

195. Het betreft hier een wereldwijde competitieve120 markt. Zelfs indien BICS bepaalde diensten niet 

langer zou aanbieden aan een andere (mobiele of vaste) operator, dan zou dergelijke operator zich 

kunnen richten tot een alternatieve aanbieding om aan zijn behoeften te voldoen. Bovendien heeft 

geen enkele respondent in het marktonderzoek enig bezwaar geuit aangaande deze markt.  

196. Om deze redenen wordt de wereldwijde groothandelsmarkt voor internationale elektronische 

communicatiediensten in deze beslissing niet verder besproken. 

VI.8 De Belgische groothandelsmarkt voor toegang tot huurlijnen 

VI.8.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij121 

197. Uit het besluit van het BIPT van 13 december 2019 betreffende de markt voor hoogwaardige 

toegang blijkt dat Proximus een marktaandeel in volume heeft dat dicht bij of hoger dan 50% ligt 

(naargelang de eigen levering al dan niet wordt meegerekend).  

VI.8.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

198. Van de partijen is enkel Proximus actief op de groothandelsmarkt voor toegang tot huurlijnen. Deze 

markt wordt derhalve niet horizontaal beïnvloed door de voorgenomen transactie.  

199. Proximus biedt huurlijnen aan iedere geïnteresseerde operator aan, aan Telenet en aan Orange die 

dergelijke diensten ook bij haar afnemen in het kader van hun mobiele activiteiten. Aangezien 

Mobile Vikings geen mobiel netwerk bezit en dus geen afnemer is van deze diensten, is er geen 

verticale band. De Belgische groothandelsmarkt voor toegang tot huurlijnen wordt dus niet 

verticaal beïnvloed door de voorgenomen transactie. 

VI.9 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op vaste netwerken 

VI.9.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij122 

200. Er bestaat een markt voor vaste gespreksafgifte per vaste operator die dit soort dienst aanbiedt. 

Elke operator beschikt dus per definitie over een marktaandeel van 100 % voor zijn eigen dienst. 

VI.9.2 Beoordeling en conclusie auditeur 

201. Proximus is actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgiftediensten op vaste netwerken. 

Mobile Vikings is niet actief op deze markt, die dus niet horizontaal wordt beïnvloed. Deze markt 

bevindt zich echter upstream ten opzichte van de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten, waar Proximus en Mobile Vikings actief zijn. 

 
120  Zoals het BIPT ook aangeeft maakt deze markt geen deel uit van de markten die door haar op  

regelmatige basis worden geanalyseerd, het betreft hier dan ook geen gereguleerde markt. Antwoord 
BIPT van 12 maart 2021, p. 2.  

121  Aanmelding, p. 64. 
122  Aanmelding, p. 149. 
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202. Aangezien Proximus een marktaandeel van 100% heeft op de markt voor vaste 

gespreksafgiftediensten op haar eigen netwerk, wordt die markt verticaal beïnvloed door de link 

met de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten.  

203. De auditeur meent echter dat de voorgenomen transactie geen mededingingsbezwaren doet rijzen 

ten aanzien van de groothandelsmarkt voor gespreksafgiftediensten op vaste netwerken, omdat 

die markt onderworpen is aan ex ante regulering, dit op grond van het BIPT-besluit van 20 

november 2018. De auditeur is daarom van mening dat de voorgenomen transactie de 

daadwerkelijke mededinging op de groothandelsmarkt voor gespreksafgiftediensten op vaste 

netwerken niet op significante wijze zal belemmeren, omdat gespreksafgifte op het vaste netwerk 

van de gefuseerde onderneming ook na de fusie onderworpen zal blijven aan de ex ante regulering 

door het BIPT. Bovendien hebben de respondenten tijdens het marktonderzoek geen specifieke 

bezwaren geopperd met betrekking tot die markt.  

204. Om die redenen wordt de Belgische groothandelsmarkt voor vaste gespreksafgiftediensten in deze 

beslissing niet verder besproken. 

VI.10 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste 

netwerken 

VI.10.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij123 

205. De enige recente informatie waarover de aanmeldende partij beschikt, zijn gegevens in volume en 

waarde voor haar eigen doorgiftedienst. Zij is met andere woorden niet in staat om haar huidig 

marktaandeel te berekenen aangezien de enige beschikbare marktgegevens  diegene zijn die door 

het BIPT gepubliceerd werden in zijn laatste marktanalyse van 2011 waarin het besloot de 

betrokken markt te dereguleren. Het BIPT gaf daarin aan dat het aandeel van Proximus in de 

betrokken dienstverlening in de periode 2006-2009 van 66% naar 56% (in volume) en van 82% naar 

65% (in waarde) was gedaald. 

VI.10.2 Marktonderzoek 

206. Zoals hoger aangegeven, wordt uitgegaan van een Belgische groothandelsmarkt voor 

gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken. Aan Orange en Telenet werd gevraagd om hun 

minuten voor deze gespreksdoorgiftediensten te verschaffen zodat een marktaandeel kan worden 

berekend. Deze oefening resulteerde voor Proximus in een marktaandeel van [70-80]% voor 2020 

(en [60-70]% voor 2019). Aangezien op deze markt nog andere operatoren aanwezig zijn die niet 

werden bevraagd, dienen deze cijfers te worden aanzien als een absolute bovengrens en dus 

overschatting.   

VI.10.3 Beoordeling en conclusie auditeur 

207. Proximus is actief op de groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken. 

Mobile Vikings is niet actief op deze markt, die dus niet horizontaal wordt beïnvloed. Deze markt 

bevindt zich echter upstream ten opzichte van de kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten, waar Proximus en Mobile Vikings actief zijn, waardoor deze verticaal beïnvloed 

wordt door de voorgenomen transactie. 

 
123  Aanmelding, p. 150. 
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208. De groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken is een betrokken markt 

voor de beoordeling van voorliggende transactie aangezien Proximus een marktaandeel heeft van 

[70-80]% op deze markt en de fusieonderneming een marktaandeel in volume van [40-50]% heeft 

op de kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten. 

VI.11 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van 

oproepen naar niet-geografische nummers 

VI.11.1 Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij124 

209. De aanmeldende partij beschikt niet over specifieke gegevens betreffende de volledige 

groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers 

en is dus niet in staat om marktaandelen te berekenen. Het vermeldt wel de beslissing Liberty 

Global/BASE van de Europese Commissie uit 2016 waarin wordt vermeld dat Telenet op dat 

moment een marktaandeel van [5-10]% zou hebben gehad op deze markt, waarop Proximus de 

marktleider zou zijn. 

VI.11.2 Marktonderzoek 

210. Zoals hoger aangegeven, wordt uitgegaan van een Belgische groothandelsmarkt voor 

gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers. Aan Orange en Telenet 

werd gevraagd om hun minuten voor deze gespreksdoorgiftediensten te verschaffen zodat een 

marktaandeel kan worden berekend. Deze oefening resulteerde voor Proximus in een marktaandeel 

in volume van [80-90]% voor 2020 (en [70-80]% voor 2019) dat, gegeven het feit dat op de markt 

nog andere operatoren aanwezig zijn die niet werden bevraagd, als een absolute bovengrens en 

dus overschatting dient te worden aanzien.125  

VI.11.3 Beoordeling en conclusie auditeur 

211. Proximus is actief op de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar 

niet-geografische nummers. Mobile Vikings is niet actief op deze markt die dus niet horizontaal 

wordt beïnvloed. Deze markt bevindt zich echter upstream ten opzichte van de kleinhandelsmarkt 

voor de levering van mobiele telefoniediensten, waar Proximus en Mobile Vikings actief zijn, 

waardoor de groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-

geografische nummers verticaal beïnvloed wordt door de voorgenomen transactie. 

212. Deze markt is een betrokken markt voor de beoordeling van voorliggende transactie aangezien 

Proximus een marktaandeel heeft van [80-90]% op de Belgische groothandelsmarkt voor 

gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers en de fusieonderneming 

een marktaandeel van [40-50]% heeft op de kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten. 

VI.12 Conclusie betrokken markten 

213. Gelet op bovenstaande kunnen volgende markten beschouwd worden als zijnde betrokken 

markten:  

 
124  Aanmelding, p. 151. 
125  Orange kon bovendien een groot gedeelte van de gegevens niet aanleveren. Het marktaandeel van  

Proximus dient in werkelijkheid dus nog verder naar beneden te worden herzien.  
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a. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten, 

b. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten, 

c. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken, 

d. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-
geografische nummers, 

e. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op vaste netwerken126, 

f. De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op mobiele netwerken127. 

VII. Concurrentiële analyse 

214. Deze concentratie betreft een horizontale concentratie tussen mobiele operatoren.128 Er zijn twee 

belangrijke manieren waarop horizontale fusies de daadwerkelijke mededinging op significante 

wijze kunnen belemmeren, met name door het in het leven roepen of versterken van een 

machtspositie: 

a. doordat zij belangrijke concurrentiedruk op één of meer ondernemingen wegnemen, 

hetgeen vervolgens zou leiden tot een grotere marktmacht, zonder dat daarvoor 

coördinatie van marktgedrag nodig is (niet-gecoördineerde of unilaterale effecten); 

b. doordat zij de aard van de mededinging zodanig veranderen dat ondernemingen die 

voorheen hun gedragingen op de markt niet coördineerden, nu in significante mate 

sterker geneigd zijn hun marktgedrag te coördineren en de prijzen te verhogen of de 

daadwerkelijke mededinging op andere wijze te belemmeren. Een fusie kan 

coördinatie ook eenvoudiger, stabieler en doeltreffender maken voor ondernemingen 

die al voor de fusie coördineerden (gecoördineerde effecten).  

215. In casu is er geen sprake van een dermate significante wijziging van de marktstructuur dat het 

bestaan van gecoördineerde effecten dient te worden onderzocht. Dergelijke vrees werd bovendien 

door geen enkele respondent in het marktonderzoek opgeworpen. 

VII.1. De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten  

216. Vooraleer over te gaan tot de concurrentiële analyse wordt een analyse gemaakt van de mobiele 

markt waarbij de evolutie en de voornaamste kenmerken worden besproken.  

VII.1.1 Kenmerken van de Belgische kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie 

217. De Belgische kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie blijft beperkt, doch stelselmatig groeien. 

Vooreerst dient opgemerkt dat de penetratie van de mobiele markt boven de 100% ligt.129  

 
126  Zoals reeds aangegeven in VI.9.2 wordt deze markt niet verder besproken. 
127  Zoals reeds aangegeven in VI.6.2 wordt deze markt niet verder besproken.  
128  Daarnaast zijn ook nog verticale aspecten verbonden aan deze concentratie, die zullen besproken  

worden bij de analyse van de groothandelsmarkten.  
129  Mededeling van de Raad van het BIPT van 30 juni 2020 betreffende de status van de elektronische  

communicatie- en televisiemarkt in 2019, p. 33-34. 
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1.  
2.  

 

218. De groei wordt voornamelijk gedreven door een stijging in het residentiële postpaid segment. Het 

professionele segment blijft zeer stabiel over de tijd, terwijl het residentiële prepaid segment  

afneemt, zoals getoond wordt in volgende grafiek.   

 

Eigen berekeningen op basis van de aangeleverde kwartaalgegevens 

219. In de gehele mobiele markt vertegenwoordigen de mobiele standalone kaarten het merendeel van 

de kaarten (ongeveer 8 miljoen SIM-kaarten tegen ongeveer 3 miljoen SIM-kaarten in bundels) 

maar de tendens is duidelijk omgekeerd: het aantal mobiele standalone kaarten kent sinds 2018 

een dalende trend, ten gevolge van de merkbare daling van het prepaid segment, terwijl het 

residentiële postpaid segment en het professionele segment binnen standalone eerder stabiel 

blijven.  
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Eigen berekeningen op basis van de aangeleverde kwartaalgegevens 

220. De groei van de gehele mobiele markt  wordt dan ook uitsluitend gedreven door een sterke toename 

van mobiele telefonie in bundels binnen het residentiële postpaid segment zoals onderstaande 

grafiek weergeeft. Ook binnen het bundel segment blijft het professionele gebruik zeer stabiel.  

 

Eigen berekeningen op basis van de aangeleverde kwartaalgegevens 

221. Tendens naar bundels met mobiele diensten. Om op een organische manier het marktaandeel te 

doen groeien, hebben de marktspelers twee mogelijkheden. Ze kunnen trachten nieuwe klanten op 

de markt aan te trekken. De hoge, stabiele penetratie van de mobiele markt toont echter dat deze 

manier van groeien beperkt is. Gezien de sterke verzadiging van de markt moet dus vooral worden 

geconcurreerd voor bestaande gebruikers.  

222. Enerzijds is het voor de spelers van belang om klanten van andere marktspelers aan te trekken, 

anderzijds is het belangrijk om hun eigen klanten te behouden. Onderzoek wijst uit dat de prikkel 

om een operator te verlaten, vermindert met het aantal diensten die bij diezelfde operator worden 

afgenomen.130 In de concurrentiële strijd voor het aantrekken van nieuwe klanten, alsook voor het 

 
130  Ib., p. 32.  
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behoud van bestaande klanten, is de mogelijkheid om bundels te kunnen aanbieden dan ook 

uitermate belangrijk, en biedt het een sterk concurrentieel voordeel.  

3.  

223. De koppeling van elektronische communicatiediensten gebeurde oorspronkelijk op de vaste 

diensten. Sinds enkele jaren gebeurt dit echter ook met mobiele diensten met als gevolg dat het 

standalone segment aan het krimpen is. Het aantal SIM-kaarten dat gekoppeld is aan een vaste 

dienst blijft stijgen: in verhouding tot het totaal aantal postpaid SIM-kaarten is hun aandeel op vier 

jaar tijd gegroeid van 19,4% (in 2016) naar 32,3% (in 2019), met een totaal van 3.056.240 SIM-

kaarten gekoppeld aan een vaste dienst.131  

4.  

 

224. De integratie van mobiele diensten in bundels stijgt substantieel (gemiddeld 4% stijging per 

kwartaal), zoals ook getoond werd in hogervermelde grafiek.  

225. Indien de stijging zich aan een zelfde tempo verder zet, zullen volgens interne berekeningen van de 

auditeur tegen 2023 postpaid mobiele diensten in bundels op de residentiële markt belangrijker 

worden dan standalone diensten: 

 

 
131  Ib., p. 36.  



 
38 

 

 

226. Deze tendens naar bundels impliceert ook dat een mobiele standalone speler die wil actief worden 

op het bundel segment van de markt, verplicht is significante financiële investeringen te doen om 

vaste diensten te kunnen opnemen in haar gamma. [VERTROUWELIJK]. 

227. Verschuiving van prepaid naar postpaid. Zoals hierboven reeds aangegeven, verandert de mobiele 

markt ook wat betreft de verhouding prepaid/postpaid: het prepaid segment is in een periode van 

amper vier jaar gezakt van 4 miljoen SIM-kaarten (in 2016) naar 2,5 miljoen SIM-kaarten (in 2019) 

terwijl het postpaid segment in dezelfde periode is gegroeid van 8,3 miljoen SIM-kaarten naar 9,4 

miljoen SIM-kaarten.  

5.  

 

228. Tussen 2018 en 2020 is het belang van prepaid (residentieel) in de totale marktomvang gezakt van 

21% naar 14%. Volgens berekeningen van de auditeur zal, indien deze trend zich verder zet, het 

prepaid segment in de komende drie jaar verder dalen tot 8% van de markt of 1 miljoen gebruikers, 

terwijl postpaid residentieel blijft stijgen. 
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229. Een krimpende, hooguit stagnerende, standalone markt. Gezien de tendens op de markt naar 

bundels met vaste en mobiele diensten is de mobiele markt ook nauw gelinkt met de vaste markten. 

De tendens naar bundels heeft tot gevolg dat de standalone markt aan het krimpen is. Mobiele 

klanten die beslissen mobiele diensten in een bundel af te nemen, zullen heel moeilijk van operator 

veranderen gezien de zeer lage churn rate van bundels.132 Om klanten te kunnen aantrekken naar 

standalone mobiele diensten, dienen de aanbiedingen zeer attractief te zijn qua prijs, de kwaliteit 

en betrouwbaarheid van het netwerk,  het aangeboden datavolume, enzovoort. [VERTROUWELIJK].  

230. De partijen bij de concentratie bevinden zich niet in dezelfde situatie ten aanzien van het 

bundelfenomeen. Terwijl Proximus en haar dochteronderneming Scarlet beide vaste én mobiele 

diensten (afzonderlijk of in bundels) verkopen, is Mobile Vikings enkel actief op de mobiele 

standalone markt. De prijsvoorwaarden dienden in 2020-2021 met Orange heronderhandeld te 

worden en rekening te houden met onder andere de stijgende dataconsumptie van de klanten van 

Mobile Vikings (die sinds recent naar het ongelimiteerde data aanbod van Mobile Vikings worden 

geduwd). Dit had tot gevolg dat de groothandelsprijzen naar boven gingen.  

231. De minder sterke concurrentiedruk uitgeoefend door een MVNO. Een MVNO oefent niet dezelfde 

concurrentiedruk uit op de mobiele markt als een MNO. Dit heeft te maken met het feit dat een 

MVNO afhankelijk is van de groothandelstoegangsvoorwaarden op de mobiele markt. Mobile 

Vikings is van host-MNO veranderd in 2018, namelijk van Telenet naar Orange. [VERTROUWELIJK]. 

232. Deze afhankelijkheid van de groothandelstoegangsvoorwaarden vertaalt zich dan ook in een 

relatief zwakke positie van MVNO’s op de mobiele markt. Volgens een interne studie door Proximus 

(Q1 2020) bezitten alle MVNO’s samen een marktaandeel van [10-20]% op de mobiele markt en 

[50-60]% op het prepaid segment, zijnde het segment waarop ze voornamelijk actief zijn (zelfs [70-

80]% als VOO niet in rekening wordt genomen). [VERTROUWELIJK]. 

233. De combinatie van hun focus op het prepaid segment en de daling ervan over de jaren heen zorgt 

ervoor dat de MVNO’s zich in een zwakke positie bevinden om sterk te concurreren op de mobiele 

markt.  

234. De zwakke positie van MVNO’s op de mobiele telecommunicatiemarkt werd ook reeds benadrukt 

door de Europese Commissie, onder meer in Liberty Global/BASE: 

6. “The Commission considers that MVNOs are unlikely to be able to prevent price increases from 

occurring in the Belgian retail market for mobile telecommunications services after the proposed 

transaction.” 

7. “In line with previous decisions, the Commission considers that MVNOs do not exert the same 

degree of competitive pressure on the mobile retail market as MNOs, mainly because they are 

dependent on the wholesale conditions of their host. MVNOs are therefore unlikely to be able to 

constrain the pricing of the merged entity on the retail market.”  

8. “Although there are many MVNOs on the Belgian retail market, they have acquired only a 

limited market share. All MVNOs together account for [0-5] % of the market by revenue and  [5-

 
132  Antwoord BIPT van 12 maart 2021, p. 15: “Par rapport au nombre moyen de cartes SIM actives sur  

une base annuelle, le taux d’attrition s’élevait à 20,1 % en 2019, alors qu’il peut descendre jusqu’à moins 
de 3% pour les offres 4-Play” – vrije vertaling : “In verhouding tot het gemiddelde aantal actieve 
simkaarten op jaarbasis bedroeg het churnpercentage in 2019 20,1%, terwijl het kan dalen tot minder 
dan 3% voor 4-Play-aanbiedingen”. 
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10] % by subscribers. This indicates that those MVNOs have not been able to compete 

aggressively and attract a large number of new customers.”133 

235. Mobile Vikings is niet de vierde mobiele operator. Mobile Vikings wordt soms als de vierde mobiele 

operator op de markt gepresenteerd, op gelijke lijn met de MNO’s, zoals bvb. de CEO van Proximus 

ter gelegenheid van de acquisitie van Mobile Vikings door Proximus heeft verklaard.134 Hieronder 

wordt aangegeven waarom dit niet overeenstemt met de werkelijkheid.  

236. Gegeven haar commerciële resultaten kan Mobile Vikings niet als vierde mobiele operator  

beschouwd worden. Mobile Vikings werd in 2016 door DPG Media gekocht als resultaat van een 

verbintenis die de verkoop van BASE aan Telenet toeliet. Mobile Vikings telde toen ongeveer 

[400.000-500.000] klanten en werd gezien als een redelijk sterke speler die een tegenwicht moest 

bieden om de verminderde concurrentie op de mobiele markt op te vangen na de verkoop van BASE 

aan Telenet. DPG Media was een belangrijke mediaspeler met belangrijke financiële middelen die 

kon mikken op een positionering op de mobiele markt samen met media content. 

237. Tussen 2016 en 2020 verliep de evolutie van Mobile Vikings op de mobiele markt minder positief 

dan verwacht. Uit de interne documenten van partijen blijkt dat “JIM Mobile” tussen 2017 en 2019 

meer dan [VERTROUWELIJK].135  

238. Het merk “Mobile Vikings” heeft het beter gedaan maar ook daar is de evolutie van de klantenbasis 

beperkt, deze is slechts matig gegroeid tussen 2017 en 2020 ([VERTROUWELIJK] gross adds in 

totaal) en rond de [VERTROUWELIJK] klanten blijven schommelen.136   

239. Gegeven haar netwerkinvesteringen kan Mobile Vikings ook niet als vierde operator worden 

beschouwd. Mobile Vikings heeft netwerk-gerelateerde investeringen gedaan toen zij van light naar 

full MVNO is veranderd in 2018. Zij kon nog verder op netwerkniveau investeren door zich kandidaat 

te stellen voor mobiel spectrum en verder haar eigen mobiel netwerk op te bouwen. De verkoop 

van de mobiele licenties gepland in 2020 (uitgesteld naar eind 2021, zomer 2022) maakte deze 

overstap mogelijk. DPG heeft integendeel beslist Mobile Vikings niet als kandidaat te positioneren, 

en daarenboven haar klantenbasis te verkopen.  

240. Ook gegeven de concurrentie kan Mobile Vikings tenslotte niet als vierde mobiele operator worden 

beschouwd. Er is immers nog Lycamobile, een full MVNO met een klantenbasis van ruim 600.000 

klanten en daarmee een grotere speler op de mobiele markt dan Mobile Vikings.  

VII.1.2 Marktaandelen en marktconcentratie  

VII.1.2.a Marktaandelen  

241. Zoals reeds aangegeven, wordt uitgegaan van een Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering 

van mobiele telefoniediensten. Aangezien daarnaast verschillende sub-segmenteringen worden 

bekeken voor de beoordeling van voorliggende transactie, worden hierna dan ook marktaandelen 

 
133  Zaak COMP/7637 Liberty Global/BASE, rn. 268.  
134  Antwoord BIPT van 12 maart 2021, p. 7, verwijzend naar een persartikel van Datanews : « Mobile 

Vikings, quatrième opérateur du pays derrière Proximus, Telenet/Base et Orange, a une bien meilleure 
pénétration en Flandre, analyse le patron français. » https://datanews.levif.be/ict/actualite/le-ceo-de-
proximus-veut-developper-davantage-mobile-vikings-au-sud-du-pays/article-news-1384023.html. 

135  Bijlage 20200106 OAKLINS KBC SECURITIES Project Hagar – Information Memorandum, slide 32. 
136  Bijlage 20200106 OAKLINS KBC SECURITIES Project Hagar – Information Memorandum, slide 31. 

https://datanews.levif.be/ict/actualite/le-ceo-de-proximus-veut-developper-davantage-mobile-vikings-au-sud-du-pays/article-news-1384023.html
https://datanews.levif.be/ict/actualite/le-ceo-de-proximus-veut-developper-davantage-mobile-vikings-au-sud-du-pays/article-news-1384023.html
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weergegeven voor de verschillende segmenten (prepaid, postpaid en postpaid residentieel) en dit 

op nationaal en regionaal niveau.  

242. Zoals boven reeds aangegeven, werden gegevens opgevraagd van alle marktspelers om 

marktaandelen te kunnen berekenen. Hieronder worden de resultaten van deze berekeningen 

weergegeven die nauw blijken aan te sluiten bij de schattingen van de aanmeldende partij.   

243. Marktaandelen algemene mobiele markt op nationaal niveau. In België heeft Proximus in Q4 van 

2020 een marktaandeel van [30-40]% (incl. Scarlet) en Mobile Vikings een marktaandeel van [0-

5]%. De fusieonderneming zal post-transactie over een marktaandeel beschikken van [40-50]% 

waarmee het marktleider is, gevolgd door Orange met [25-30]% en Telenet (incl. Base) met [20-

25]%.  

244. Het marktaandeel van Proximus is de laatste drie jaar gedaald terwijl dat van Mobile Vikings in 

2019 een daling kende maar in 2020 weer lichtjes omhoog ging. Enkel Scarlet kende een continue 

stijging van haar marktaandeel, zij het eveneens beperkt.  

Nationaal Totaal Mobiel (excl. M2M) 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [40-50]% [40-50]% [40-50]% 

Telenet [10-15]% [10-15]% [10-15]% 

Voo [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Orange [25-30]% [25-30]% [25-30]% 

BASE [10-15]% [10-15]% [10-15]% 

Andere operatoren [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

245. Op het prepaid segment heeft Proximus (Scarlet is niet meer actief op dit segment)  in Q4 van 2020 

een marktaandeel van [20-30]% en Mobile Vikings een marktaandeel van [5-10]%. De 

fusieonderneming zal post-transactie over een marktaandeel beschikken van [30-40]% waarmee 

het marktleider is. De overige MVNO’s hebben samen een marktaandeel van [25-30]%, gevolgd 

door Orange met [20-25]% en BASE met [15-20]%.  

246. Terwijl het marktaandeel van Proximus schommelt, kent het marktaandeel van Mobile Vikings een 

constante daling.  

Nationaal Prepaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Scarlet [0-5]% 0,0% 0,0% 

MV [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Aandeel partijen [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Telenet 0,0% 0,0% 0,0% 

Voo 0,0% 0,0% 0,0% 

Orange [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

BASE [15-20]% [15-20]% [15-20]% 

Andere operatoren [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

Totaal 100% 100% 100% 
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247. Op het postpaid segment heeft Proximus in Q4 van 2020 een marktaandeel van [40-50]% (incl. 

Scarlet) en Mobile Vikings een marktaandeel van [0-5]%. De fusieonderneming zal post-transactie 

over een marktaandeel beschikken van [40-50]% waarmee het marktleider is, gevolgd door Orange 

met [30-35]% en Telenet (incl. Base) met [25-30]%.  

248. De marktaandelen van zowel Mobile Vikings als Scarlet stijgen gematigd over de laatste drie jaar, 

dit in tegenstelling tot de continue daling in hoofde van Proximus. 

Nationaal Postpaid – professioneel en 
residentieel  18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [40-50]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [40-50]% [40-50]% [40-50]% 

Telenet [15-20]% [15-20]% [15-20]% 

Voo [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Orange [30-35]% [30-35]% [30-35]% 

BASE [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Andere operatoren <1% <1% <1% 

Totaal 100% 100% 100% 

249. Op het residentieel postpaid segment heeft Proximus in Q4 van 2020 een marktaandeel van [30-

40]% (incl. Scarlet) en Mobile Vikings een marktaandeel van [0-5]%. De fusieonderneming zal post-

transactie over een marktaandeel beschikken van [30-40]% waarmee het marktleider is, gevolgd 

door Orange met een marktaandeel van [30-35]% en Telenet (incl. BASE) met [30-35]%.  

250. Over de laatste drie jaar kent het marktaandeel van Proximus een constante daling terwijl de 

marktaandelen van Scarlet en Mobile Vikings elk jaar toenemen.  

Nationaal Postpaid – enkel residentieel 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Telenet [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

Voo [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Orange [30-35]% [30-35]% [30-35]% 

BASE [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Andere operatoren <1% <1% <1% 

Totaal 100% 100% 100% 

251. Marktaandelen algemene mobiele markt in Vlaanderen. In Vlaanderen heeft Proximus een 

marktaandeel van [30-40]% (incl. Scarlet) en Mobile Vikings een marktaandeel van [0-5]%. De 

fusieonderneming zal post-transactie over een marktaandeel beschikken van [30-40]% waarmee 

het marktleider is, gevolgd door Telenet (incl. BASE) met [30-35]% en Orange met [20-25]%.  

252. Het marktaandeel van Proximus kent een constante daling terwijl dat van Scarlet een continue 

stijging kent. Mobile Vikings kende een daling in 2019 maar stijgt weer lichtjes in 2020.  

Vlaanderen Mobiel (excl. M2M) 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 
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Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Telenet [20-25]% [25-30]% [25-30]% 

Orange [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

BASE [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Andere operatoren [5-10]% [0-5]% [0-5]% 

Totaal 100% 100% 100% 

253. Op het prepaid segment heeft Proximus een marktaandeel van [20-30]% en Mobile Vikings een 

marktaandeel van [10-20]%. De fusieonderneming zal post-transactie over een marktaandeel 

beschikken van [30-40]% waarmee het marktleider is, gevolgd door BASE met [20-25]% en Orange 

met [15-20]%.  

254. Terwijl het marktaandeel van Proximus schommelt, kent het marktaandeel van Mobile Vikings een 

constante daling.  

Vlaanderen Prepaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Scarlet 0,0% 0,0% 0,0% 

MV [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

Aandeel partijen [40-50]% [40-50]% [30-40]% 

Telenet 0,0% 0,0% 0,0% 

Orange [15-20]% [15-20]% [15-20]% 

BASE [15-20]% [15-20]% [15-20]% 

Andere operatoren [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

Totaal 100% 100% 100% 

255. Op het postpaid segment heeft Proximus een marktaandeel van [30-40]% (incl. Scarlet) en Mobile 

Vikings een marktaandeel van [0-5]%. De fusieonderneming zal post-transactie over een 

marktaandeel beschikken van [30-40]% waarmee het een tweede plaats inneemt na marktleider 

Telenet (incl. BASE) met [35-40]%. Op de derde plaats volgt Orange met [25-30]%. 

256. Het marktaandeel van Proximus daalt elk jaar terwijl dat van Scarlet jaar na jaar groeit net zoals 

dat van Mobile Vikings. 

Vlaanderen Postpaid – professioneel en 
residentieel  18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Telenet [30-35]% [30-35]% [30-35]% 

Orange [20-25]% [25-30]% [25-30]% 

BASE [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Andere operatoren <1% <1% <1% 

Totaal 100% 100% 100% 

257. Op het residentieel postpaid segment heeft Proximus een marktaandeel van [20-30]% (incl. Scarlet) 

en Mobile Vikings een marktaandeel van [0-5]%. De fusieonderneming zal post-transactie over een 
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marktaandeel beschikken van [30-40]% waarmee het een tweede plaats inneemt na marktleider 

Telenet (incl. BASE) met [40-45]%. Orange neemt de derde plaats in met [25-30]%. 

258. Het marktaandeel van Proximus is onderhevig aan een constante daling terwijl de marktaandelen 

van Scarlet en Mobile Vikings de hele periode blijven toenemen. 

Vlaanderen Postpaid – enkel 
residentieel 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Aandeel partijen [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Telenet [35-40]% [35-40]% [35-40]% 

Orange [20-25]% [25-30]% [25-30]% 

BASE [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

Andere operatoren <1% <1% <1% 

Totaal 100% 100% 100% 

259. Marktaandelen algemene mobiele markt in Brussel en Wallonië. Aangezien geen gegevens 

beschikbaar zijn aangaande de geografische verdeling van de SIM-kaarten in België, heeft de 

auditeur, om een zicht te krijgen op het marktaandeel van Mobile Vikings in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest, op basis van de gegevens verstrekt door de 

aanmeldende partij137 volgende reconstructie gemaakt. 

260. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt Mobile Vikings met [VERTROUWELIJK]138 SIM-kaarten 

(op een totaal van [VERTROUWELIJK]139) een marktaandeel in van [0-5]% op de kleinhandelsmarkt 

voor mobiele telefoniediensten. In het Waals gewest heeft Mobile Vikings met [VERTROUWELIJK] 

SIM-kaarten een marktaandeel van minder dan [0-5]% op de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten.140  

261. Het Mededingingscollege gaf in Telenet/Telelinq141 aan een increment van minder dan 2% 

onvoldoende te achten om een verdere beoordeling te vergen: 

9. “Wanneer het increment zoals aangegeven onder de randnummers 191, 211 en 215 minder dan 

[0-2%] bedraagt, en er gelet op het marktaandeel van de andere betrokken onderneming een 

gezamenlijk marktaandeel is van meer dan 25%, is er strikt genomen sprake van een betrokken 

markt, maar acht het College dit onvoldoende om een verdere beoordeling te vergen.” 

 
137  Aanmelding, p. 132 e.v. 
138  [0-10]% van het totaal aantal SIM-kaarten van Mobile Vikings ([Vertrouwelijk]).  
139  Proximus heeft met [Vertrouwelijk] SIM-kaarten een marktaandeel van [40-50]% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen een totaal aantal van [Vertrouwelijk] SIM-kaarten oplevert.  
140  Mobile Vikings heeft een marktaandeel van [0-5]% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gelet op dit 
marktaandeel en haar marktaandeel van [0-5]% in het verzorgingsgebied van VOO neemt het een marktaandeel 
in van minder dan [0-5]% op een gebied beperkt tot het Waals Gewest.   
141  Beslissing BMA-2018-C/C-14 van het Mededingingscollege van 22 mei 2018 in zaak nr. MEDE–C/C– 

18/0011, TELENET GROUP BVBA/TELELINQ NV, rn. 24 dispositief.  
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262. Gegeven de lage marktaandelen voor Mobile Vikings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Waals Gewest worden deze gebieden niet verder geanalyseerd en wordt de concurrentiële analyse 

verricht op het grondgebied van het Vlaams Gewest en geheel België.142  

VII.1.2.b HHI-waarden 

263. Op nationaal niveau resulteert de transactie in een HHI-waarde van [3.000-3.500] met een delta 

van [200-250]. 

Effect van de transactie op de HHI-index  (obv cijfers Q4 2020) 

HHI-index voor de transactie [2.500-3.000] 

HHI-index na de transactie [3.000-3.500] 

Δ 
[200-250] 

264. Op regionaal niveau (Vlaams Gewest) resulteert de transactie in een HHI-waarde van [3.000-3.500] 

met een delta van [200-250].  

Effect van de transactie op de HHI-index (obv cijfers Q4 2020) 

HHI-index voor de transactie [2.500-3.000] 

HHI-index na de transactie [3.000-3.500] 

Δ 
[200-250] 

265. De Horizontale Richtsnoeren bepalen dat het onwaarschijnlijk is dat de Europese Commissie 

horizontale mededingingsbezwaren ziet in geval van een fusie met een HHI van meer dan 2.000 en 

een delta van minder dan 150. Aangezien voorliggende transactie resulteert in HHI-waardes van 

meer dan 3.000 en delta’s van meer dan 200, kunnen deze HHI-niveaus, in combinatie met de 

betrokken delta, een aanwijzing vormen voor het feit dat er mogelijks bezwaren zijn vanuit 

mededingingsoogpunt.143 Dit betekent niet noodzakelijk dat er mededingingsrechtelijke bezwaren 

bestaan, doch deze waarden kunnen niet gezien worden als een bewijs voor de stelling dat er geen 

mededingingsrechtelijke bezwaren zijn. Integendeel, verder onderzoek naar de mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen voortvloeiend uit deze concentratie is vereist.  

VII.1.2.c Conclusie  

266. Post-transactie behaalt de gefuseerde entiteit op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering 

van mobiele telefoniediensten een marktaandeel van [40-50]% met als effect op de HHI-index een 

stijging van [200-250] op nationaal niveau en [200-250] op niveau van het Vlaams Gewest.   

267. De marktaandelen en HHI-waarden vormen een eerste aanwijzing dat er mogelijks 

mededingingsbeperkende unilaterale gevolgen zullen voortvloeien uit voorliggende transactie. 

Verder onderzoek zal moeten uitmaken of dit ook daadwerkelijk het geval is.   

VII.1.3 Naaste concurrenten 

 
142  Dit strookt ook met de geografische verspreiding van de klanten van Mobile Vikings: [70-80]% van het 
klantenbestand van Mobile Vikings bevindt zich in het Vlaams Gewest, [5-10]% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en [20-30]% in het Waals Gewest.142  
143  Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad  

inzake de controle op concentraties van ondernemingen, rn. 20, C 31/03, p. 19-21 (verder “Horizontale 
Richtsnoeren”). 



 

46 

268. Hoe groter de onderlinge substitueerbaarheid tussen de producten van de fuserende 

ondernemingen, hoe groter de kans dat de fuserende ondernemingen hun prijzen significant zullen 

verhogen. In dit verband dient de auditeur na te gaan of de rivaliteit tussen partijen een belangrijke 

bron van concurrentie was op de markt.144 

269. Om na te gaan of partijen kunnen beschouwd worden als naaste concurrenten zal de auditeur de 

positionering van partijen op de markt analyseren en de resultaten van het marktonderzoek 

nagaan. Daarnaast wordt de evolutie van de marktaandelen (in termen van gebruikers) en de gross 

adds marktaandelen (marktaandelen op basis van bruto toegevoegde klanten) besproken en 

worden, op basis van MNP-data, verschuivingsratio’s (diversion ratios145) berekend. De Europese 

Commissie geeft in haar horizontale richtsnoeren immers aan dat, wanneer de gegevens 

beschikbaar zijn, de inwisselbaarheid op kwantitatieve wijze kan worden beoordeeld aan de hand 

van verschuivingsratio’s.146 De Europese Commissie heeft dit type analyse in het verleden reeds 

verschillende keren toegepast bij concentraties in de telecommunicatiesector147.  

VII.1.3.a Marktpositionering partijen 

270. Aan de hand van een analyse van de commerciële positionering van partijen kan worden nagegaan 

of consumenten de producten van partijen als substituten zien. Dit gebeurt aan de hand van een 

aantal factoren zoals de segmenten waarop partijen actief zijn, hun type klanten, de geografische 

verdeling van hun klanten en de perceptie van de kwaliteit van hun netwerken door de gebruikers 

van mobiele diensten. Deze oefening zal in hoofde van Proximus en Scarlet afzonderlijk gebeuren 

en is gebaseerd op informatie aangeleverd door de aanmeldende partij, die van mening is dat 

partijen bij de concentratie als complementair dienen te worden aanzien.148  

10. SEGMENTEN WAAROP PARTIJEN ACTIEF ZIJN 

271. Aanwezigheid op het zakelijk segment. Proximus is een sterke speler op het zakelijk segment 

terwijl Mobile Vikings geen activiteiten heeft op dit segment van de markt. [VERTROUWELIJK].149 

Ook Scarlet heeft geen noemenswaardige aanwezigheid op het zakelijk segment van de markt.  

272. Aanwezigheid op het residentieel segment. Zoals de meeste MVNO’s mikte Mobile Vikings 

oorspronkelijk enkel op prepaid klanten bij zijn intrede op de markt in 2009. Sinds 2018 blijkt deze 

strategie veranderd zoals aangetoond door [VERTROUWELIJK].150 Proximus is net zoals Mobile 

 
144  Horizontale richtsnoeren, rn. 28. Om mededingingsbezwaren te doen ontstaan, hoeven de partijen bij  

een concentratie niet elkaars naaste concurrenten te zijn. De horizontale richtsnoeren benaderen het 
begrip “dichtheid van concurrentie” tussen de fuserende partijen op relatieve wijze: hoe hoger de 
substitueerbaarheid van de producten van de fuserende partijen, hoe groter de kans dat 
mededingingsbezwaren rijzen als gevolg van de voorgenomen transactie. 

145  Verschuivingsratio’s meten de dichtheid van concurrentie tussen de partijen (onderling) en de overige  
marktdeelnemers. Zij geven aan in welke mate verkopen die voor een van de partijen verloren gaan, 
door de andere partij of de overige marktdeelnemers worden overgenomen. 

146  Horizontale richtsnoeren, rn. 29.  
147  Zie bijvoorbeeld Zaak M.8792 T-Mobile NL/Tele2 NL, 27 november 2018; Zaak M.7758 Hutchison 3G  

Italy/Wind/JV, 1 september 2016; Zaak M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK, 11 mei 2016; Zaak 
M.7018 Telefonica Deutschland/E-Plus, 2 juli 2014, Zaak M.6992 Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, 
28 mei 2014; Zaak M.6497 Hutchison 3G Austria/Orange Austria, 12 december 2012. 

148  Aanmelding, p. 125 e.v. 
149  [VERTROUWELIJK]. 
150  De reden voor deze verandering werd als volgt verklaard  in de aanmelding: “Hoewel het prepaid  
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Vikings zowel actief op het prepaid segment als op het postpaid segment van de markt. Scarlet 

daarentegen is gestopt met het actief commercialiseren van  haar prepaid aanbiedingen in 2017151 

en biedt momenteel enkel postpaid mobiele diensten aan, standalone of in bundelvorm met vaste 

diensten.152  

273. Proximus positioneert zich niet met agressieve aanbiedingen op de markt. Het mikt op de 

meerwaardezoeker die bereid is een hogere prijs te betalen. Standalone zet het zich in de markt als 

een premium merk en is voornamelijk op gericht klanten binnen dat segment aan te trekken. 

Daarnaast probeert het klanten naar haar bundels te loodsen waardoor het niet in dichte 

concurrentie komt met Mobile Vikings dat geen bundels aanbiedt (maar wel een goedkoop en op 

data georiënteerd standalone alternatief), maar wel met Telenet en Orange. Er worden dan ook 

geen reacties waargenomen van Proximus op aanbiedingen van Mobile Vikings of andersom.153  

274. Met Scarlet hanteert Proximus een “low cost” strategie met een weinig uitgebreid aanbod zonder 

prepaid diensten en zonder ongelimiteerde data. Haar mobiele aanbiedingen zijn bij de 

goedkoopste op de markt en zij concurreert door volumes van haar aanbiedingen te verhogen 

eerder dan door haar prijzen te verlagen. Voor andere data aanbiedingen dan de ongelimiteerde is 

Scarlet meestal de eerste volger van Mobile Vikings qua prijzen.154 Deze opvolging door Scarlet blijkt 

echter niet systematisch als reactie op een specifiek aanbod van Mobile Vikings. De aanpassing van 

het Mobile Vikings aanbod van 15€ in mei 2020 (waarbij het datavolume van 2GB naar 5GB werd 

verhoogd en de belminuten van 150 minuten naar ongelimiteerd) werd bijvoorbeeld niet door 

Scarlet gevolgd en de dichtste aanbieding met het 18€ tariefplan (met 4GB en onbeperkte 

belminuten) bestond al in 2019.155 

275. Mobile Vikings behoort op het prepaid segment bij de goedkoopste aanbieders terwijl Proximus bij 

de duurste hoort. Meer in detail geeft dit volgend beeld. Voor een herlaadbeurt van 10€ krijg je bij 

Mobile Vikings 1 GB data en 25 belminuten terwijl Proximus 100 MB en 10 belminuten geeft voor 

hetzelfde bedrag (zonder webpromotie). Voor 15€ geeft Mobile Vikings 4 GB data en 50 belminuten 

terwijl dit bij Proximus 250 MB en 20 belminuten is. Voor 25€ tenslotte krijg je bij Mobile Vikings 8 

GB data en 100 belminuten, bij Proximus 500 MB en 50 belminuten.156 

 
aanbod sinds zijn lancering bijzonder succesvol is geweest en een belangrijke groeimotor voor de markt 
is geweest (vooral in termen van het aantal kaarten), is de populariteit van deze tariefformule 
aanzienlijk afgenomen sinds (i) de introductie van bel- en datakredieten in postpaid aanbiedingen en 
vooral (ii) de invoering van de wettelijke verplichting sinds 17 december 2016 voor operatoren en 
dienstverleners om over de identiteit van hun klanten te beschikken”. Mobile Vikings meldt verder dat 
het voornaamste aantal migraties plaatsvindt op [VERTROUWELIJK].  Aanmelding, p. 180.  

151  Het aanbod werd definitief stopgezet in 2019.  
152  Aanmelding p. 147 juncto Bijlage 20210308 MV tariffs and market reactions, p. 3. 
153  Wat gebundelde aanbiedingen betreft, valt het te verwachten dat Telenet en Orange zich tegenover  

Proximus zullen positioneren. Aangezien de klemtoon hier op standalone aanbiedingen ligt en bundels 
bovendien moeilijker te vergelijken zijn (met content aanbiedingen en dergelijke) wordt hier in het 
bestek van dit voorstel van beslissing niet verder op ingegaan.  

154  Antwoord BIPT, 12 maart 2021  p. 10. 
155  Antwoord BIPT, 12 maart 2021, p. 9  juncto de bijlagen van de aanmelding over de tariefplannen van  

Proximus en Scarlet. 
156  Zie website van Mobile Vikings en Proximus op datum van 5 mei 2021  

https://mobilevikings.be/nl/offer/prepaid/?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEbXjUtKAcVtUw87
Rij3WonHEHqapRigG5R2_pvk1bpVcG1sZxt7ghhoCkowQAvD_BwE, 

 

https://mobilevikings.be/nl/offer/prepaid/?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEbXjUtKAcVtUw87Rij3WonHEHqapRigG5R2_pvk1bpVcG1sZxt7ghhoCkowQAvD_BwE
https://mobilevikings.be/nl/offer/prepaid/?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoEbXjUtKAcVtUw87Rij3WonHEHqapRigG5R2_pvk1bpVcG1sZxt7ghhoCkowQAvD_BwE
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276. Op het ongelimiteerde postpaid data segment biedt Mobile Vikings de goedkoopste aanbiedingen 

(29€ per maand) terwijl Proximus de tweede duurste speler is (43€ per maand). Scarlet is niet 

aanwezig op dit segment.   

277. Wat de andere postpaid data aanbiedingen betreft, bieden Mobile Vikings en Scarlet telkens de 

goedkoopste tarieven aan voor de verschillende gebruikersprofielen (lage, gemiddelde en hoge 

gebruikers), doch met licht hogere datavolumes voor Mobile Vikings. Proximus is telkens bij de 

duurste spelers voor deze gebruikersprofielen.157 

278. Meer in detail geeft dit volgend beeld. Uit de prijsvergelijkingsstudie van het BIPT van 24 november 

2020 blijkt dat voor het laagste gebruikersprofiel (60 belminuten, 1.000 sms’en, 500 MB data) 

Mobile Vikings en Scarlet telkens de goedkoopste spelers zijn op de markt met een abonnement 

voor 10€ en 8€; Mobile Vikings biedt daar 1 GB data aan volume en Scarlet 500 MB. Proximus is de 

derde duurste speler met een kost voor de gebruiker van 15€ per maand. 

279. Voor het gemiddelde gebruikersprofiel (60 belminuten, 5000 sms’en , 5GB data) zijn Mobile Vikings 

en Scarlet opnieuw de goedkoopste spelers op de markt met een aanbod van respectievelijk 15€ en 

18€ per maand voor dezelfde aangeboden datavolumes (5 GB) terwijl Proximus de duurste spelers 

is (25,99€ per maand voor een hoger volume van 8 GB).  

280. Voor het hoogste gebruikersprofiel (5.000 belminuten, 10.000 sms’en, 10 GB data) heeft Mobile 

Vikings het goedkoopste tarief (25€ per maand voor een datavolume van 12 GB) en is Scarlet de 

derde goedkoopste speler (28€ voor 9 GB data). Proximus heeft dan weer het duurste aanbod 

(35,57€ voor 15 GB).  

281. Aanwezigheid op het bundel segment. Proximus en Scarlet zijn, als mobiele operatoren die ook 

vaste diensten aanbieden, aanwezig op het bundel segment van de mobiele markt. Beide profiteren 

van de toenemende trend van bundels die vaste en mobiele diensten omvatten, en halen de hoogste 

groei in 2020 zoals blijkt uit onderstaande tabel uit een interne studie van Proximus.158  

[VERTROUWELIJK] 

282. Regionaal bekeken is de penetratiegraad voor bundels van vaste operatoren vrij stabiel, 

[VERTROUWELIJK].159 

[VERTROUWELIJK] 

283. Mobile Vikings is niet aanwezig op het bundel segment. [VERTROUWELIJK].160 

TYPE KLANTEN  

284. Segmentering klanten volgens algemene verwachtingen. Mobile Vikings heeft aan de hand van 

een studie (van december 2018 tot januari 2019) een segmentering uitgevoerd van de mobiele 

 
https://www.proximus.be/fr/id_cr_prepaid_cards/particuliers/mobile/cartes-prepayees.html. Voor 
verdere analyse zie ook studie BIPT van 24 november 2020, Nationale vergelijking van de tarieven voor 
telecommunicatiediensten in België - Tarieven toegepast op 11 september 2020, p. 17-19. 

157  BIPT, 24 november 2020, Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in  
België- Tarieven toegepast op 11 september 2020, p. 12-16. 

158  Aanmelding, p. 94. 
159  Aanmelding, p. 93. 
160  Aanmelding, p. 66. 

https://www.proximus.be/fr/id_cr_prepaid_cards/particuliers/mobile/cartes-prepayees.html
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markt. De mobiele markt werd in vijf doelpublieken onderverdeeld: digital lovers, deal seekers, 

value seekers, pack lovers en opportunisten.  

- De “Digital Lovers”: dit zijn steeds “verbonden” gebruikers die intensief online media-content 

consumeren en daardoor een aanzienlijk behoefte hebben in termen van dataverbruik, maar 

die ernaar streven hun gebruikskosten zoveel als mogelijk te beperken. 

- De “Deal Seekers”: dit zijn gebruikers die een geringe behoefte hebben in termen van mobiele 

diensten (spraak, SMS en data), die beperkte verwachtingen hebben in termen van 

klantenservice en die in feite op zoek zijn naar een basisproduct tegen de laagste prijzen. 

- De “Opportunisten”: dit zijn gebruikers die hun kosten trachten in te perken en die hun keuze 

van operator maken door een globaal onderzoek van alle marktaanbiedingen uit te voeren. Ze 

zijn voornamelijk geïnteresseerd in promoties en hebben sympathie voor challengers in de 

markt. 

- De “Value Seekers”: dit betreft een profiel van gebruikers met een zeer hoog dataverbruik en 

die bereid zijn een premium bedrag te betalen voor het beste product. Dit type klant is meer 

gericht op vaste/mobiele multi-play producten en hecht veel belang aan klantenservice. 

- -De “Pack Lovers”: dit zijn gebruikers die weinig met technologie begaan zijn, een laag verbruik 

hebben en meer neigen naar vaste diensten (eerder dan mobiele). Voor dit type klanten speelt 

het bestaan van fysieke winkels een belangrijke rol in de keuze van operator.161 

285. Volgens deze studie wordt de Belgische mobiele markt gedomineerd door de Opportunisten ([30-

40]%). De tweede meest belangrijke categorie is Value Seekers ([20-30]%), gevolgd door Pack 

Lovers en Deal Seekers (respectievelijk [10-20]% en [10-20]%). De Digital Lovers vormen de kleinste 

categorie ([5-10]%).  

286. De positionering van Mobile Vikings op de Belgische mobiele markt kan als atypisch worden 

omschreven aangezien het zich richt op de kleinste segmenten, zijnde Digital Lovers ([50-60]% van 

zijn klantenbasis) en Deal Seekers ([20-30]%). Bij “JIM Mobile” bestaat het klantenstand voor [30-

40]% uit Deal Seekers en voor [20-30]% uit Digital Lovers.162 [VERTROUWELIJK] 

287. Scarlet is eerder een low cost operator die zich voornamelijk op de groep van Deal Seekers richt. 

Proximus richt zich daarentegen voornamelijk op Value Seekers en Pack Lovers.163 

288. De positionering van Mobile Vikings, Proximus en Scarlet op de verschillende assen wordt in 

onderstaande tabel weergegeven.164 

[VERTROUWELIJK] 

289. Dit onderscheid tussen Proximus en Mobile Vikings qua segmentering wordt bevestigd door 

volgende interne165 ramingen van het marktaandeel van Mobile Vikings in elk van de 

bovengenoemde klantensegmenten.166 [VERTROUWELIJK] 

 
161  Aanmelding, p.  128. 
162  Aanmelding, p. 16. 
163  Aanmelding, p. 129. 
164  Bijlage 20200106 OAKLINS KBC SECURITIES Project Hagar – Information Memorandum Interne studie,  

slide 29. 
165  Bron: Mobile Vikings.  
166  Aanmelding, p. 129. 
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290. Segmentering klanten volgens leeftijd. Met haar doelpubliek van Digital Lovers richt Mobile 

Vikings zich op een profiel van eerder jonge gebruikers, met een piek voor gebruikers tussen 25 en 

34 jaar, dit in tegenstelling tot de meer uniforme verdeling volgens de leeftijdscategorieën in 

Vlaanderen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.167 [VERTROUWELIJK] 

291. Daarentegen focussen Proximus en Scarlet zich niet specifiek op een profiel van jonge gebruikers en 

richten ze zich meer op een cliënteel dat geïnteresseerd is in multiple play-producten waarbij een 

mobiel product wordt gebundeld met vaste producten zoals televisie, vast internet en/of vaste 

telefonie.  

292. Proximus en Scarlet zijn dan ook, in vergelijking met Mobile Vikings, minder aanwezig in het 

segment 26-35 jaar. In het verzorgingsgebied van Telenet waar de klantenbasis van Mobile Vikings 

voornamelijk is geconcentreerd, bezit Mobile Vikings een hogere penetratiegraad ([5-10]%) dan 

Scarlet ([0-5]%). Proximus daarentegen is beperkt ondervertegenwoordigd in verhouding tot zijn 

aanwezigheid op hetzelfde segment in het verzorgingsgebied van VOO waar Mobile Vikings amper 

[0-5]% behaalt.168 [VERTROUWELIJK] 

GEOGRAFISCHE VERDELING KLANTEN 

293. De klanten van Mobile Vikings bevinden zich in overgrote mate in het noorden van het land ([70-

80]% van de gebruikers bevindt zich in het Vlaamse Gewest), zoals aangegeven in onderstaande 

grafiek.169 [VERTROUWELIJK]  

294. De partijen hebben een cartografische weergave van het cliënteel van Mobile Vikings op basis van 

hun Identity-ID voorbereid om de geografische spreiding van de gebruikers van Mobile Vikings en 

JIM Mobile te visualiseren.170 [VERTROUWELIJK] 

295. Op basis van de ID-gegevens van de klanten hebben de partijen ook het aantal klanten per regio 

overgemaakt per merk. [VERTROUWELIJK] 

296. Proximus en Scarlet zijn daarentegen op meer gelijkmatige basis actief in België. Bij Proximus bvb. 

bevindt [50-60]% van haar klanten zich in Vlaanderen, [10-20]% in Brussel en [30-40]% in 

Wallonië.171   

PERCEPTIE VAN KWALITEIT DOOR DE GEBRUIKERS VAN MOBIELE DIENSTEN  

297. Uit een interne studie uitgevoerd door Mobile Vikings eind 2019 blijkt dat de residentiële gebruikers 

van mobiele producten een eerder negatief beeld hebben van Mobile Vikings op het vlak van 

betrouwbaarheid.172 Scarlet scoort lichtjes beter dan Mobile Vikings terwijl Proximus als de meeste 

betrouwbare operator wordt gezien. [VERTROUWELIJK] 

VII.1.3.b Marktonderzoek173  

 
167  Aanmelding, p. 16. 
168  Aanmelding, p. 131. 
169  Aanmelding, p. 132. 
170  Aanmelding, p. 132-133. 
171  Zie tabel hernomen uit de aanmelding, p. 131. 
172  Aanmelding, p. 23. 
173  Aanmelding, p. 4-6. 
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298. Bij de concurrenten onderstreept Telenet174 de sterke groei van (mobiele) datadiensten vanwege 

het toenemend gebruik van “over-the-top” diensten die de traditionele spraak- en sms-diensten 

vervangen (bvb. “chat apps” zoals Whatsapp of FaceTime) en de toenemende consumptie van video 

op mobiele toestellen. Zij onderlijnt de positie van Mobile Vikings op de markt met zijn bijzonder 

genereuze datapakketten die zich in het bijzonder richten op de (voornamelijk jongere) 

consumenten die veel mobiele data verbruiken. Volgens haar lijkt alleen Scarlet vergelijkbare 

aanbiedingen te hebben. 

299. Het stelt dat Mobile Vikings in nauwe concurrentie lijkt te staan met het merk “Scarlet” van 

Proximus. Scarlet hanteert namelijk ook een “low cost” model en biedt zowel standalone mobiele 

abonnementen als bundels aan. Het feit dat Mobile Vikings en Scarlet nabije concurrenten zijn 

wordt tevens bevestigd door de prijsvergelijkingstool die Mobile Vikings zelf aanbiedt op haar 

website, waaruit blijkt dat het aanbod van beide merken nauw bij elkaar aanleunt in het segment 

van de prijsbewuste consument en er weinig andere vergelijkbare aanbiedingen zijn. Dit werd ook 

de conclusie van de meest recente prijsstudie van het BIPT die bevestigt dat Mobile Vikings en 

Scarlet nabije concurrenten zijn in het segment van de prijsbewuste consument. Zo is Mobile Vikings 

de goedkoopste provider van postpaid mobiele abonnementen voor gemiddeld tot hoog verbruik, 

gevolgd door Scarlet. Voor abonnementen voor laag verbruik is Scarlet dan weer de goedkoopste 

provider, gevolgd door Mobile Vikings. 

300. Volgens Orange175 zijn Proximus en Mobile Vikings complementair. Zij wijst erop dat Proximus een 

a priori premium mobiel aanbod heeft, waarbij het via Scarlet de prijsgevoelige klanten kan 

bewerken. Proximus is in essentie reactief qua prijszetting en tracht haar premium pricing te 

rechtvaardigen gebaseerd op het merk, innovatie (eerste qua “5G Light”) en historisch vertrouwen 

(zeer hoog marktaandeel in oudere bevolkingsgroepen). Mobile Vikings heeft in tegendeel een 

challenger profiel, dynamisch, uitdagend, assertief, met een doelgroep van jongeren, “digital 

natives”, prijsbewuste klanten. De quasi “digital-only” klant-benadering (bijvoorbeeld zonder 

winkels) is gericht op een subgroep die Proximus eerder minder genegen is en die minder aansluit 

bij het “historisch incumbent” profiel van Proximus. 

301. VOO geeft aan dat Proximus en Mobile Vikings concurreren op het residentieel segment en verwijst 

naar de specifieke doelgroep van Mobile Vikings, gericht op jongeren met een hoog dataverbruik 

en gevestigd in Vlaanderen.176   

302. Test Aankoop177 geeft aan dat Mobile Vikings fungeert als een uitdager op de mobiele markt. Het 

vraagt zich af hoe deze rol zal evolueren wanneer de operator aan de grote portefeuille van 

Proximus wordt gevoegd. Het aanbod bij België’s grootste telecomspeler is immers erg groot: zo 

zijn er de klassieke Mobilus-abonnementen, de Epic-abonnementen gericht op jongeren en is er 

Scarlet als prijsbreker.  

303. Het BIPT178 kaart de nabijheid aan tussen Proximus, Scarlet en Mobile Vikings op het residentieel 

segment van de mobiele markt.  

 
174  Antwoord Telenet, 15 maart 2021, p. 2-3. 
175  Antwoord Orange, 10 maart 2021, p. 4. 
176  Antwoord VOO, 10 maart 2021, p. 3. 
177  Antwoord Test Aankoop, 9 maart 2021, p. 3-4. 
178  Antwoord BIPT, 12 maart 2021, p. 7-10. 



 
52 

304. Op het prepaid segment is Mobile Vikings aanwezig met aanbiedingen van 10, 15 en 25€ met gelijke 

of hogere datavolumes dan de drie andere operatoren (Orange, Base en Proximus) terwijl Proximus 

de laagste datavolumes biedt voor dezelfde prijzen en Scarlet geen prepaid diensten heeft.  

305. Op het postpaid segment stelt het BIPT de nabijheid tussen Mobile Vikings en Proximus vast 

aangaande zowel de ongelimiteerde data abonnementen als de andere abonnementen. Proximus 

en Telenet zijn de duurste operatoren voor ongelimiteerde data abonnementen (43€ en 44€ per 

maand respectievelijk) met Orange vlak daaronder (40€), Mobile Vikings als de goedkoopste (29€) 

terwijl Scarlet geen ongelimiteerde data aanbiedingen heeft. Voor de andere mobiele data 

abonnementen bedraagt het prijsverschil tussen Mobile Vikings en Scarlet over het algemeen 

tussen 2€ en 4€, dit prijsverschil is hoger met Proximus (van 6€ tot 12€ duurder bij Proximus 

afhankelijk van de volumes).  

VII.1.3.c Positionering in cijfers: evolutie marktaandelen over de segmenten heen 

306. Waar in vorige secties de positionering van de operatoren op de verschillende segmenten op 

kwalitatieve wijze werd besproken, worden deze analyses in de volgende drie secties verder 

gestaafd met kwantitatieve gegevens. Om na te gaan of bovenstaande vaststellingen 

overeenstemmen met de werkelijkheid wordt gekeken naar de positie en evolutie van de 

operatoren op de markt in termen van totaal aantal gebruikers.   

307. Proximus is in 2020 de nationale marktleider ([30-40]% in Q4, incl. Scarlet) en staat vooral sterk op 

het postpaid segment ([40-50]% in Q4, incl. Scarlet). In Vlaanderen heeft Proximus een sterke positie 

op de algemene markt ([30-40]% in Q4, incl. Scarlet), ongeveer op hetzelfde niveau als Telenet ([30-

35]%, incl. Base). Over de drie laatste jaren is het individuele marktaandeel van Proximus op de 

algemene markt aan het dalen, en dit zowel op nationaal niveau (van [30-40]% naar [30-40]%) als 

in Vlaanderen (van [30-40]% naar [30-40]%). Op het postpaid segment daalt het marktaandeel van 

Proximus zowel in België als in Vlaanderen over dezelfde periode (van [40-50]% naar [30-40]% 

nationaal en in Vlaanderen van [30-40]% naar [30-40]%), vooral gedreven door een daling in het 

residentieel segment.  

308. Scarlet is een bescheiden speler met [0-5]% marktaandeel zowel op nationaal niveau als in 

Vlaanderen en haar positie is in België en Vlaanderen relatief onveranderd gebleven. Op het 

residentieel postpaid segment staat het iets sterker, met [0-5]% in België en [0-5]% in Vlaanderen. 

309. Mobile Vikings blijft ondanks de groei die het heeft gerealiseerd op bepaalde segmenten een kleine 

speler. Op de algemene markt heeft het een klein marktaandeel in België ([0-5]%) en een iets hoger 

doch nog steeds beperkt marktaandeel in Vlaanderen ([0-5]%), maar dit aandeel is gezakt over de 

laatste drie jaar (respectievelijk [0-5]% en [0-5]% in Q4 van 2018). Ook op het residentieel postpaid 

segment blijft Mobile Vikings een kleine speler doch haar marktaandeel is gegroeid (van [0-5]% naar 

[0-5]% op nationaal vlak en van [0-5]% naar [0-5]% in Vlaanderen). Op het prepaid segment heeft 

Mobile Vikings meer gewicht met [5-10]% marktaandeel nationaal en [10-20]% in Vlaanderen, 

maar dit aandeel is de laatste drie jaar afgenomen (respectievelijk [5-10]% en [10-20]% in Q4 2018).   

310. Orange is de nummer twee op nationaal niveau, dit op alle segmenten. Haar marktaandeel is over 

de laatste drie jaren toegenomen, dit zowel in België (van [25-30]% naar [25-30]%) als in 

Vlaanderen (van [20-25]% naar [20-25]%), alsook op het residentieel postpaid segment (nationaal 

van [30-35]% naar [30-35]% en in Vlaanderen van [20-25]% naar [25-30]%).  
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311. Telenet (excl. BASE) wint marktaandeel in België (van [10-15]% naar [15-20]%) en in Vlaanderen 

(van [20-25]% naar [25-30]%), en op het residentieel postpaid segment in Vlaanderen (van [35-40]% 

naar [35-40]%). Op de overige segmenten blijft haar marktaandeel stabiel. BASE verliest 

marktaandeel op alle segmenten behalve op het prepaid segment in Vlaanderen waar het stijgt van 

[15-20]% naar [20-25]%. Telenet (incl. BASE) is dan weer de nummer twee in Vlaanderen op de 

algemene markt en het prepaid segment maar marktleider op beide postpaid segmenten.  

VII.1.3.d Gross adds marktaandelen 

312. Marktaandelen op basis van bestaande klanten geven slechts tot op zekere hoogte een beeld van 

de concurrentiekracht van de marktdeelnemers, met name omdat recente trends mogelijks niet 

correct worden weergegeven. Op een gegeven moment is er alleen concurrentie met betrekking tot 

de contesteerbare klanten en volledig nieuwe klanten (klanten die nog geen gebruik maakten van 

mobiele telefoniediensten). Bijgevolg kan het enige tijd duren voordat trends in het binnenhalen 

van nieuwe klanten of het verliezen van klanten in de marktaandelen tot uiting komen, en de 

gewone marktaandelen in termen van gebruikers de werkelijke concurrentiekracht van een 

operator onder- dan wel overschatten. Om die reden zijn de aandelen van contesteerbare klanten 

een mogelijk accuratere informatiebron om een goed zicht te krijgen op de waarschijnlijke 

dynamiek op de markt in de periode post-transactie. 

313. Het is echter niet evident om marktaandelen in termen van contesteerbare klanten te berekenen, 

omdat de groep van contesteerbare klanten zowel de klanten omvatten die besluiten van aanbieder 

te veranderen alsook klanten die actief besluiten om hun bestaande contract te handhaven of op 

een ander tarief over te schakelen, maar wel bij dezelfde operator.  

314. Een vaak gebruikte indicator die enigszins beter de huidige concurrentiekracht van de verschillende 

operatoren weergeeft in vergelijking met de marktaandelen in termen van gebruikers zijn 

marktaandelen uitgedrukt in termen van “bruto toegevoegde klanten” (de gross adds market 

shares). Deze worden berekend op basis van het aantal nieuwe klanten dat in een bepaald jaar door 

elke operator wordt verworven, zonder aftrek van de abonnees die vertrekken.  

315. Volgende tabellen tonen voor België voor de jaren 2018 tot 2020 een vergelijking van de jaarlijkse 

gross adds marktaandelen en de marktaandelen in termen van gebruikers, dit zowel voor de 

volledige mobiele markt, alsook opgesplitst naar prepaid en postpaid (residentieel en 

professioneel).  

316. Hierbij moet worden vermeld dat de marktaandelen in termen van gebruikers niet volledig 

corresponderen met de marktaandelen die werden gepresenteerd in sectie VII.1.2 hierboven, 

omwille van volgende redenen:  

a. Voor een aantal marktspelers zijn er geen gross adds gegevens beschikbaar. Om de 

onderlinge verhouding tussen de spelers op basis van zowel de marktaandelen in 

termen van totaal aantal klanten als in termen van gross adds te kunnen vergelijken, 

houdt de noemer van de aandelen in termen van totaal aantal klanten geen rekening 

met de marktspelers zonder informatie over gross adds. De resultaten liggen bijgevolg 

voor elk van de operatoren lichtjes hoger dan de marktaandelen uit sectie VII.1.2.  

b. Daarnaast werden de marktaandelen voor beide maatstaven niet uitgedrukt op basis 

van de cijfers van het laatste kwartaal, maar op basis van het gemiddelde over de vier 

kwartalen heen.  
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Nationaal 
Mobiel  
excl. M2M 

Aandeel in termen van totaal aantal 
klanten 

Nationaal 
Mobiel  
excl. M2M 

Aandeel in termen van gross adds 
(bruto toegevoegde klanten)  

18Q4 19Q4 20Q4 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [40-50]% [30-40]% [30-40]% Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Telenet [10-15]% [10-15]% [15-20]% Telenet [15-20]% [15-20]% [15-20]% 

Orange [25-30]% [25-30]% [25-30]% Orange [30-35]% [30-35]% [30-35]% 

BASE [10-15]% [10-15]% [10-15]% BASE [10-15]% [10-15]% [5-10]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

 Totaal 100% 100% 100% Totaal 100% 100% 100% 
Nationaal 
Prepaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Nationaal 
Prepaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% 0,0% Scarlet 0,0% 0,0% 0,0% 

Telenet 0,0% 0,0% 0,0% Telenet 0,0% 0,0% 0,0% 

Orange [25-30]% [25-30]% [25-30]% Orange [35-40]% [35-40]% [35-40]% 

BASE [20-25]% [20-25]% [20-25]% BASE [25-30]% [20-25]% [20-25]% 

MV [10-20]% [10-20]% [10-20]% MV [5-10]% [5-10]% [5-10]% 

 Totaal 100% 100% 100% Totaal 100% 100% 100% 
Nationaal 
Postpaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Nationaal 
Postpaid 18Q4 19Q4 20Q4 

Proximus [40-50]% [30-40]% [30-40]% Proximus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% Scarlet [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

Telenet [15-20]% [15-20]% [15-20]% Telenet [20-25]% [20-25]% [20-25]% 

Orange [25-30]% [30-35]% [30-35]% Orange [30-35]% [30-35]% [30-35]% 

BASE [10-15]% [5-10]% [5-10]% BASE [5-10]% [5-10]% [0-5]% 

MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% MV [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

 Totaal 100% 100% 100% Totaal 100% 100% 100% 

 

317. Zowel op de volledige markt, als op de segmenten prepaid en postpaid, overschat het aandeel in 

totaal aantal gebruikers de huidige positie van Proximus (in de strijd voor nieuwe/toekomstige 

klanten). Van het totaal aantal gross adds in 2020 wist Proximus er slechts [30-40]% aan te trekken, 

ofwel [0-5]% minder dan haar aandeel in termen van totaal aantal gebruikers doet vermoeden. Het 

verschil tussen beide indicatoren nam wel af in het jaar 2020. In 2018 en 2019 was dit aandeel 

slechts [30-40]%. De overschatting van haar marktaandeel is vooral te wijten aan haar minder 

sterke positie op het postpaid segment.  

318. De positie van Scarlet wordt daarentegen zowel op de volledige markt, als op het postpaid segment, 

licht onderschat, met [0-5]% verschil tussen beide indicatoren in elk van de drie geanalyseerde 

jaren.  

319. Bij Mobile Vikings wordt vooral een onderschatting waargenomen in 2020. Daarnaast dient te 

worden opgemerkt dat, in lijn met wat hierboven reeds werd aangehaald, Mobile Vikings alleen 

sterker is geworden op het postpaid segment en op dit segment relatief meer nieuwe klanten 

aantrekt dan haar marktaandeel doet vermoeden, maar ten koste van haar positie op het prepaid 

segment waar het gewone marktaandeel haar concurrentiepositie voor nieuwe klanten merkbaar 

overschat. In 2020 heeft Mobile Vikings op het postpaid segment zelfs het grootste positief verschil 
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geboekt van de verschillende operatoren, maar waarschijnlijk niet ten koste van Proximus dat het 

in 2020 op dit segment relatief beter deed dan in de voorgaande jaren en marktaandeel terugnam 

op haar concurrenten. De grootste verliezer op het postpaid segment is BASE, met een 

marktaandeel in termen van gross adds van [0-5]%, terwijl haar gewone marktaandeel in 

gebruikers [5-10]% bedraagt.    

320. Bovenstaande resultaten tonen aan dat de grootste concurrentiële druk op de mobiele markt in de 

strijd voor nieuwe klanten niet afkomstig is van Mobile Vikings noch van Scarlet, maar voornamelijk 

van Orange en (op het postpaid segment) ook van Telenet.  

321. Uitgedrukt in gross adds marktaandelen is Orange zelfs marktleider in 2018 en 2019, in plaats van 

Proximus. In 2020 hebben beide spelers een gelijkwaardig marktaandeel gerealiseerd van ongeveer 

[30-35]%. In termen van aantal gebruikers is het aandeel van Orange daarentegen [5-10]% lager 

dan dat van Proximus. De concurrentiële kracht van Orange voor het aantrekken van nieuwe 

klanten is duidelijk het sterkst in prepaid, maar ook in postpaid weet Orange meer klanten aan te 

trekken dan haar marktaandeel doet vermoeden. Deze onderschatting in combinatie met haar 

relatief groot klantenbestand, zeker in vergelijking met het vele malen kleinere klantenbestand van 

Mobile Vikings (tot 10 keer kleiner in 2020), benadrukt de beperkte impact van een speler als Mobile 

Vikings in de concurrentiestrijd op de algemene mobiele markt.  

322. Voor Telenet zijn de resultaten minder uitgesproken dan voor Orange maar in het postpaid segment 

heeft Telenet in 2018 en 2019 eveneens merkbaar meer klanten weten aan te trekken in verhouding 

tot haar marktaandeel dan Mobile Vikings. 

323. In het Vlaams Gewest hebben de drie grote operatoren een gelijkaardig marktaandeel in termen 

van gross adds marktaandelen (in 2020: [25-30]% voor Telenet en Proximus en [25-30]% voor 

Orange). De marktleiderspositie van Proximus is bijgevolg minder uitgesproken dan haar 

marktaandeel in termen van aantal gebruikers doet vermoeden. In 2020 is haar concurrentiële 

positie weliswaar opnieuw verbeterd. Net als op nationaal niveau onderschat het gewone 

marktaandeel de concurrentiekracht van Mobile Vikings, maar haar aandeel blijft beperkt en groeit 

slechts matig ([5-10]% in 2018, [5-10]% in 2020). Naast Proximus heeft ook BASE het moeilijker om 

haar marktaandeel in termen van gebruikers vast te houden bij het aantrekken van nieuwe klanten.  

324. Wat het prepaid segment betreft, is er een duidelijk strijd tussen Proximus en BASE, waarbij het 

gross adds marktaandeel van beide spelers sterk fluctueert over de jaren. Daar waar BASE 

marktleider was in 2018 in termen van gross adds marktaandelen ([40-45]% tegenover slechts [20-

30]% voor Proximus), is de verhouding tussen beide spelers in 2020 gewijzigd ([30-40]% voor 

Proximus tegenover [30-35]% voor BASE).   

325. De resultaten voor het postpaid segment zijn zeer gelijkaardig aan die voor België. Het 

marktaandeel van Proximus overschat merkbaar haar concurrentiële kracht in de strijd om de gross 

adds. Telenet is hier marktleider in 2020 met [30-35]%, daar waar in termen van gebruikers 

Proximus en Telenet even groot zijn. Al heeft Telenet wat van haar gross adds marktaandeel 

ingeboet over de laatste drie jaar. Orange is de uitgesproken derde speler, met een marktaandeel 

in gross adds van [25-30]%. Hoewel het marktaandeel van Mobile Vikings is gestegen tot [5-10]% 

in 2020, blijft het een bescheiden speler. Bovendien houdt ook Scarlet goed stand met vooral in 

2018 en 2019 een sterkere positie dan haar marktaandeel in gebruikers doet vermoeden.  
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326. Ook in Vlaanderen bevestigen de resultaten dat de grootste concurrentiële druk in de strijd voor 

nieuwe klanten niet afkomstig is van Mobile Vikings noch van Scarlet, maar voornamelijk van de 

grotere operatoren Orange en Telenet, en dat deze operatoren dichtere concurrenten zijn ten 

aanzien van Proximus en Mobile Vikings dan Proximus en Mobile Vikings ten opzichte van elkaar. 

Bij Proximus uit zich dit voornamelijk in de strijd voor de gross adds op zoek naar een bundel.  

VII.1.3.e Verschuivingsratio’s  

327. De gross adds marktaandelen geven al een nauwkeuriger inzicht in de concurrentiekracht van de 

verschillende spelers ten aanzien van de contesteerbare klanten: indien het marktaandeel in termen 

van gross adds groter (kleiner) is dan het marktaandeel in termen van totaal aantal gebruikers, dan 

onderschat (overschat) dit laatste marktaandeel de werkelijke concurrentiële druk van deze 

operator in de markt. Tot op zekere hoogte kan op basis van de evolutie van deze twee maatstaven 

een eerste inzicht worden verkregen in de mate waarin de verschillende operatoren druk uitoefenen 

op elkaar. Dit zijn echter ruwe en indirecte inschattingen. Een accuratere en informatievere 

indicator hieromtrent zijn verschuivingsratio’s van de ene naar de andere operator.    

328. De auditeur heeft verschuivingsratio’s berekend voor partijen op basis van gegevens aangaande de 

overdraagbaarheid van mobiele nummers ("MNP-gegevens"). MNP-gegevens zijn gebaseerd op 

gegevens van klanten die van operator veranderen en hun nummer van het ene mobiele netwerk 

naar het andere mobiele netwerk overdragen.  

329. Gegeven het beperkt groeipotentieel van de mobiele markt worden operatoren aangemoedigd om 

te concurreren voor bestaande gebruikers. Hierbij draagt de grote meerderheid der klanten zijn 

mobiel nummer over wanneer hij van netwerk verandert. De MNP-gegevens dekken bijgevolg een 

groot deel van de contesteerbare markt. Succesvolle commerciële strategieën en concurrentiële 

aanbiedingen zullen zich reflecteren in een netto sterke stijging van overgedragen mobiele 

nummers, daar waar passieve of minder succesvolle spelers veel klanten zullen verliezen, wat zich 

uit in hoge port out waarden. De verschuivingsratio’s op basis van deze MNP-gegevens geven 

vervolgens aan tussen welke operatoren de verschuiving plaatsvindt en bijgevolg welke operatoren 

vooral druk lijken uit te voeren op elkaar in de strijd om deze mobiele klanten.  

330. De auditeur is van oordeel dat de MNP-gegevens een representatieve proxy zijn voor de switching-

patronen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten. MNP-gegevens 

vertonen echter een aantal beperkingen voor het berekenen van verschuivingsratio’s. MNP-

gegevens geven met name i) geen directe schatting weer van de eerste en tweede keuze van 

klanten179; ii) alleen overstappatronen weer voor klanten die hun nummer overdragen, en iii) 

wellicht geen nauwkeurig beeld van de reacties van klanten op prijsveranderingen, aangezien 

overstappen in het verleden kunnen hebben plaatsgevonden om uiteenlopende redenen die niet 

noodzakelijk verband houden met veranderingen in relatieve prijzen (of andere 

concurrentieparameters zoals de kwaliteit en betrouwbaarheid van het netwerk).  

331. Wat dit laatste punt betreft, kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de vaststelling dat ongeveer 

[40-50]% van de klanten die Mobile Vikings voor Proximus verlaten voor een professioneel 

 
179  Horizontale richtsnoeren, rn. 28: “Hoe groter de onderlinge substitueerbaarheid tussen de producten  

van de fuserende ondernemingen, hoe groter de kans dat de fuserende ondernemingen hun prijzen 
significant zullen verhogen (34). Zo kan bijvoorbeeld een fusie tussen twee producenten die producten 
aanbieden die door een groot aantal afnemers als hun eerste en tweede keuze worden beschouwd, 
resulteren in een aanzienlijke prijsverhoging.” 
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abonnement kiest. Binnen die klanten zijn er met name ook klanten die zich inschrijven op het 

mobiele aanbod van hun werkgever die hen een mobiel abonnement aanbiedt.  

332. Het is echter niet duidelijk of, in welke mate en in welke richting de verschuivingsratio’s zouden 

wijzigen indien de resultaten voor bovenstaande elementen gecorrigeerd worden. Bij gebrek aan 

een betrouwbare, alternatieve informatiebron die deze mogelijke afwijkingen kan corrigeren, is de 

auditeur van oordeel dat de MNP-gegevens een redelijke basis vormen om verschuivingsratio’s te 

berekenen. De verschuivingsratio’s werden berekend voor de algemene kleinhandelsmarkt voor 

mobiele telefoniediensten voor België. Deze oefening werd verricht voor de jaren 2019 en 2020. 

Aangezien een regionale opsplitsing voor verschillende operatoren op basis van de CDRC gegevens, 

waaronder Mobile Vikings, niet mogelijk was, worden er geen resultaten voor Vlaanderen 

weergegeven.  

333. Volgende tabellen geven de verschuivingsratio’s weer in 2019 en 2020 in België van Proximus 

(inclusief Scarlet) naar haar concurrenten. 

Proximus-Scarlet Totale port-out 2020 Diversion Ratio Proximus-Scarlet Totale port-out 2019 Diversion Ratio 

MV-JIM  [5-10]% MV-JIM  [5-10%]% 

Orange  [40-50]% Orange  [40-50]% 

Telenet-Base  [30-40]% Telenet-Base  [40-50]% 

VOO  [10-20]% VOO  [10-20]% 
      

Andere  [0-5]% Andere  [0-5]% 

Totaal  100% Totaal  100% 

 

334. Volgende tabellen geven de verschuivingsratio’s weer in 2019 en 2020 in België van Mobile Vikings 

naar haar concurrenten. 

MV-JIM Totale port-out 2020 Diversion Ratio MV-JIM Totale port-out 2019 Diversion Ratio 

Proximus  [30-40]% Proximus  [20-30]% 

Orange  [20-30]% Orange  [20-30]% 

Telenet  [30-40]% Telenet  [40-50]% 

Voo  [0-5]% Voo  0% 

      

Andere  [0-5]% Andere  0% 

Totaal  100% Totaal  100% 

335. Deze tabellen tonen dat van de klanten die Proximus in 2020 verlieten [5-10]% naar Mobile Vikings 

ging180. De grote meerderheid ([80-90]%) ging naar Orange en Telenet. Van de klanten die Mobile 

Vikings in 2020 verlieten, ging dan weer [30-40]% naar Proximus. Eenzelfde aandeel ging naar 

Telenet, gevolgd door Orange met [20-30]%. De verschuivingsratio’s voor 2019 geven dan weer een 

ander beeld waar Telenet overtuigend meer klanten aantrok van Mobile Vikings in vergelijking met 

Proximus.     

 
180  Voor Proximus was een regionale uitsplitsing van de CDRC gegevens wel mogelijk. De verschuivingsratio  
  van Proximus naar Mobile Vikings was gelijkaardig aan deze voor heel België. 
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336. Volgende tabellen geven de verschuivingsratio’s weer in 2019 en 2020 in België van Proximus en 

Scarlet afzonderlijk naar hun concurrenten; ook worden de port out gegevens van Mobile Vikings 

opsplitst tussen Proximus en Scarlet. 

Proximus Totale port-out 2020 Diversion Ratio Proximus Totale port-out 2019 Diversion Ratio 

Scarlet  [5-10]% Scarlet  [5-10]% 

MV-Jim  [5-10]% MV-JIM  [0-5]% 

Orange  [30-40]% Orange  [40-50]% 

Telenet-base  [30-40]% Telenet-Base  [30-40]% 

Voo  [10-20]% VOO  [10-20]% 

      

Andere  0% Andere  0% 

Total  100% Total  100% 

      

Scarlet Totale port-out 2020 Diversion Ratio Scarlet Totale port-out 2019 Diversion Ratio 

Proximus  [30-40]% Proximus  [20-30]% 

MV-JIM  [10-20]% MV-JIM  [10-20]% 

Orange  [20-30]% Orange  [20-30]% 

Telenet-Base  [20-30]% Telenet-Base  [30-40]% 

VOO  [5-10]% VOO  0% 

      

Andere  [0-5]% Andere  [0-5]% 

Totaal  100% Totaal  100% 

      

MV-JIM Totale port-out 2020 Diversion Ratio MV-JIM Totale port-out 2019 Diversion Ratio 

Proximus  [30-40]% Proximus  [20-30]% 

Scarlet  [0-5]% Scarlet  [0-5]% 

Orange  [20-30]% Orange  [20-30]% 

Telenet  [30-40]% Telenet  [40-50]% 

Voo  [0-5]% Voo  [0-5]% 

      

Andere  [0-5]% Andere  [0-5]% 

Total  100% Total  100% 

337. Een opsplitsing van de port out gegevens tussen Proximus en Scarlet toont aan dat het merendeel 

van de klanten van Proximus uitweek naar Orange en Telenet (incl. BASE), bijna [80-90]% van de 

klanten. Slechts een beperkt aandeel verkoos VOO ([10-20]%), gevolgd door Mobile Vikings of 

Scarlet (beide [5-10]%). De resultaten zijn nauwelijks gewijzigd tussen 2019 en 2020.  

338. De resultaten voor Scarlet gegeven duidelijk een ander beeld. Het aandeel klanten dat Telenet (incl. 

BASE) en Orange konden aantrekken, ligt beduidend lager (slechts [40-50]%), in het voordeel van 

Proximus. Het hoge aandeel van klanten van Scarlet die uitwijken naar Proximus, in tegenstelling 

tot het erg lage aandeel van klanten van Proximus die uitwijken naar Scarlet, lijkt de vaststelling 

van een verschuiving naar de bundels met een duidelijke en sterke mobiele component opnieuw te 

bevestigen. Scarlet weet een bepaalde doelgroep aan te trekken, maar slaagt er minder in om zich 

op het bundel segment te manifesteren als een volwaardig alternatief voor de grotere operatoren. 

Mobile Vikings heeft in 2020 [10-20]% van de klanten van Scarlet weten te veroveren, maar dit 

aandeel is wel sterk gezakt sedert 2019 (toen nog [10-20]%).   

339. De opsplitsing van de port out gegevens van Mobile Vikings toont aan dat er amper klanten 

uitwijken naar Scarlet.  

340. Een analyse van de verschuivingsratio’s leert dat voor Proximus de dichtste concurrenten Orange 

en Telenet zijn, maar dat Mobile Vikings meer klanten wegkaapt van Proximus, en in nog sterkere 

mate van Scarlet, dan haar marktaandeel zou doen vermoeden. Voor Mobile Vikings zijn in 2020 
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Proximus en Telenet haar dichtste concurrenten. Het betreft hier een recent fenomeen aangezien 

in 2019 deze positie uitgesproken was voorbehouden voor Telenet dat bijna de helft van de Mobile 

Vikings klanten wist aan te trekken.  

VII.1.3.f Conclusie 

341. Uit de verschillende resultaten die in voorgaande secties werden gepresenteerd (de 

marktpositionering181, het marktonderzoek en de kwantitatieve analyses) volgt dat Proximus (excl. 

Scarlet) en Mobile Vikings niet beschouwd kunnen worden als dichte concurrenten. Waar Mobile 

Vikings haar positie op het postpaid segment heeft versterkt, gaat dit ten koste van haar prepaid 

positionering, zoals blijkt uit de analyse van de marktaandelen en de gross adds marktaandelen. De 

verschuivingsratio’s wijzen naar een grotere concurrentiële druk van Mobile Vikings dan haar 

marktaandeel doet vermoeden, maar met slechts [5-10]% verschuivingsaandeel en een gross adds 

marktaandeel van amper [0-5]% op de totale mobiele markt in 2020, vormt Mobile Vikings slechts 

een beperkte bedreiging voor de grote operatoren.  

342. Proximus trekt een groot aantal klanten van Mobile Vikings aan maar in verhouding minder dan 

haar marktaandeel doet vermoeden. Bovendien moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat 

een verschuiving van Mobile Vikings naar Proximus minstens gedeeltelijk verklaard kan worden 

door een wijziging in de behoefte van de klant, onder andere van standalone naar bundel182, of van 

residentieel naar een zakelijk aanbod. Indien gekeken wordt naar de andere resultaten uit het 

onderzoek blijkt de rechtstreekse druk van Proximus op Mobile Vikings minder sterk dan die van 

Orange en Telenet, die respectievelijk in België en in Vlaanderen de sterkste posities innemen op 

het postpaid segment, met name het segment waar Mobile Vikings zich recentelijk op heeft 

versterkt.  

343. Scarlet en Mobile Vikings komen enkel op basis van de prijspositionering op het postpaid segment183 

voor als dichte concurrenten184. Dit is niet het geval op basis van de overige aspecten van de 

marktpositionering en op basis van de verschuivingsratio’s; deze geven wel aan dat Mobile Vikings 

(beperkt) meer klanten weghaalt bij Scarlet dan haar marktaandeel zou doen vermoeden, 

omgekeerd zijn er zo goed als geen klanten van Mobile Vikings die kiezen voor Scarlet. Scarlet en 

Mobile Vikings kunnen dan ook niet beschouwd worden als dichte concurrenten.   

VII.1.4 Mobile Vikings als belangrijke concurrentiefactor 

344. Sommige ondernemingen hebben een grotere invloed op het mededingingsproces dan hun 

marktaandeel of soortgelijke graadmeters zouden doen vermoeden. Een fusie waarbij een 

dergelijke onderneming betrokken is, kan de concurrentiedynamiek op significante, 

 
181  Mobile Vikings is niet aanwezig op het bedrijfs- en het bundelsegment terwijl Proximus op beide een  

sterke positie inneemt, op prepaid en postpaid zijn de prijzen verschillend en tenslotte zijn ook de 
gebruikersprofielen, de geografische locatie van de klanten, de leeftijd van de gebruikers, de perceptie 
van kwaliteit van het netwerk en de gehanteerde distributiekanalen verschillend.  

182  Aanmelding, p. 98.  
183  Echter niet voor ongelimiteerde aanbiedingen; daar is Scarlet immers niet aanwezig.  
184  Zoals het Gerecht aangeeft in Hutchison/O2UK is de vaststelling dat operatoren dichte concurrenten  

zijn op sommige segmenten van een markt niet voldoende om te spreken van de eliminatie van 
belangrijke concurrentiële druk die partijen op elkaar hebben uitgeoefend. Bovendien is de vaststelling 
dat operatoren niet aanwezig zijn op dezelfde segmenten van een markt een bijkomende aanwijzing 
dat het niet om dichte concurrenten gaat. Gerecht, 28 mei 2020, zaak T-399/16, CK Telecoms UK 
Investments Ltd, rn. 249.  
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concurrentiebeperkende wijze veranderen, met name wanneer de markt reeds sterk 

geconcentreerd is. Een onderneming kan bijvoorbeeld een nieuwkomer zijn, waarvan wordt 

verwacht dat zij in de toekomst aanzienlijke concurrentiedruk zal gaan uitoefenen op andere 

ondernemingen in de markt.185 

345. Om na te gaan of Mobile Vikings kan worden beschouwd als een belangrijke concurrentiefactor op 

de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie wordt geanalyseerd of het agressief aan 

prijsconcurrentie doet, in welke mate concurrenten hebben gereageerd op hun aanbiedingen 

(nieuwe aanbiedingen gelanceerd, bestaande aanbiedingen verlaagd in prijs, …) en of er sprake 

was van een stijging van de respectievelijke marktaandelen door deze prijsconcurrentie.  

VII.1.4.a Marktonderzoek: standpunt BIPT  

346. Tijdens het marktonderzoek hebben de respondenten - behalve het BIPT - geen specifieke 

verklaringen gedaan betreffende de concurrentiële druk uitgeoefend door Mobile Vikings op de 

mobiele markt.  

347. Het BIPT legt de nadruk op de belangrijke concurrentiële rol gespeeld door Mobile Vikings op de 

mobiele markt met goedkope aanbiedingen op de prepaid en postpaid segmenten, de goedkoopste 

ongelimiteerde data aanbiedingen gelanceerd in juni 2019 en hieraan gerelateerd haar vrees dat 

deze concurrentiële kracht en deze agressieve prijspositionering verloren zullen gaan door de 

overname.  

VII.1.4.b Analyse auditeur 

348. Als preliminaire opmerking wenst de auditeur aan te kaarten dat het onderzoek werd gevoerd 

rekening houdend met de bezwaren van het BIPT - als sectorregulator - tegen de transactie. 

Aangaande de verenigbaarheid met de beslissing Liberty Global/BASE van de Europese Commissie 

werd er tijdens het onderzoek contact genomen met de Europese Commissie over de voorwaarden 

die aan de overname van BASE door Liberty Global werden gelinkt. Er blijkt dat er destijds geen 

specifieke voorwaarde werd opgelegd die de overname van Mobile Vikings door Proximus 

verhindert. Aangaande de concurrentiële druk werden de stellingen van het BIPT niet bevestigd 

door het kwalitatief en kwantitatief onderzoek van de auditeur. Dit wordt hierna verder 

weergegeven.  

349. Mobile Vikings beschikte op het prepaid segment in België in 2020 over een marktaandeel van [5-

10]%. Terwijl Mobile Vikings een aantal aanpassingen heeft gedaan aan haar prepaid diensten 

hoofdzakelijk door haar volume te verhogen, ziet men geen winst in termen van klanten door deze 

aanpassingen: haar marktaandeel is zelfs afgenomen van [5-10]% in 2018 naar [5-10]% in 2020. 

Dit terwijl het de andere marktspelers beter is vergaan: het marktaandeel van de MVNO’s is 

toegenomen terwijl de marktaandelen van de overige spelers op de markt stabiel bleven. Over de 

laatste twee jaren werd geen prijsdruk gevoeld in het prepaid segment.186  

350. Op het segment van de postpaid aanbiedingen met ongelimiteerde data heeft het in Vlaanderen 

een marktaandeel weten te veroveren van [10-15]% in België.187 Indien echter naar een eventuele 

reactie van haar concurrenten wordt gekeken, valt op dat deze hier niet op reageren. De enige 

 
185  Horizontale richtsnoeren, rn. 37.  
186  Bijlage 20200106 OAKLINS KBC SECURITIES Project Hagar – Information Memorandum, slide 25.  
187  Antwoord BIPT van 12 maart 2021, p. 9. 
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wezenlijke reactie komt van Orange, maar deze volgt pas twee jaar later.188 Er is dus geen bewijs 

dat de commerciële strategie van Mobile Vikings de concurrentiële dynamiek op de markt op 

significante wijze heeft veranderd. Bovendien maakt dit segment maar [0-5]% uit van de algemene 

mobiele markt.189  

351. Dit strookt ook met de concurrentiële dynamiek op de kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten. De markt convergeert waardoor de mobiele component door de MNO’s wordt 

gezien als een instrument om klanten naar hun gebundelde aanbiedingen te loodsen. De 

concurrenten van Mobile Vikings focussen dan ook niet op het segment waarop Mobile Vikings zich 

onderscheidt, met name het standalone postpaid residentieel segment, aangezien dit niet 

interessant is in de commerciële logica van de MNO’s.   

352. Terwijl Mobile Vikings bekend staat als een operator die agressief concurreert op prijs en grote 

hoeveelheden data aanbiedt, gaat dit niet gepaard met een perceptie van goede netwerkkwaliteit 

(zie randnummer 297).190 Bovendien is het er in de loop der jaren (het is op de markt gekomen als 

MVNO in 2009 en full MVNO geworden in 2018) niet in geslaagd om haar marktaandeel merkbaar 

te doen toenemen op de mobiele markt: op de algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten had het eind 2020 in België een marktaandeel van [0-5]% (tegenover [0-5]% eind 

2018) terwijl het in Vlaanderen eind 2020 een marktaandeel van [0-5]% (tegenover [0-5]% eind 

2018). Op het residentieel postpaid segment, waar het de sterkste groei liet noteren, neemt het 

eind 2020 in België een marktaandeel in van [0-5]% (tegenover [0-5]% eind 2018) en in Vlaanderen 

een marktaandeel van [0-5]% (tegenover [0-5]% eind 2018).   

353. Tenslotte valt te vrezen dat de rol die Mobile Vikings speelt op de standalone residentiële 

segmenten alleen maar in belang zal afnemen zonder de transactie. Het prepaid segment lijkt in 

vrije val hetgeen de beslissing verklaart om te stoppen met het “JIM Mobile”-merk en de prepaid 

klanten te verschuiven naar het postpaid segment. Op het postpaid segment vergen de 

ongelimiteerde data aanbiedingen in termen van groothandelstoegang dan weer een substantiële 

investering, terwijl het standalone segment van de markt verwacht wordt verder te krimpen in de 

tijd. 

354. Op basis van zijn onderzoek komt de auditeur tot de conclusie dat Mobile Vikings een rol van belang 

speelt op bepaalde segmenten van de mobiele markt, namelijk het prepaid segment en dat van de 

residentiële postpaid aanbiedingen (met ongelimiteerde data) maar dat het niet kan worden 

aanzien als een belangrijke concurrentiële factor op de algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele 

telefoniediensten, en wel om volgende redenen: Mobile Vikings heeft slechts een beperkte omvang 

qua klantenbestand, de operator is er niet in geslaagd haar marktaandeel te doen toenemen op de 

algemene mobiele kleinhandelsmarkt (enkel op bepaalde segmenten maar dit ten koste van haar 

positie op andere segmenten)191, zij speelt slechts een rol op beperkte segmenten van de markt192 

 
188  Antwoord Orange van 10 maart 2021, p. 9. 
189  [350.000-450.000] SIM-kaarten op een totaal van 11.525.765. Antwoord BIPT van 12 maart 2021, p. 8.   
190  Zoals het Gerecht opmerkt in Hutchison/O2UK dient een politiek van lage prijzen niet altijd gelijkgesteld  

te worden aan een agressief prijzenbeleid. Het kan ook een weerspiegeling zijn van een lagere kwaliteit 
van aanbod of lagere merkwaarde zodat het niet hoeft te leiden tot een significante concurrentiële 
impact. Gerecht, 20 mei 2020, T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd v Commission, rn. 206. 

191  Het heeft zelfs klanten verloren. 
192  Op het prepaid segment heeft het “Jim Mobile”-merk de grote meerderheid van zijn klanten verloren. 
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en haar commerciële strategie heeft de concurrentiële dynamiek op de markt niet op significante 

wijze veranderd193.  

VII.1.4.c De concurrentiële druk uitgeoefend door Mobile Vikings in de toekomst in 

afwezigheid van de voorgenomen transactie  

355. Gelet op de kenmerken en de evolutie van de mobiele markt zoals beschreven in hoofdstuk VII.1.1 

is de toekomst voor een mobile only speler zoals Mobile Vikings onzeker. Het feit dat het mobiele 

standalone segment van de markt niet groeit, hooguit stabiel is, de neergang van het prepaid 

segment, de evolutie van de markt naar bundels met de gepaard gaande significante financiële 

investeringen en de beperkte bekendheid van Mobile Vikings buiten Vlaanderen, zorgen ervoor dat 

het moeilijk wordt voor Mobile Vikings om haar klantenbestand te doen groeien. Dit blijkt ook uit 

het feit dat haar klantenbestand en bijhorend marktaandeel nauwelijks is toegenomen door de 

jaren heen, ondanks het feit dat zij klanten wint op het postpaid segment.  

356. De auditeur besluit dan ook dat, zonder de voorgenomen transactie, de rol van Mobile Vikings op 

de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten almaar zal afnemen 

in belang. 

VII.1.4.d Conclusie 

357. Op basis van bovenstaande is de auditeur van mening dat Mobile Vikings geen belangrijke 

concurrentiefactor is op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie. Bovendien kan verwacht 

worden dat, gelet op de evolutie van de markt, haar rol almaar in belang zal afnemen.  

 

VII.1.5 Concurrentie post-transactie 

358. In de twee voorgaande secties werd enerzijds aangetoond dat Proximus en Mobile Vikings niet als 

dichte concurrenten kunnen worden beschouwd op de mobiele markt en anderzijds dat de 

concurrentiekracht die uitgaat van Mobile Vikings beperkt is en niet verwacht wordt toe te nemen.  

359. Om verder in kaart te brengen welke gevolgen alsnog verwacht kunnen worden van deze transactie 

in termen van te verwachten prijsstijgingen, wordt in volgende secties onderzocht of en in welke 

mate de voorgenomen transactie een invloed zal hebben op de prikkel van de partijen (en de 

concurrenten) om hun prijzen unilateraal te verhogen.  

360. In onderstaande secties wordt de kwantitatieve analyse toegelicht die werd uitgevoerd door het 

economisch team van de mogelijke niet-gecoördineerde prijseffecten op de Belgische 

kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten ten gevolge van het wegvallen 

van horizontale concurrentie tussen Proximus (incl. Scarlet) en Mobile Vikings (incl. Jim Mobile). 

VII.1.5.a Inleiding kwantitatieve analyse 

361. Op basis van het model van Bertrand-Nash concurrentie in gedifferentieerde producten worden aan 

de hand van verschillende maatstaven voorspellingen gedaan over de mogelijke niet-

gecoördineerde prijseffecten ten gevolge van de voorliggende transactie. Het is een standaard 

 
193  Haar concurrenten reageren niet op haar aanbiedingen. 
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praktijk bij de Europese Commissie om dit model en deze maatstaven toe te passen bij recente fusies 

in de sector van mobiele telecommunicatie.194 

362. Als inputs voor de berekeningen worden de opgevraagde MNP-gegevens en de informatie over 

gebruikersaantallen, ARPU’s (Average Revenu Per User) en inschatte marges gebruikt van zowel de 

partijen als hun belangrijkste concurrenten. 

363. De resultaten worden geïnterpreteerd in vergelijking met de resultaten van de recente beslissingen 

van de Europese Commissie in de sector van mobiele telecommunicatie, ermee rekening houdende 

dat de voorliggende transactie een fusie betreft tussen een MNO en een MVNO en niet tussen twee 

(of meer) MNO’s zoals steeds het geval was bij de recente beslissingspraktijk van de Europese 

Commissie. 

VII.1.5.b Model 

364. Voor een gedetailleerde omschrijving van het model van Bertrand-Nash concurrentie in 

gedifferentieerde producten wordt verwezen naar Annex A van T-Mobile NL/Tele2 NL195. 

365. Het model gaat ervan uit dat elke speler in de markt haar winst (gedefinieerd door de prijs minus 

marginale kost vermenigvuldigd met de verkochte hoeveelheid voor elk van de producten in haar 

portfolio) maximaliseert door optimale prijzen te zetten voor elk van de producten in haar portfolio, 

ermee rekening houdende dat de verkochte hoeveelheid van elk van de producten afhangt van haar 

eigen prijzen en van alle prijzen van de concurrenten in de markt die substitueerbare goederen 

aanbieden. 

366. Op basis van dit model kunnen maatstaven zoals een GUPPI (Gross Upward Pricing Pressure Index), 

CMCR (Compensating Marginal Cost Reduction), IPR (Indicative Price Rise) en een volledige fusie 

simulatie (merger simulation) berekend worden, waarbij mogelijke prijseffecten ten gevolge van 

een fusie tussen twee of meerdere spelers in de markt worden voorspeld op basis van observeerbare 

variabelen vóór het plaatsvinden van de fusie. 

367. Hieronder worden de resultaten gerapporteerd voor de volgende maatstaven. 

368. CMCR (Compensating Marginal Cost Reduction)196. Het model voorspelt dat wanneer twee 

marktspelers fuseren die horizontaal met elkaar concurreren (i.e. substitueerbare producten 

aanbieden), zij de prikkel hebben hun prijzen na een fusie te verhogen door het wegvallen van de 

concurrentiële druk tussen deze spelers. De prikkel om prijzen te verhogen is groter naarmate de 

producten van de fuserende partijen meer substitueerbaar zijn. De prikkel om prijzen te verhogen 

kan echter “gecompenseerd” worden door synergiën die resulteren in een daling van de marginale 

kosten van de fuserende spelers. Wanneer de daling in marginale kosten voldoende groot is kan de 

 
194  Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, Zaak M.8792 T-Mobile NL/Tele2 NL, 27 november 2018;  

Europese Commissie, Zaak M.7758 Hutchison 3G Italy/Wind/JV, 1 september 2016; Europese 
Commissie, Zaak M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK, 11 mei 2016; Europese Commissie, Zaak 
M.7018 Telefonica Deutschland/E-Plus, 2 juli 2014, Europese Commissie, Zaak M.6992 Hutchison 3G 
UK/Telefónica Ireland, 28 mei 2014; Europese Commissie, Zaak M.6497 Hutchison 3G Austria/Orange 
Austria, 12 december 2012. 

195  Zaak M.8792, T-Mobile NL/Tele2 NL, 27 november 2018. 
196  In lijn met de recente beslissingspraktijk van de Europese Commissie wordt de voorkeur gegeven aan  

de CMCR maatstaf i.p.v. de GUPPI aangezien het dezelfde inputs gebruikt en de CMCR ook feedback-
effecten tussen de partijen in rekening neemt, wat meer realistische voorspellingen genereert dan de 
GUPPI. 
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prikkel om prijzen te verhogen door het wegvallen van de concurrentiële druk teniet gedaan 

worden, of kan er zelfs de prikkel zijn om prijzen te verlagen.  

369. Met de CMCR wordt nagegaan welke vermindering in marginale kost voor de partijen er precies 

noodzakelijk zou zijn om de prikkel voor de fusieonderneming om haar prijzen te verhogen na de 

fusie weg te nemen. Op deze manier kunnen de “kosten” verbonden aan een transactie (i.e. 

mogelijke prijsstijgingen) worden afgewogen tegen haar ingeschatte “voordelen” (i.e. de synergiën 

die leiden tot reductie van marginale kosten). Als de voorspelde vermindering van marginale kosten 

door synergiën groter is dan de berekende “compenserende vermindering in marginale kosten” uit 

het model, heeft de fusieonderneming geen prikkel om over te gaan tot een unilaterale 

prijsverhoging. 

370. IPR (Indicative Price Rise). De IPR is een alternatieve maatstaf die de prikkel om prijzen te verhogen 

door het wegvallen van de concurrentiële druk tussen de fuserende partijen precies kwantificeert, 

zonder rekening te houden met potentiële efficiëntiewinsten. Deze maatstaf geeft dus een indicatie 

in welke mate de prijzen van de fuserende partijen zouden toenemen na de fusie indien er geen 

synergiën zouden zijn. Deze methode houdt enkel rekening met het wegvallen van concurrentiële 

druk tussen de partijen en niet met mogelijke reacties van concurrenten op het gewijzigde 

prijsgedrag van de partijen. 

371. Calibrated merger simulation. Een gekalibreerde fusiesimulatie daarentegen voorspelt de 

unilaterale prijseffecten van een fusie voor alle spelers in de markt. Deze maatstaf houdt dus ook 

rekening met het feit dat niet enkel de partijen de prikkel kunnen hebben om hun prijzen wijzigen, 

maar dat de concurrenten ook een prikkel kunnen hebben om te reageren op deze wijzigingen door 

zelf hun prijzen aan te passen. Deze oefening kan gedaan worden zowel met als zonder rekening te 

houden met potentiële efficiëntiewinsten voor de partijen. 

372. De CMCR en IPR maatstaven hebben als voordeel dat er enkel informatie nodig is van de partijen 

en niet van de concurrenten, terwijl een fusiesimulatie ook informatie vereist van alle concurrenten 

in de markt. Voor de CMCR is het verder niet nodig om een assumptie te maken over de vorm van 

de vraagfunctie, terwijl er voor de IPR en de fusiesimulatie hieronder wordt uitgegaan van een 

lineaire vraagfunctie, zoals bijvoorbeeld ook werd aangenomen in T-Mobile NL/Tele2 NL.  

373. Verder wordt de assumptie gemaakt dat elke marktspeler slechts één goed in de markt brengt en 

waar relevant worden volume gewogen gemiddelden berekend van verschillende producten over 

marktsegmenten heen. Proximus en Scarlet worden dus vóór de fusie beschouwd als één speler met 

één goed in de markt. Hetzelfde geldt voor Telenet en BASE. Voor de simulaties over de situatie na 

de fusie wordt er echter wel vanuit gegaan dat het goed van Mobile Vikings (incl. JIM Mobile) als 

apart product blijft bestaan naast dat van Proximus (incl. Scarlet), waarbij de prijs voor beide 

producten wordt bepaald door de nieuwe fusieonderneming. 

VII.1.5.c Inputs 

374. De inputs die beschikbaar moeten zijn om de omschreven maatstaven te berekenen zijn: 

a. verschuivingsratio’s (diversion ratios) tussen de relevante marktspelers, gedefinieerd 

als het percentage van klanten dat vertrekt van speler A naar speler B in reactie op 

een marginale prijsstijging bij speler A,  
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b. een maatstaf voor de marge van prijs boven marginale kost voor de verschillende 

producten,  

c. een maatstaf voor prijs en een maatstaf voor verkochte hoeveelheden voor de 

relevante marktspelers (deze laatste twee enkel voor de IPR en fusie simulatie). 

375. MNP verschuivingsratio’s. De verschuivingsratio’s tussen de verschillende marktspelers worden 

geschat op basis van MNP-gegevens, waarbij voor een bepaald jaar de port out naar een specifieke 

concurrent wordt afgezet tegen de totale port out in dat jaar voor een marktspeler.  

376. De MNP verschuivingsratio’s voor de partijen werden reeds gerapporteerd en besproken in sectie 

VII.1.3.e. Voor onderstaande simulaties worden steeds de verschuivingsratio’s gebruikt voor de 

gehele Belgische markt en zonder de uitsplitsing Proximus/Scarlet.  

377. De MNP verschuivingsratio’s werden ook berekend voor de concurrenten Orange, Telenet (incl. 

BASE) en VOO. Omwille van vertrouwelijkheid worden deze cijfers niet gerapporteerd, maar ze 

worden wel gebruikt in onderstaande gekalibreerde fusiesimulatie. 

378. Tenslotte wordt er in de simulaties steeds de bijkomende assumptie gemaakt dat er 10% uitwijking 

is naar een “outside good”.197 

379. Hoeveelheden, prijzen en marges. In lijn met de Europese Commissie in bijvoorbeeld T-Mobile 

NL/Tele2 NL wordt als hoeveelheidsmaatstaf het gemiddeld aantal maandelijkse nieuwe gebruikers 

(gross adds) gebruikt. Het aantal nieuwe gebruikers werd opgevraagd bij de relevante 

marktspelers, met een uitsplitsing voor de segmenten prepaid, residentieel postpaid en 

professioneel postpaid, met een aanduiding voor postpaid of het een standalone gebruiker of 

gebruik in een bundel betreft. 

380. Als prijsmaatstaf werd de maandelijkse ARPU opgevraagd en er werd gevraagd een inschatting te 

maken van de contributiemarge198, met een uitsplitsing voor de segmenten prepaid, residentieel 

postpaid en professioneel postpaid en dit enkel voor het standalone segment. Er dient te worden 

opgemerkt dat de contributiemarge als een bovengrens kan beschouwd worden van de werkelijke 

marge van prijs boven marginale kost, aangezien er enkel rekening wordt gehouden met directe 

kosten en niet met indirecte kosten gerelateerd aan verkochte hoeveelheden. Verder wordt de 

assumptie gemaakt dat de ARPU’s en de marges in bundels hetzelfde zijn als in standalone hetgeen 

 
197  De assumptie van 10% uitwijking naar een “outside good”, wordt door de Europese Commissie  

doorgaans aangenomen (zie bijvoorbeeld M.8792, T-Mobile NL/Tele2 NL) om de kritiek van partijen te  
pareren dat verschuivingsratio’s voor een fusie geen rekening houden met de elasticiteit van de 
marktvraag in het geheel, die niet noodzakelijk perfect inelastisch is. Wanneer er sectorwijde 
prijsstijgingen zouden plaatsvinden ten gevolge van een fusie zullen sommige gebruikers stoppen met 
gebruik te maken van mobiele telecommunicatiediensten of, meer realistisch in deze sector, zullen 
sommige gebruikers hun verbruik verlagen. 

198  Omschrijvingen die werden meegegeven in template VOI, uit T-Mobile NL/Tele2 NL: “ARPU is  
calculated by dividing total revenues from subscribers (including airtime revenues (voice, SMS, data, 
value-added services), handset revenues but excluding revenues from mobile termination as they are 
unrelated to the customers' payments) by the average number of active subscribers over the period.” 
en “Contribution margins are calculated by subtracting from the ARPU per operator and segment the 
following costs per user: interconnection costs, outbound roaming costs (national and international), 
payments to content providers, bad debt (such as non-retrievable customer debt), customer acquisition 
and retention costs, handset costs, and other direct costs as reported by the operators. Revenues 
relating to mobile termination are not included in the ARPU but are included as a negative cost in the 
calculation of margins.” 
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opnieuw een conservatieve assumptie is aangezien men een bundelkorting verwacht voor de 

verschillende componenten binnen een bundel. 

381. In volgende tabel worden de cijfers gerapporteerd voor de partijen. Alle cijfers zijn maandelijkse 

gemiddelden, waar relevant volume-gewogen met gebruikersaantallen over segmenten en 

producten heen. Gelijkaardige berekeningen werden uitgevoerd voor de concurrenten, maar 

omwille van vertrouwelijkheid worden deze cijfers hier niet gerapporteerd. 

2020  2019 
         

Proximus-Scarlet Pre+postpaid Prepaid Postpaid  Proximus-Scarlet Pre+postpaid Prepaid Postpaid 

ARPU     ARPU    

Marge     Marge    

Marginale kost     Marginale kost    

Nieuwe gebruikers     Nieuwe gebruikers      
         

MV-JIM Pre+postpaid Prepaid Postpaid  MV-JIM Pre+postpaid Prepaid Postpaid 

ARPU     ARPU     

Marge     Marge    

Marginale kost     Marginale kost    

Nieuwe gebruikers     Nieuwe gebruikers    

 

382. Voor prepaid en postpaid samen tonen de cijfers zowel in 2019 als 2020 dat de ARPU’s en marges 

bij Proximus (incl. Scarlet) hoger liggen dan bij Mobile Vikings en dat de geïmpliceerde marginale 

kost lager is, wat intuïtief is aangezien Proximus een MNO is en dus niet dient te betalen voor 

toegang tot een netwerk zoals Mobile Vikings en gegeven de positionering van beide spelers in lijn 

is met voorgaande analyses. 

383. Dit patroon wordt bevestigd voor het postpaid segment maar niet voor het prepaid segment. De 

gerapporteerde ARPU’s en marges voor het prepaid segment liggen lager voor Proximus dan voor 

Mobile Vikings. Dit is niet in de lijn der verwachtingen op basis van voorgaande analyses, waarbij 

werd gerapporteerd dat Mobile Vikings en Jim Mobile beduidend goedkoper zijn in het prepaid 

segment dan Proximus (Scarlet is niet langer actief in dit segment). Dit suggereert dat de 

maandelijkse ARPU mogelijks geen goede prijsmaatstaf is voor het prepaid segment. Er werd 

hiervoor teruggekoppeld naar de partijen en zij hebben toegelicht dat de cijfers voor prepaid 

inderdaad moeilijk vergelijkbaar zijn tussen beide partijen aangezien het verbruikspatroon van de 

klanten sterk verschilt. De gebruikers van prepaid kaarten van Proximus zijn onder andere veel 

minder actief dan de klanten van Mobile Vikings, vooral in dataverbruik, en daardoor worden er 

maandelijks per gebruiker minder inkomsten gegenereerd, ondanks het feit dat Proximus niet 

noodzakelijk goedkoper is. 

384. Gelijkaardige inconsistenties doen zich voor bij de data voor het prepaid segment bij de 

concurrenten. Om deze redenen worden hieronder enkel de resultaten gerapporteerd voor het 

postpaid segment. Gegeven de resultaten van voorgaande analyses wordt dit niet als 

problematisch beschouwd aangezien het prepaid segment duidelijk in belang afneemt en Mobile 

Vikings zich recent hoofdzakelijk richt op het postpaid segment. Het is dus vooral van belang de 

gevolgen van de voorliggende transactie te analyseren op het postpaid segment. 
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VII.1.5.d Resultaten simulaties 

385. Simulaties met data partijen. De volgende tabel rapporteert de resultaten voor de maatstaven 

waarvoor enkel data van de partijen vereist is, met name de CMCR en de IPR. 

Proximus-Scarlet Postpaid 2020 Postpaid 2019 

CMCR   

CMCR% [20-30]% [10-20]% 

   

IPR [0-5]%  [0-5]% 

   

MV-JIM Postpaid 2020 Postpaid 2019 

CMCR   

CMCR% [60-70]% [50-60]% 
   

MK mv - MK pxm   

   

IPR [10-20]% [10-20]% 

   

Proximus-Scarlet + MV-JIM   

Volume gewogen IPR [0-5]% [0-5]% 

386. Resultaten van de CMCR. Voor Proximus is er in België op het postpaid segment op basis van de 

inputs voor 2020 een vermindering in marginale kost vereist van [..]€ (oftewel [20-30]% van de 

gerapporteerde marginale kost) opdat zij geen prikkel zou hebben om haar prijzen te verhogen. 

Met de inputs voor 2019 is dit slechts [..]€ (of [10-20]%). 

387. Voor Mobile Vikings zijn de schattingen hoger en gaat het om een vereiste vermindering in 

marginale kost van [..]€ (of [60-70]%) voor 2020 en [..]€ (of [50-60]%) voor 2019. 

388. Resultaten van de IPR. De IPR maatstaf voorspelt met de inputs voor 2020 dat er zich op het 

postpaid segment na de concentratie een prijsstijging van [0-5]% zal voordoen voor Proximus en 

van [10-20]% voor Mobile Vikings door het wegvallen van de concurrentie tussen beide spelers. Met 

de inputs voor 2019 zijn de voorspelde prijseffecten gematigder ([0-5]% voor Proximus en [10-20]% 

voor Mobile Vikings). 

389. Voor de fusieonderneming in zijn geheel wordt een volume gewogen prijsstijging voorspeld van [0-

5]% op het postpaid segment van de markt voor 2020 en van [0-5]% voor 2019. Deze cijfers 

illustreren het beperkte gewicht van Mobile Vikings in de fusieonderneming. 

390. Simulaties met data partijen en concurrenten. Volgende tabel toont de resultaten voor de 

gekalibreerde fusiesimulatie waarbij ook de niet-gecoördineerde prijsreacties van de concurrenten 

in rekening worden genomen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met potentiële 

efficiëntiewinsten ten gevolge van de fusie. 

Voorspelde prijseffecten gekalibreerde fusie simulatie 

 2020 inputs 2019 inputs 

Proximus-Scarlet [0-5]% [0-5]% 

MV-JIM [10-20]% [10-20]% 

Orange [0-5]% [0-5]% 

Telenet-Base [0-5]% [0-5]% 

Voo [0-5]% [0-5]% 

Volume gewogen prijseffect overheen marktspelers 
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 [0-5]% [0-5]% 

391. De fusiesimulatie voor het postpaid segment van de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering 

van mobiele telefoniediensten voorspelt dat met de inputs voor 2020 Proximus haar prijzen 

gemiddeld zal doen stijgen met [0-5]% en Mobile Vikings met [10-20]%. Deze voorspellingen zijn 

iets hoger dan de IPR, aangezien nu ook de feedback effecten van de concurrenten mee in rekening 

worden genomen, die ook de prikkel hebben om op niet-gecoördineerde wijze hun prijzen in zekere 

mate mee te verhogen ten gevolge van het wegvallen van de concurrentie tussen Proximus en 

Mobile Vikings. De voorspelde prijseffecten voor de concurrenten zijn beperkt en vallen steeds 

binnen het interval [0-5]%. Voor het gehele postpaid segment bedraagt de voorspelde volume 

gewogen gemiddelde prijsstijging overheen alle marktspelers [0-5]%. 

392. Met de inputs voor 2019 zijn de voorspelde prijsstijgingen beperkter, respectievelijk [0-5]% voor 

Proximus en [10-20]% voor Mobile Vikings. Ook voor de concurrenten zijn de voorspelde 

prijseffecten kleiner en de volume gewogen gemiddelde prijsstijging over alle marktspelers heen 

bedraagt [0-5]%. 

 

VII.1.5.e Interpretatie resultaten  

393. Voor het gehele postpaid segment van de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele 

telefoniediensten zijn de voorspelde volume gewogen prijseffecten beperkt in omvang, dit zowel 

voor de volume gewogen IPR voor de fusieonderneming ([0-5]% voor 2020 en [0-5]% voor 2019) als 

voor de fusiesimulatie met alle marktspelers ([0-5]% voor 2020 en [0-5]% voor 2019). Deze 

voorspellingen vallen duidelijk binnen de reikwijdte die de Europese Commissie in eerdere 

telecomdossiers aanvaardbaar heeft geacht.199 

394. Niettemin springen de voorspelde prijsstijgingen voor de diensten van Mobile Vikings in het oog en 

kunnen ze ondanks het feit dat Mobile Vikings een beperkte speler is in omvang niet als 

verwaarloosbaar beschouwd worden. Bij de voorspelde prijseffecten voor Mobile Vikings dient 

echter een belangrijke kanttekening geplaatst te worden. 

395. Er dient benadrukt te worden dat bovenstaande voorspellingen geen rekening houden met 

mogelijke efficiëntiewinsten ten gevolge van de concentratie die kunnen leiden tot een daling van 

de marginale kosten. Met name lijken efficiëntiewinsten voor Mobile Vikings erg plausibel 

aangezien de groothandelsvergoeding die ze momenteel als MVNO betaalt voor het aanbieden van 

haar diensten aan Orange wegvalt wanneer het wordt geïntegreerd in het netwerk van Proximus. 

 
199  Om een correcte vergelijking te kunnen maken met de resultaten van de zaken van de Europese  

Commissie werden de vertrouwelijke versies van enkele recente beslissingen opgevraagd door de 
auditeur. In T-Mobile NL/Tele2 NL bijvoorbeeld waren de vergelijkbare voorspellingen van een 
gekalibreerde fusiesimulatie met MNP verschuivingsratio’s voor het gehele postpaid segment 
beduidend hoger dan de waarden die hier berekend worden. Rekening houdend met de argumentatie 
rond efficiëntiewinsten van de partijen werd T-Mobile NL/Tele2 NL zaak in tweede fase 
onvoorwaardelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Efficiëntiewinsten in de voorliggende 
zaak zijn overigens ook zeer plausibel door het wegvallen van de groothandelsvergoeding voor Mobile 
Vikings gegeven dat het tot op heden actief was als MVNO (cf. infra), terwijl in vergelijking de 
TMNL/Tele2 zaak twee MNO’s betrof. Ook in andere zaken waarvoor er volgens de Europese Commissie 
wel mededingingsbezwaren waren, zoals bijvoorbeeld Hutchison 3G UK/Telefónica UK (waartegen er 
momenteel nog een procedure in beroep loopt), werden beduidend hogere segmentwijde 
prijsstijgingen voorspeld. 
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De aanmeldende partij kwantificeerde zelf geen synergiën en deze kunnen dus niet formeel in 

rekening genomen worden, maar ter illustratie kan er wel een vergelijking gemaakt worden tussen 

de gerapporteerde marginale kosten van beide partijen.200  

396. Zoals wordt gerapporteerd in de tabel met de CMCR en IPR gegevens hierboven bedroeg het verschil 

in gerapporteerde marginale kosten tussen Mobile Vikings en Proximus in het postpaid segment 

[..]€ in 2020 en [..]€ in 2019. Onder de assumptie dat deze waarden een redelijke inschatting zijn 

voor de daling in marginale kosten voor Mobile Vikings na de fusie, impliceert dit bijvoorbeeld dat 

voor de CMCR oefening de vereiste vermindering van marginale kost in hoofde van Mobile Vikings 

grotendeels gedekt wordt en dat de overige vereiste vermindering van marginale kost in dezelfde 

grootteorde ligt als deze voor de voorspelling voor Proximus. Dit impliceert ook dat bij een 

fusiesimulatie die rekening houdt met efficiëntiewinsten van deze grootteorde, met een dergelijke 

marginale kostendaling voor Mobile Vikings, ook prijsstijgingen verwacht worden voor Mobile 

Vikings in dezelfde grootteorde als deze voor Proximus. 

VII.1.5.f Conclusie 

397. Gelet op het bovenstaande is het voldoende realistisch en plausibel dat de prikkel voor de 

fusieonderneming om te concurreren ten gevolge van de voorgenomen transactie niet substantieel 

zal afnemen. De verwachte prijsstijgingen worden ofwel zo goed als volledig gecompenseerd door 

de te verwachten efficiëntiewinsten ofwel liggen ze in lijn met de resultaten die de Europese 

Commissie aanvaardbaar acht in eerdere vergelijkbare zaken. 

398. De transactie combineert immers twee mobiele operatoren wiens rivaliteit op de mobiele markt 

geen belangrijke bron van concurrentie is geweest. Deze twee spelers oefenen slechts een beperkte 

concurrentiedruk uit op elkaar, zoals in hoofdstuk VII.1.3 wordt aangetoond. Het wegvallen ten 

gevolge van de transactie van de beperkte concurrentiedruk die partijen op elkaar uitoefenen zal 

dan ook niet tot gevolg hebben dat de prikkels voor de fusieonderneming om te concurreren 

substantieel lager zullen zijn dan de prikkels pre-transactie voor partijen om te concurreren.  

399. Aangezien de prikkel voor de fusieonderneming haar prijzen te verhogen niet substantieel zou 

vergroten, is het voldoende waarschijnlijk dat concurrerende mobiele operatoren evenmin een 

prikkel zullen hebben om de prijzen te verhogen. Ook dit wordt bevestigd door de resultaten van de 

kwantitatieve analyses. 

VII.1.6 Conclusie aangaande gevolgen op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering 

van mobiele telefoniediensten 

400. De beperkte incrementen qua marktaandelen en HHI-waarden post-transactie, de vaststelling dat 

Orange (voor België) en Telenet (voor Vlaanderen) dichte volgers zijn van de fusieonderneming en 

op sommige segmenten zelfs marktleider201 en bovendien de sterkste groeiers zijn op de mobiele 

 
200  De marginale kosten van Mobile Vikings kunnen in afwezigheid van de transactie zelfs verwacht worden  

toe te nemen aangezien de nopende heronderhandeling van haar MVNO-contract met Orange 
hoogstwaarschijnlijk zal resulteren in hogere kosten. Dit omwille van de dynamiek op de markt waarbij 
de klanten almaar meer data verbruiken en er dus meer investeringen in capaciteit zullen moeten 
gebeuren door de host-MNO. Hieruit volgt dat de gerealiseerde efficiëntiewinst mogelijks nog groter 
zal zijn dan deze ingeschat o.b.v. het verschil in gerapporteerde marginale kosten.  

201  De fusieonderneming neemt post-transactie op de algemene mobiele markt in België een  
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markt, geven een eerste indicatie van het ontbreken van significante mededingingsbeperkende 

gevolgen voortvloeiend uit de transactie.  

401. Ten tweede blijkt uit de analyse dat partijen geen naaste concurrenten zijn. Een analyse van hun 

marktpositionering en het marktonderzoek wijst uit dat er geen nauwe concurrentie is tussen  

Proximus (excl. Scarlet) en Mobile Vikings. De evolutie van de marktaandelen in termen van 

gebruikers en gross adds bevestigen deze vaststelling. Ook de verschuivingsratio’s ondersteunen 

deze conclusie: hoewel de verschuivingsratio van Proximus naar Mobile Vikings hoger ligt dan haar 

marktaandeel doet vermoeden, blijft dit aandeel laag. Ook omgekeerd trekt Proximus niet 

disproportioneel meer klanten aan van Mobile Vikings dan kan verwacht worden op basis van haar 

marktaandeel. Scarlet en Mobile Vikings zijn dichte concurrenten op basis van hun 

prijspositionering op het postpaid segment terwijl dit niet het geval is op basis van de overige 

aspecten van de marktpositionering en de verschuivingsratio’s. Bovendien zijn zowel Scarlet als 

Mobile Vikings slechts bescheiden operatoren op de algemene mobiele markt. Er dient dan ook 

geconcludeerd dat de rivaliteit tussen partijen geen belangrijke bron van concurrentie is op de 

algemene kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten.  

402. Ten derde kan Mobile Vikings niet worden aanzien als een belangrijke concurrentiefactor op de 

kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten. De operator speelt een rol van belang op 

bepaalde segmenten van de mobiele markt, namelijk het prepaid segment en dat van de postpaid 

aanbiedingen (met ongelimiteerde data) voor residentiële klanten, maar niet op de algemene 

markt. Bovendien zal zonder de voorgenomen transactie post-transactie de rol van Mobile Vikings 

op de mobiele markt almaar afnemen in belang. 

403. Ten vierde wijzen de kwantitatieve analyses erop dat de prikkel voor partijen om post-transactie 

een prijsverhoging door te voeren, niet substantieel toeneemt. De resultaten van de kwantitatieve 

analyses voorspellen prijsstijgingen die ofwel zo goed als volledig worden gecompenseerd door de 

te verwachten efficiëntiewinsten ofwel binnen de lijn liggen van hetgeen de Europese Commissie 

aanvaardbaar acht in eerdere vergelijkbare zaken. 

404. Volgend op het bovenstaande concludeert de auditeur dat voorgenomen transactie geen 

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich zal meebrengen op de Belgische 

kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten.  

VII.2 De Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van vaste telefoniediensten 

405. Proximus is actief op de kleinhandelsmarkten voor televisiediensten, vaste internetdiensten en 

vaste telefoniediensten. Mobile Vikings is niet actief op die markten, maar zoals in randnummers 

174, 180 en 184 is toegelicht, worden deze kleinhandelsmarkten voor vaste telecommunicatie 

niettemin in aanmerking genomen bij de beoordeling van de vraag of Mobile Vikings een potentiële 

nieuwkomer op die markten zou zijn. 

 
marktaandeel in van [40-50]% met een increment van [0-5]%. Op het residentieel postpaid segment 
heeft het een marktaandeel van [30-40]%, met een increment van [0-5]%. Het wordt telkens gevolgd 
door Orange met marktaandelen van respectievelijk [25-30]% en [30-35]%.  
In het Vlaamse Gewest heeft het op de algemene mobiele markt post-transactie een marktaandeel van 
[30-40]% met een increment van [0-5]% en op het residentieel postpaid segment een marktaandeel 
van [30-40]%, met een increment van [0-5]%. Telenet heeft hier respectievelijk marktaandelen van [30-
35]% en [40-45]%. 
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406. Concentraties waarbij een onderneming die reeds actief is op een relevante markt fuseert met een 

potentiële concurrent op die markt, kunnen soortgelijke concurrentiebeperkende gevolgen hebben 

als fusies tussen twee ondernemingen die reeds actief zijn op dezelfde relevante markt, en dus de 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze belemmeren, met name door het in het leven 

roepen of versterken van een machtspositie.202 

407. Wil een fusie met een potentiële concurrent belangrijke concurrentiebeperkende effecten hebben, 

dan moet zijn voldaan aan twee basisvoorwaarden. Ten eerste moet de potentiële concurrent reeds 

een sterke beperkende invloed uitoefenen of moet het erg waarschijnlijk zijn dat hij zou uitgroeien 

tot een daadwerkelijke concurrentiekracht. Bewijzen dat een potentiële concurrent plannen heeft 

om op significante wijze een markt te betreden, zouden kunnen helpen om tot die conclusie te 

komen. Ten tweede mag er geen voldoende aantal andere potentiële concurrenten zijn die 

voldoende concurrentiedruk kunnen handhaven.203 

408. Ten aanzien van de eerste voorwaarde stelt de auditeur vast dat Mobile Vikings momenteel geen 

significante beperkende invloed uitoefent op de kleinhandelsmarkten voor vaste 

telecommunicatiediensten, aangezien zij niet op deze markten aanwezig is. De auditeur stelt tevens 

vast dat het niet aannemelijk is dat Mobile Vikings de kleinhandelsmarkten voor vaste 

telecommunicatiediensten zal betreden en zal uitgroeien tot een daadwerkelijke 

concurrentiekracht. [VERTROUWELIJK].204 

409. Conclusie betreffende de Belgische kleinhandelsmarkten voor vaste telecommunicatie. 

Aangezien niet is voldaan aan de eerste van twee cumulatieve voorwaarden waaronder een fusie 

met een potentiële concurrent aanzienlijke mededingingsbeperkende effecten kan hebben, 

concludeert de auditeur dat de voorgenomen transactie de daadwerkelijke mededinging op de 

Belgische kleinhandelsmarkten voor vaste telecommunicatiediensten niet op significante wijze zal 

belemmeren. 

VII.3 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste 

netwerken 

410. Een eventuele vrees op deze markt zou erin kunnen bestaan dat Proximus gebruik zou maken van 

zijn sterke positie om concurrerende mobiele operatoren af te schermen van zijn 

gespreksdoorgiftediensten.  

411. Ten eerste dient opgemerkt te worden dat deze markt door het BIPT in 2011 voldoende 

concurrentieel werd bevonden205 en om die reden besloot dat de markt niet diende gereguleerd te 

worden.  

412. Ten tweede bestaan er nog alternatieven op de markt naast Proximus. 

413. Ten derde werd door respondenten in het marktonderzoek geen enkel signaal gegeven dat de 

voorgenomen transactie een probleem met zich zou meebrengen op deze markt.   

 
202  Horizontale richtsnoeren, rn. 58. 
203  Ib., rn. 60. 
204  Aanmelding, p. 66.  
205  Besluit van het BIPT van 15 maart 2011 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de  

concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de 
bepaling van de gepaste verplichtingen voor markt 10: doorgift. 
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414. Tenslotte, zoals ook werd opgemerkt door het BIPT in 2011, betreft het hier een krimpende markt 

die op korte tot middellange termijn zal verdwijnen of minstens in belang zal afnemen door de 

komst van nieuwe technologieën, zoals IP-transmissie en directe interconnectie. Klanten zullen dan 

ook toegang hebben tot alternatieve oplossingen die deze doorgiftediensten kunnen vervangen.   

415. Conclusie betreffende de Belgische groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste 

netwerken. De auditeur besluit dan ook dat de voorgenomen transactie geen 

mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich zal meebrengen op de Belgische 

groothandelsmarkt voor gespreksdoorgiftediensten op vaste netwerken 

VII.4 De Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van 

oproepen naar niet-geografische nummers 

416. Een eventuele vrees op deze markt zou erin kunnen bestaan dat Proximus gebruik zou maken van 

zijn sterke positie om concurrerende mobiele operatoren af te schermen van zijn diensten voor 

gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische nummers. 

417. De auditeur meent dat er naast Proximus verschillende andere aanbieders zijn van 

groothandelstoegang voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-geografische 

nummers, waaronder BT, Colt, Verizon, Telenet en Orange. Zelfs indien de fusieonderneming 

mobiele operatoren zou afschermen van haar diensten inzake gespreksafgifte en hosting voor niet-

geografische nummers, zouden deze operatoren deze diensten van andere aanbieders kunnen 

kopen. Een afschermingsstrategie zou niet rendabel zijn omdat klanten zich tot een andere 

dienstverlener zullen wenden.  

418. Bovendien werd door respondenten in het marktonderzoek geen enkel signaal gegeven dat de 

voorgenomen transactie een probleem met zich zou meebrengen op deze markt.   

419. Conclusie betreffende de Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van 

oproepen naar niet-geografische nummers. De auditeur besluit dan ook dat de voorgenomen 

transactie geen mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde gevolgen met zich zal meebrengen 

op de Belgische groothandelsmarkt voor gespreksafgifte en hosting van oproepen naar niet-

geografische nummers. 

VIII. Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie  

420. Gelet op het bovenstaande is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot gevolg 

heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van 

een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9, §3 WER.  
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IX. Voorstel tot beslissing 

421. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER en 

artikel IV.66, §2, 1° WER, volgende beslissing te nemen:  

11. i. Dat de overname door Proximus NV van Mobile Vikings NV, aangemeld bij de BMA 

onder nr. MEDE-C/C-21/0006, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in het WER;  

12. ii. De concentratie toelaatbaar te verklaren. “ 

IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

24. De aanmeldende partij legde voor wat volgt: 

“ 

MEDE-CC-21/0006  Proximus – Mobile Vikings 

Opmerkingen van Proximus NV van publiek recht voor hoorzitting 

Vertrouwelijk 

A. Inleiding 

1. Inleidende opmerkingen. Proximus heeft goed nota genomen van het voorstel van beslissing dat 

haar door het Auditoraat op 7 mei 2021 werd overgemaakt (hierna “het Voorstel”). 

Proximus dankt het Auditoraat voor het gevoerde onderzoek alsook voor de samenwerking 

gedurende de aanmeldingsprocedure. 

Onder voorbehoud van de beperkte opmerkingen die hierna geformuleerd worden, sluit Proximus 

zich aan bij het Voorstel dat is kunnen ingaan op alle relevante mededingingsaspecten alsook op 

alle opmerkingen die bij het Auditoraat werden ingediend en die van het onderzoeksdossier deel 

uitmaken. Proximus beschouwt desbetreffend dat het Auditoraat meer dan afdoende geantwoord 

heeft op het overigens beperkt aantal opmerkingen dat betreffende de aangemelde concentratie 

werden geformuleerd. Proximus zal daar dan ook zelf in dit stadium niet dieper op ingaan gelet op 

de aard van het door het Auditoraat geformuleerde Voorstel van beslissing. 

Proximus merkt wel op dat de door andere operatoren, zij het operatoren met een eigen netwerk 

(MNO’s) dan wel virtuele operatoren (MVNO’s), geformuleerde opmerkingen zeer beperkt zijn en 

beschouwt dat dit met name te verklaren is door het feit dat, zoals ook in het Voorstel bevestigd, 

er geen sprake is van een dermate significante wijziging van de marktstructuur dat er sprake zou 

(kunnen) zijn van enige significante belemmering van de mededinging, zowel omwille van het 

(hypothetisch) bestaan van niet-gecoördineerde dan wel gecoördineerde effecten.  

2. Samenstelling van het dossier. Proximus heeft eveneens kennis kunnen nemen van het 

onderzoeksdossier dat voor haar toegankelijk is en veronderstelt dat dit dossier hetzelfde is als het 

dossier dat voor het College toegankelijk is. 

Proximus heeft ook geen bijkomende opmerkingen ontvangen met het oog op de hoorzitting die 

bij de Voorzitter en/of het College zouden zijn ingediend. 
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B. Beperkte bijwerking aangaande de transactie 

3. Partiële overdracht van het “JIM” merk. In punt 15 van het Voorstel wordt terecht aangegeven dat 

uit de aanmelding en de daarbij gevoegde transactiedocumenten blijkt dat één van de 

componenten van de voorgenomen transactie de verlening van een licentie voor het gebruik van 

de “JIM”-merknamen en -domeinnamen betreft die momenteel op naam van DPG zijn 

geregistreerd.  

Intussen zijn Proximus en DPG Media echter overeengekomen om, in afwijking van artikel 6.14 van 

de SPA met betrekking tot het merk “JIM” een partiële overdracht te doen, in plaats van het 

verlenen van een licentie door DPG Media aan Proximus, zoals dit eerst tussen hen was voorzien. 

Meer bepaald zullen de bestaande merkregistraties partieel – in de zin van “slechts voor bepaalde 

klassen” – aan Proximus overgedragen worden. Parallel zullen DPG Media en Proximus een co-

existentieovereenkomst sluiten waarin ze afspraken maken met betrekking tot wie wat wel en wie 

wat niet mag doen met de naam “JIM”. 

Ondanks het feit dat dit geen relevante impact heeft op de mededingingsanalyse van de 

aangemelde concentratie, hield Proximus er als aanmeldende partij wel aan om de aandacht van 

het College te vestigen op deze beperkte bijwerking die intussen in de voorgenomen concentratie 

is tussengekomen. 

C. Relevante marktontwikkelingen 

4. Marktevoluties. Zeer recente marktevoluties sinds de neerlegging van het Voorstel van beslissing 

tonen, voor zover nog nodig gelet op het gevoerde onderzoek, nogmaals aan dat de mobiele markt 

die in dezen relevant is een competitieve markt is die aan marktevoluties onderhevig is en waarin 

operatoren blijvend hun competitieve positionering bijstellen, nieuwe operatoren de markt 

betreden en andere operatoren dan weer de tegenovergestelde beweging maken (zoals dit voor 

DPG Media het geval is). 

Minstens twee van deze zeer recente evoluties zijn van specifiek belang in de onderhavige context 

en worden hierna kort samengevat. Het gaat meer in het bijzonder over de lancering van het 

aanbod van Youfone en om de aankondiging van de plannen van Cegeka/Citymesh om zich als 

volwaardige vierde mobiele netwerkoperator voor de mobiele diensten in België te profileren en 

zich aldus ook kandidaat te stellen voor de verwerving van bijkomend 5G-spectrum in het kader 

van de toekomstige spectrumveiling. 

Het is van belang vast te stellen dat de voorgenomen transactie, die al geruime tijd publiek gekend 

is, deze evoluties kennelijk niet ontmoedigd of in de weg gestaan heeft.  

5. Cegeka/Citymesh als vierde mobiele netwerkoperator. Zoals uit hun zeer recente verklaringen in 

de pers blijkt, profileert de combinatie Cegeka/Citymesh zich als de mogelijke vierde volwaardige 

mobiele netwerkoperator die bijkomend spectrum zou verwerven in het kader van de toekomstige 

spectrumveiling. Zie o.a.  

-  https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/cegeka-en-citymesh-werpen-zich-op-als-

volwaardige-vierde-telecomspeler/10307236.html en 

- https://trends.levif.be/economie/entreprises/citymesh-cegeka-officiellement-en-lice-pour-

devenir-le-quatrieme-operateur-telecom/article-news-

1427671.html?cookie_check=1621780915). 

https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/cegeka-en-citymesh-werpen-zich-op-als-volwaardige-vierde-telecomspeler/10307236.html
https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/cegeka-en-citymesh-werpen-zich-op-als-volwaardige-vierde-telecomspeler/10307236.html
https://trends.levif.be/economie/entreprises/citymesh-cegeka-officiellement-en-lice-pour-devenir-le-quatrieme-operateur-telecom/article-news-1427671.html?cookie_check=1621780915
https://trends.levif.be/economie/entreprises/citymesh-cegeka-officiellement-en-lice-pour-devenir-le-quatrieme-operateur-telecom/article-news-1427671.html?cookie_check=1621780915
https://trends.levif.be/economie/entreprises/citymesh-cegeka-officiellement-en-lice-pour-devenir-le-quatrieme-operateur-telecom/article-news-1427671.html?cookie_check=1621780915
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6. Lancering van het commerciële aanbod van de MVNO Youfone. In de aanmelding heeft Proximus 

al kunnen aangeven dat zij een MVNO-overeenkomst had gesloten met Youfone (zie o.a. 

randnummer 318 van de aanmelding). 

Intussen heeft deze MVNO zijn commercieel aanbod gelanceerd en is dit beschikbaar op zijn 

website: https://www.youfone.be/nl. 

Een vergelijking tussen de abonnementsformules van Proximus (inclusief Scarlet), Mobile Vikings 

en Youfone laat toe vast te stellen dat de aanbiedingen van Youfone zeer competitief zijn met of 

nagenoeg gelijk zijn aan die van Mobile Vikings, in het bijzonder voor de postpaid aanbiedingen in 

de 15€ prijsvork en voor die aanbiedingen waarin 10 Giga data zijn inbegrepen. Dit wordt in de 

hieronder opgenomen tabellen samengevat en geïllustreerd en toont aan dat de markt zeker niet 

aan competitiviteit inboet en dat er post-transactie geen risico bestaat dat er zich omwille van de 

implementatie van de voorgenomen concentratie prijsverhogingen zouden voordoen. Het Voorstel 

van beslissing en de uitgevoerde kwantitatieve tests hebben hiermee nog geen rekening (kunnen) 

(ge)houden. 

Daarbij kan overigens worden opgemerkt dat op 18 mei 2021 Mobile Vikings via een 

tariefaanpassing blijkt te hebben gereageerd op de lancering van de aanbiedingen van Youfone. 

In de tabellen hierna wordt dan ook de meest recente situatie weergegeven, t.t.z. op 18 mei 2021. 

Abonnementen in de prijsvork van 15€ (Bron: Proximus) 

 

https://www.youfone.be/nl
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Aanbiedingen met 10 Gigabit data inbegrepen (Bron: Proximus) 

 

 

D. Bijkomende opmerkingen 

7. Samenvatting van de bevindingen van de Auditeur. Gelet op de inhoud van de in het Voorstel 

uitgevoerde analyse en de strekking van de voorgestelde beslissing, zal Proximus zich hier in 

essentie beperken tot een herhaling van de voornaamste vaststellingen van de Auditeur. 

De Auditeur concludeert meer in het bijzonder dat: 

(i) er in casu geen sprake is van een dermate significante wijziging van de marktstructuur dat 

het bestaan van gecoördineerde effecten dient te worden onderzocht en dat dergelijke 

vrees bovendien door geen enkele respondent in het marktonderzoek opgeworpen werd; 

(ii) uit de concurrentiële analyse van de markt blijkt dat de voorgenomen transactie geen 

mededingingsbeperkende, niet-gecoördineerde gevolgen met zich zal meebrengen.  

Deze laatste conclusie is in het bijzonder gebaseerd op de volgende vaststellingen waarbij elk van 

deze vaststellingen gebaseerd is op een gedetailleerde door een analyse van de relevante feiten 

onderbouwde analyse die telkens tot dezelfde conclusie leiden:  

• post-transactie vinden slechts beperkte incrementen plaats inzake marktaandelen en HHI-

waarden; 

• Orange (voor België) en Telenet (voor Vlaanderen) zijn naaste concurrenten van de 

fusieonderneming en de sterkste groeiers op de markt; 

• de evolutie van de marktaandelen toont aan dat de partijen geen dichte concurrenten zijn, 

wat ook bevestigd wordt door de gross adds en de verschuivingsratio’s; 

• Mobile Vikings kan niet worden gezien als een belangrijke concurrentiefactor op de markt; 

• de kwantitatieve analyses wijzen erop dat de prikkel om een prijsverhoging door te voeren 

niet substantieel toeneemt post-transactie. 

8. Kwantitatieve analyse. Proximus zal niet in detail ingaan op de kwantitatieve analyses waarnaar 

het Voorstel verwijst aangezien deze analyses in het Voorstel, met name omwille van 
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vertrouwelijkheidsredenen, niet volledig weergegeven zijn en evenmin, om diezelfde reden, in het 

onderzoeksdossier zijn opgenomen. 

Proximus wenst wel te onderlijnen dat het Voorstel zelf al een aantal belangrijke reserves bij de 

kwantitatieve analyse plaatst en dat zij het met deze voorbehouden eens is.  

Zoals het Voorstel aangeeft, houden de berekeningen bijvoorbeeld geen rekening met de 

efficiënties die via de concentratie zullen kunnen gerealiseerd worden.  

Daarnaast verwijst het Voorstel ook terecht naar het feit dat zo’n [40-50]% van de klanten die 

Mobile Vikings verlaten voor een aanbod van Proximus, de overstap maken naar een professioneel 

aanbod van Proximus (waaronder ook aanbiedingen van hun werkgever), t.t.z. op basis van 

beweegredenen die in ieder geval niet rechtstreeks aan prijs gerelateerd zijn. Uit eigen 

berekeningen die Proximus heeft kunnen uitvoeren (onder het nodige voorbehoud aangezien ze 

niet over de basisberekeningen beschikt), blijkt dat enkel het neutraliseren van dit gegeven al tot 

een resultaat leidt waarin de berekende IPRs beduidend (bijna de helft) lager zijn dan wat in het 

Voorstel wordt aangegeven. 

Tenslotte, wijst Proximus er op dat de berekeningen geen rekening houden met de specifieke 

aantrekkingskracht van gebundelde aanbiedingen aangezien de mobiele component van 

dergelijke aanbiedingen daaruit wordt afgezonderd om dan in de berekeningen te worden 

behandeld alsof het een standalone postpaid abonnement was. 

E. Conclusie 

9. Goedkeuring. Op basis van de aanmelding, het door het Auditoraat gevoerde onderzoek en het 

Voorstel van beslissing, verzoekt Proximus het College met eerbied om de voorgenomen 

concentratie toelaatbaar te verklaren. 

       Voor Proximus N.V. van publiek recht 

       

       Dirk Van Liedekerke “ 

V. Beoordeling door het Mededingingscollege 

V.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing op de te 

beoordelen transactie 

 

25. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 19 van het Voorstel van beslissing stelt het 

College bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen 

het toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

 

26. Het College neemt met toepassing van artikel 68, §6 WER nota van de aanpassing van de 

transactie zoals beschreven in de Schriftelijke opmerkingen van Proximus ontvangen op 26 mei 

2021. 
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V.2 Marktdefinities en betrokken markten  

 

27. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt en gelet op de beschikkingspraktijk van de 

Commissie waar hij naar verwijst, het oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 

42, 50, 57, 65, 70, 76, 82, 89, 95, 100, 109, 114, 120, 124, 130, 134, 141, 146, 152, 156, 161, 165 

en 166  van het Voorstel van beslissing betreffende de relevante markten. 

 

28. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

de randnummers 170, 180, 187, 199, 208, 212, 213 en 408 van het Voorstel van beslissing 

betreffende de betrokken markten. 

 

29. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder 

de randnummers 190, 196, 204 dat de daar vermelde markten niet verder besproken hoeven te 

worden. 

V.3 Bewijslast en juridisch beoordelingskader 

 

30. Het College dient aangemelde concentraties in een eerste fase procedure bij toepassing van 

artikel IV.66 §2, 1° en 3° WER goed te keuren indien voor het College niet is aangetoond dat er 

ernstige twijfel is over de toelaatbaarheid van een concentratie in de zin van artikel IV.9, §4 WER. 

De bewijslast betreffende het aantonen van een ernstige twijfel rust op de BMA, en gelet op zijn 

structuur dus in eerste instantie op het Auditoraat. Het College dient een afwijken van het 

voorstel van de auditeur voldoende te motiveren206. 

 

31. Het College herinnert er aan dat de doelonderneming ook voorwerp waren van de door het 

College goedgekeurde overname door Medialaan NV207, en dat die overname uitvoering gaf aan 

een verbintenis die Liberty Global (Telenet) aanging met het oog op het goedkeuren van de 

overname van Base Belgium door Liberty Global208. Het komt het College niet toe om na te gaan 

of de nu voorliggende transactie verenigbaar is met de beschikking van de Commissie van 4 

februari 2016. 

V.4 Concurrentiële analyse 

32. Het College neemt nota van de lancering van het aanbod van Youfone en de positionering op de 

kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten van Cegeka/Citymesh zoals beschreven in de 

schriftelijke opmerkingen van Proximus ontvangen op 26 mei 2021. 

 

33. In deze zaak stelt de auditeur voor om de concentratie toelaatbaar te achten. Hij steunt daarbij 

op een grondige economische analyse waarin rekening werd gehouden met de eerdere 

 
206 Zie over de motiveringvereiste ter zake het arrest van het Marktenhof van 28 februari 2018 in de zaak 
Euroscoop t. BMA, randnummer 34 
(https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/20180228_hvbb_euroscoop_i
-magix.pdf). 
207 Beslissing BMA-2016-C/C-03 van 28 januari 2016. 
208 Beschikking van 4 februari 2016, zaak M.7637. 

https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/20180228_hvbb_euroscoop_i-magix.pdf
https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/20180228_hvbb_euroscoop_i-magix.pdf
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opmerkingen en bezwaren van het BIPT209. In deze analyse gaat de auditeur met name in op de 

te verwachten invloed van de concentratie op de concurrentiedruk die thans uitgaat en na de 

concentratie verwacht kan worden van Mobile Vikings210, en de te verwachten impact van de 

concentratie op de prijzen op de kleinhandelsmarkt voor mobiele telefoniediensten211.  

 

34. Het BIPT adviseert daarentegen om de concentratie niet toe te laten212. Het heeft zijn standpunt 

samengevat tijdens de zitting. Het College dient na te gaan of deze bezwaren door de auditeur 

in hun samenhang zijn weerlegd, dan wel of zij een afwijken van het Voorstel van beslissing 

motiveren.  

 

35. Het BIPT liet de volgende bezwaren gelden: 

 

1°) Mobile Vikings is een dynamische speler (‘maverick’) en als vierde speler een dichte concurrent 

van Proximus op de sterk geconcentreerde kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie diensten:  

Het BIPT waarschuwde tijdens de zitting voor een kringredenering: uit het gegeven dat MVNO’s een 

lagere concurrentiedruk uitoefenen dan MNO’s omdat deze laatste de groothandelsvoorwaarden 

beheersen, waardoor MVNO’s een laag marktaandeel hebben, mag niet worden afgeleid dat de 

overname van MVNO’s door een MNO geen probleem zou vormen. Het BIPT wees erop dat uit de 

berekeningen van de auditeur, meer bepaald de tabel in randnr. 333, blijkt dat van de klanten die 

vertrekken bij Proximus-Scarlet een significant aandeel overstapt naar Mobile Vikings, namelijk [5-

10]% in 2020 en [5-10]% in 2019, wat meer dan het dubbele is van wat men zou mogen verwachten 

op basis van hun huidig marktaandeel. Daarenboven voert Mobile Vikings een agressieve prijspolitiek, 

en met name op het vlak van aanbiedingen met hoger of ongelimiteerd datavolume op de residentiële 

markt, waar de tarieven in België hoog zijn in vergelijking met de buurlanden213. Uit het bescheiden 

marktaandeel van Mobile Vikings mag volgens het BIPT dan ook niet afgeleid worden dat er geen 

relevante concurrentiedruk zou uitgaan van diens stand-alone aanbod, gelet op diens rol als 

‘challenger’, en zeker niet nu de Belgische mobiele markt nog duidelijk groeipotentieel heeft, ook voor 

een MVNO. Het BIPT wees er tijdens de hoorzitting op dat nog steeds bijna 7 op 10 mobiele gebruikers 

stand-alone gebruikers zijn, wat betekent dat er voor mobile only spelers voldoende potentieel 

overblijft, ondanks de trend naar bundels. Het BIPT beaamde de door de auditeur aangemerkte 

verschuiving van prepaid naar postpaid214; het verlies van klanten van Mobile Vikings sinds de vorige 

overname betreft precies dit segment van de residentiële prepaid abonnementen. Evenwel kent 

Mobile Vikings in het residentieel postpaid segment terug een groei sinds de migratie naar full MVNO 

en het BIPT is van oordeel dat de doorgroei mogelijk blijft maar wellicht meer geduld en investeringen 

vergt. 

 
209 Zie het antwoord van het BIPT van 12 maart 2021 op het Verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 26 
februari 2021. 
210 Randnummers 357 en voorgaande en 398 van het Voorstel van beslissing.  
211 Randnummers 360-403 van het Voorstel van beslissing. 
212 Zie het antwoord van het BIPT van 12 maart 2021 op het Verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 26 
februari 2021. 
213 Antwoord van het BIPT van 12 maart 2021 op het Verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 26 
februari 2021, p. 10 en 11. 
214 Randnummer 227-228 van het Voorstel van beslissing. 
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DPG Media merkte wat dit laatste betreft tijdens de hoorzitting echter op dat DPG Media sinds de 

vorige overname [VERTROUWELIJK] miljoen euro investeerde in Mobile Vikings. Het totale 

klantenbestand daalde desalniettemin van ong. [VERTROUWELIJK] naar ong. [VERTROUWELIJK], 

terwijl het business plan uitging van een groei naar [VERTROUWELIJK]. Als aandeelhouder kwam DPG 

Media na een strategische analyse tot het besluit om Mobile Vikings af te stoten. 

De auditeur stelt ook een lichte stijging vast van het marktaandeel van Mobile Vikings in 2020 (van [0-

5] naar [0-5]%) op de algemene mobiele telefoniemarkt215, en vermeldt verschuivingsratio’s die gewag 

maken van verschuivingen van Proximus naar Mobile Vikings (diversion ratio van [5-10]%). Maar hij 

stelt vast dat de echte concurrentiële druk uitgaat van Orange (met een verschuivingsratio van [40-

50]%) en Telenet-Base (met een verschuivingsratio van [30-40]%).216 Hij ontkent beargumenteerd dat 

Mobile Vikings als de vierde speler kan worden beschouwd en een dichte concurrent zou zijn van 

Proximus217. Deze vaststelling wijzigt niet fundamenteel wanneer de verschuivingsratio’s worden 

berekend op basis van opgesplitste port out gegevens voor Proximus en Scarlet afzonderlijk218. Hij 

concludeerde inzake de HHI analyse van de concentratiegraad dat de gefuseerde entiteit na de 

transactie op de Belgische kleinhandelsmarkt voor de levering van mobiele telefoniediensten een 

marktaandeel van [40-50]% zal hebben met als effect op de HHI-index een stijging van [200-250] op 

nationaal niveau en [200-250] op niveau van het Vlaams Gewest. Deze marktaandelen en HHI-

waarden vormen een eerste aanwijzing dat de concentratie mededinging beperkende unilaterale 

gevolgen kan hebben.  Maar deze cijfers zijn op zich geen voldoende bewijs van deze gevolgen219. 

De auditeur wijst er ook op dat de groeikansen van Mobile Vikings ondanks een agressief prijsbeleid 

beperkt zouden worden door de perceptie van een gebrekkige netwerkkwaliteit220. 

2°) De concentratie zou ingaan tegen de verbintenissen die de Europese Commissie oplegde voor de 

goedkeuring van de overname van Base door Telenet : de auditeur heeft hierop geantwoord dat hij 

contact had met de Europese Commissie, en dat de economische analyse in overeenstemming is 

met de praktijk van de Europese Commissie221 . Het College verwijst op dit punt verder naar wat 

gesteld werd in de paragraaf betreffende het beoordelingskader. 

3°) De voorwaarden voor de goedkeuring van de overname van Scarlet door Belgacom in 2008 zijn 

hier niet vervuld want in deze zaak is geen sprake van een ‘failing firm defense’: dit is door de 

auditeur niet weerlegd, maar naar het oordeel van het College ook geen voorwaarde voor het 

toelaten van een transactie. 

4°) Met als besluit dat het BIPT vreest dat de concentratie zal resulteren in : 

- een vermindering, zo niet neutralisering, van de concurrentiële druk: de auditeur 

argumenteert dat Mobile Vikings en Proximus geen dichte concurrenten zijn en dat Mobile 

Vikings omwille van diverse redenen geen belangrijke concurrentiefactor is op de 

kleinhandelsmarkt voor mobiele telefonie (waarbij zijn verwachting is dat de rol van Mobile 

Vikings nog aan belang zal afnemen)222; 

 
215 Randnummer 244 van het Voorstel van beslissing. 
216 Randnummer 333 van het Voorstel van beslissing.  
217 Randnummers 235 en volgende en 400-403 van het Voorstel van beslissing. 
218 Randnummers 336 en 337 van het Voorstel van beslissing. 
219 Randnummers 263-267 van het Voorstel van beslissing. 
220 Randnummers 297 en 352 van het Voorstel van beslissing. 
221 Randnummers 348, 361, 363 en 403 van het Voorstel van beslissing. 
222 Randnummers 357 en voorgaande en 398 van het Voorstel van beslissing.  
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- een potentiële negatieve impact op de prijzen die in ons land al hoger zijn: de auditeur heeft 

dit uitgebreid en diepgaand weerlegd in de economische analyse223; 

- een versterking van de positie van Proximus op de markt voor residentiële prepaid diensten: 

de auditeur stelt evenwel dat de markt verschuift van prepaid naar postpaid en dat Mobile 

Vikings zijn omzet voor prepaid diensten ook sterk zag dalen224 ; 

- een versterking van de positie van Proximus op het residentiële segment van de onbeperkte 

data : de auditeur stelt inderdaad vast dat op het segment van de postpaid aanbiedingen 

met ongelimiteerde data Mobile Vikings “in Vlaanderen een marktaandeel [heeft] weten te 

veroveren van [10-15]% in België”.225 Tezelfdertijd nuanceert hij deze groei door te stellen 

dat ”dit segment maar [0-5]% uit[maakt]  van de algemene mobiele markt.”226 De toekomst 

van Mobile Vikings zal, zonder de transactie, ook afhankelijk zijn van de later met Orange te 

onderhandelen groothandelstarieven die erg bepalend zullen zijn voor de mogelijke groei 

van Mobile Vikings op dit segment. 

- een consolidatie van de positie van Proximus als marktleider op de mobiele markt : de 

auditeur stelt evenwel dat de beperkte incrementen qua marktaandelen en HHI-waarden 

post-transactie al een eerste indicatie geven van het ontbreken van significante 

mededinging beperkende gevolgen van de transactie; hij oordeelt dat Orange (voor België) 

en Telenet (voor Vlaanderen) de dichte volgers zijn van de fusieonderneming en op sommige 

segmenten zelfs marktleider227, en wijst er op dat zij bovendien de sterkste groeiers zijn op 

de mobiele markt.  

36. Het College oordeelt dat de argumenten van de auditeur en de bezwaren van het BIPT, met de 

twijfel die er kan zijn over wat de impact van Mobile Vikings op de kleinhandelsmarkt voor 

mobiele telefonie is of zou kunnen worden, uiteindelijk beoordeeld moeten worden in het licht 

van de gevolgen die de concentratie, gelet op de economische analyse uitgevoerd voor het 

auditoraat, aannemelijkerwijze zal hebben voor consumenten. En gelet op het hoge prijspeil in 

België, oordeelt het College dat het zich daarbij vooral moet laten leiden door de inschatting van 

de concentratie op de ontwikkeling van kleinhandelsprijzen voor mobiele telefoniediensten. De 

auditeur heeft na een uitvoerige economische analyse geoordeeld dat de prikkel voor partijen 

om post-transactie een prijsverhoging door te voeren, niet substantieel toeneemt. De resultaten 

van de kwantitatieve analyses voorspellen prijsstijgingen die ofwel zo goed als volledig worden 

gecompenseerd door de te verwachten efficiëntiewinsten ofwel binnen de lijn liggen van 

hetgeen de Europese Commissie aanvaardbaar acht in eerdere vergelijkbare zaken228. 

 

37. Hoewel de concentratie in eerste instantie in mededingingsrechtelijke zin contra-intuïtief kan 

aanvoelen als de verkoop van een potentiële maverick aan een van de grootste spelers op de 

markt, heeft het auditoraat naar het oordeel van het College overtuigend aangetoond dat door 

de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel 

daarvan niet op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen 

of versterken van een machtspositie (artikel IV.9, §4 WER). 

 

 
223 Randnummers 360-403 van het Voorstel van beslissing. 
224 Randnummers 227 en 246 van het Voorstel van beslissing. 
225 Randnummer 350 van het Voorstel van beslissing. 
226 Idem. 
227 Randnummers 400-401 van het Voorstel van beslissing. 
228 Randnummers 360-403 van het Voortel van beslissing. 
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38. Terughoudendheid om niet in te stemmen met de voorliggende concentratie is des te meer 

aangewezen wanneer de eerder vermelde nieuwe marktontwikkelingen de bezwaren tegen een 

overname door Proximus kunnen opheffen of beperken met een graad van waarschijnlijkheid die 

niet wezenlijk verschilt van de kansen dat Mobile Vikings zich zonder de overname ontwikkelen 

zou zoals het BIPT hoopt. Het College stelt op basis van de uitspraak tijdens de hoorzitting vast 

dat de verkopende aandeelhouder de voor hem vereiste business vooruitzichten ondanks de 

gedane investeringen niet langer realiseerbaar acht229. DPG Media stelde niet bereid te zijn tot 

het doen van verdere investeringen noch tot het verder wachten op betere resultaten, zoals ook 

door het BIPT wellicht nodig wordt geacht. Bovendien herhaalde DPG Media tijdens de 

hoorzitting, zoals eerder in de pers was verschenen230, dat naast Proximus alleen Orange 

kandidaat-overnemer was. Dat er zich geen andere kandidaat-overnemers hebben aangediend 

lijkt te impliceren dat, althans op dit ogenblik, een overname van Mobile Vikings niet past in de 

strategie van andere (potentiële) spelers met ambities op de Belgische mobiele markt, in het 

bijzonder de recente nieuwkomers Cegeka/Citymesh en Youfone, die door de aanmeldende 

partij worden vernoemd als teken dat de Belgische mobiele markt competitief is231. 

 

39. Mede gelet op het voorafgaande, deelt het College om de door hem gegeven redenen het 

oordeel dat de auditeur formuleert onder de randnummers 341-343, 357, 397-399, 400-404, 

409, 415 en 419. 

V.5 Besluit 

40. Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die 

een goedkeuring in de weg zouden staan. 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 66, §1, 2°, artikel 66, §2, 1° en 

artikel 68, §6 WER: 

 

1. Dat de verwerving door Proximus NV van de uitsluitende zeggenschap over Mobile 

Vikings NV, aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-

21/0006, en van de partiële overdracht van het merk ‘JIM’ zoals omschreven in de 

Schriftelijke opmerkingen van Proximus ontvangen op 26 mei 2021, binnen het 

toepassingsgebied vallen van de regels van concentratietoezicht in het WER, 

 

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.   

 

 
229 Van de zijde van Mobile Vikings werd aangegeven dat de aandeelhouder in een strategische discussie over 
de toekomst van Mobile Vikings tot de conclusie kwam dat “DPG Mobile Vikings niet kon uitbouwen tot een 
MVNO met sterk concurrentieprofiel op langere termijn”. 
230 Antwoord van het BIPT van 12 maart 2021 op het Verzoek om inlichtingen van het Auditoraat van 26 
februari 2021, p.16, voetnoot 29; zie ook https://www.tijd.be/tech-media/telecom/proximus-legt-hand-op-
mobile-vikings/10271650.html. 
231 Schriftelijke opmerkingen Proximus, 26 mei 2021, p.2. 

https://www.tijd.be/tech-media/telecom/proximus-legt-hand-op-mobile-vikings/10271650.html
https://www.tijd.be/tech-media/telecom/proximus-legt-hand-op-mobile-vikings/10271650.html
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Aldus beslist op 31 mei 2021 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het 

Mededingingscollege, Peggy Valcke en René Smits, assessoren van de Belgische 

Mededingingsautoriteit. 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 

 


