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Geachte heer Annemans,

Ik verwijs naar de klacht die u op 14 juli 2005 bij de Commissie tegen Telenet NV en

Belgacom Skynet NV hebt ingediend wegens vermeende schendingen van artikel 81 en/of 82

van het EG-Verdrag in verband met de markt voor breedbandverbindingen voor
eindgebruikers in België. Voorts verwijs ik naar de brief die DG Concurrentie (dhr. Eric Van
Ginderachter) u op 5 september 2005 heeft gezonden, naar het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg rn de zaakT-4II105, Annemans / Europese Commissie, en naaÍ uw procedurele

en inhoudelijke opmerkingen zoals die te vinden zijn in uw brief van 10 september 2007 . Ten
slotte wil ik verwijzen naar de brief die de Commissie u in deze zaak op 22 december 2008

heeft gezonden, en naar uw briefvan l9januari 2009.

Om de hierna uiteen te zetten redenen is de Commissie van oordeel dat er geen voldoende
communautair belang is om de vermeende inbreuk(en) verder te onderzoeken. Daarom wijst
de Commissie, overéenkomstig artikel l,lid 2, van Verordening (EG) nr.77312004r, uw
klacht af.

Verordening (EG) nr. 77312004 van de

Commissie op grond van de artikelen 81

Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de

en 82 van het Verdrag, PB L 123 van2l .4.2004,b12. 18.
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1. DB Kr,,rcnr

In uw klacht (zoals u die nadien heeft aangepast) beweert u dat Telenet NV en Belgacom

Skynet NV een machtpositie op de Belgische markt hebben en hoge en vergelijkbare tarieven

berekenen voor de levering van breedbandintemetdiensten aan consumenten in België. U hebt

de Commissie verzocht te onderzoeken of de beweerdelijk hoge en vergelijkbare tarieven van

beide ondernemingen resulteren uit gedragingen die artikel 81 en/of 82 van het EG-Verdrag

schenden.

De klacht werd, zoals aangegeven, voor het eerst ingediend op 14 juli 2005. Op

5 september 2005 heeft DG Concurrentie u een brief gezonden waarin werd aangegeven dat

uit een voorlopige beoordeling was gebleken dat de klacht niet verder behoefde te worden

onderzocht. Op 23 december 2005 heeft DG Concurrentie u in een brief meegedeeld dat,

aangezien de Commissie geen opmerkingen op haar brief van 5 september 2005 had

ontvangen, de zaak zou worden afgesloten indien er van u geen verdere opmerkingen werden

ontvangen. Op 4 januari 2006 heeft uw raadsman geantwoord dat de zaak niet mocht worden
afgesloten, gelet op de bU het Gerecht van eerste aanleg lopende procedure tot
nietigverklaring van de brief van de Commissie van 5 september 2005. In een brief van

2l maart 2006 heeft de Commissie u geantwoord dat de zaak werd opgeschort in afivachting

van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg. Na het arrest van het Gerecht van eerste

aanleg in bovengenoemde zaak heeft u de Commissie bry brief van 10 september 2007

verzocht haar brieven van 5 september en 23 december 2005 in te trekken. Als verder bewijs

voor de vermeende inbreuk verwees u ook naar een verslag van de Commissie over het

functioneren van de breedbandmarkt in de EU. Bij brief van 16 juni 2008 heefï u uw klacht

aangevuld met twee artikelen over de Belgische breedbandtarieven en de notulen van een

hoorzitting van het Belgische Parlement over de telecomsector.

De Commissie heeft u in haar brief van 22 december 2008 meegedeeld dat er, op basis van de

informatie waarover zij beschikt, onvoldoende redenen zijn om op te treden op grond van uw

klacht2. In uw verklaring van 19 januari 2009 hebt u op de brief van de Commissie van 22

december 2008 geantwoord.

In die verklaring van 19 januari 2009 heeft u aangevoerd dat de Commissie haar onderzoek

moet voortzeltenvan uw kiacht van l|juli 2005 tegen Telenet NV en Belgacom Skynet NV
wegens vermeende schendingen van artikel 81 erVof 82 van het EG-Verdrag in verband met

de markt voor breedbandverbindingen voor eindgebruikers in België. In uw brief van

i9 januari 2009 heeft u ook gewezen op de tijd die is verlopen tussen het indienen van uw

klacht en de brief van de Commissie van 22 december 2008. Deze termijn is volgens u

onaanvaardbaar lang en zou een blijk zijn van een gebrek aan belangstelling van de

Commissie voor uw klacht.

Voorts verklaarde u dat, mocht de Commissie een onderzoek naar vermeende

misbruikmakende praktijken complex vinden, dat a fortiori zou gelden voor de nationale

autoriteiten die, volgens de Commissie, misschien beter in staat zijn de vermeende inbreuken

verder te onderzoeken. Ook is het volgens u zo dat, indien de Commissie denkt dat de kans

gering is dat het bewijs van dergelijke inbreuken kan worden geleverd, dit waarschijnlijk ook
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de conclusie zou zljn van de nationale autoriteiten - en dat de consumenten daardoor de

gevolgen zouden blijven voelen van de vermeende inbreuken.

Wat betreft de voorlopige beoordeling van de Commissie dat de geografische impact van de

gevolgen van de vermeende inbreuken - ten hoogste - tot het Belgische grondgebied beperkt
zouden blijven, heeft u benadrukt dat de Commissie niet onverschillig mag blijven tegenover
schade die consumenten van de vermeende misbruiken lijden, zelfs indien die misbruiken
alleen consumenten in één lidstaat treffen. In dat verband stelt u ook de vraag waarom de

Commissie van mening is dat de vermeende inbreuken in hoofdzaak tot Vlaanderen beperkt
blijven - en niet heel België bestrijken.

) BBoononr-lNc

De Commissie is van oordeel dat uw verklaring van 19 januari 2009 geen aanvullende feiten
oplevert die het communautaire belang van de klacht anders zouden doen beoordelen dan de

Commissie in haar brief van 22 december 2008 heeft gedaan.

Wat betreft de termijn voor de Commissie om tot een conclusie over de klacht te komen - die
u onaanvaardbaar lang vindt - wil de Commissie op de onderscheidende kenmerken van deze

zaak wrjzen. Ten eerste is de zaak voor een bepaalde termijn opgeschort, als gevolg van het

beroep dat tegen de brief van DG Concurrentie van 5 september 2005 was ingesteld. Ten

tweede betreft de klacht een sector waarvoor ex-anteregulering van toepassing is3. Aangezien
er eerst een samenwerkingsakkoord moest komen tussen de federale overheid en de gewesten,

kon de nationale toezichthouder, het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (hierna

"het BIPT" genoemd), zijn beoordeling van de markt voor wholesale breedbandtoegang en

voor wholesaletoegang tot (fysieke) netwerkinfrastructuur pas in de tweede helft van 2007

afronden. Nadat de Commissie de voorgestelde maatregelen had onderzocht, heeft het BIPT
vervolgens in januari 2008 besluiten genomen. De tenuitvoerlegging van die regulering vond
in de loop van 2008 plaats.

Volgens vaste rechtspraak van de Gemeenschapsrechter is de Commissie niet verplicht een

onderzoek in te stelien met betrekking tot elke klacht die zij ontvangta. Voorts heeft de

Gemeenschapsrechter erkend dat de Commissie, _wat de behandeling van klachten betreft,

over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikts. Met name mag de Commissie aan de bij
haar ingediende klachten verschillende prioriteiten toekeruren en mag ztl ter bepaling van de

toe te kÉnnen prioriteiten naar het ,o*-uttu,rtaire belang verwijzen.6

Ter beoordeling van het communautaire belang van de voortzetting van het onderzoek van

een zaak dient de Commissie met name een afiveging te maken tussen: i) het belang van de

gestelde inbreuk voor de werking van de gemeenschappelijke markt; ii) de waarschijnlijkheid

Overeenkomstig Richtlijn 20021211F,G van het Europees Parlement en de Raad inzake een

gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PB L
344 van 28.12.2007, blz. 65.

Zie arestvan 18 september 1992,zaakT-24190, Automec Srl / Commissie, Jurispr. 1992,b12. Il-2223,
punt 76.
Zie arrest van 4 maart 1999, zaak C-119197 , België/Commissie, Jurispr. 1999, blz. I-1341, punt 88, en

arrest van 26 jarunr 2005, zaakT-193102, Laurent Piau / Commissie, Jurispr. 2005,b12. II-209, de

punten 44 en 80.

Arrest-Automec, teeds aangehaald, de punten 77 en85.
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dat zij het bestaan ervan kan aantonen, en iii) de reikwijdte van de vereiste

onderzoeksmaatre gelen. 7

Wat uw klacht betreft, is de Commissie na onderzoek van de feiten waarover zij beschikt, van

oordeel dat de klacht geen communautair belang heeÍt. De Commissie is niet verplicht
feitelijke elementen die de klager haar niet ter kennis heeft gebracht en die z4 enkel op basis

van een onderzoek had kunnen ontdekken, in aanmerking te nemen om die klacht te kunnen

afwijzen op grond van het feit dat het gedrag waarop de klacht betrekking heeft, de

communautaire mededingingsregels niet schendt.u De Commissie heeft evenwel zorgvuldig
rekening gehouden met alle feitelijke en juridische punten die u onder haar aandacht heeft

gebracht.

Op grond van de na een voorlopig onderzoek beschikbare informatie blijven de effecten van

de beweerde inbreuken beperkt tot ten hoogste het grondgebied van België en mogelijks zelfs

alleen Vlaanderen, Zoals de Commissie namelijk heeft kunnen vaststellen, functioneert de

concurrentie op de markten voor elektronische communicatie nog steeds binnen nationale
glenzen.

In Vlaanderen hebben Belgacom (dat op het XDSl-platform actief is) en Telenet (dat via het

kabelplatform actief is) een vergelijkbaar marktaandeel voor retail breedband. Telenet is niet

actief in Wallonië. Als dusdanig zou de uitdrukkelijke of stilzwijgende collusie (de

vermeende inbreuk op artikel 81) tussen de twee gevestigde operatoren waarschijnlijk beperkt

blijven tot Vlaanderen, omdat in de klacht niet is aangegeven of er marktverdeling plaatsvindt

ten aanzien van de verschillende regio's in België.

Uit uw klacht in verband met een vermeende inbreuk op artikel 82 blijkt niet duidelijk hoe

Belgacom en Telenet beiden "bijna-monopolisten" op dezelfde markten zouden kunnen zijn.

Zelfs indien Belgacom en Telenet een gezamenlijke machtspositie hadden, dat zou deze

hoogstwaarschrlnlijk een markt betreffen die tot Vlaanderen beperkt is. Indien de relevante

markt het hele Belgische grondgebied zou bestrijken, dan zo:u het weinig waarschijnlijk zijn
dat Teienet een dominante speler is, aangezien het niet in Wallonië actief is. Ongeacht de

precteze afbakening van de geografische markt, is het zo dat nationale autoriteiten, gezien de

beperkte geograf,rsche reikwijdte van de impact van de vermeende inbreuken op artikel 81

erVof 82 van het EG-Verdrag, wellicht beter in staat zljn om de beweerde

concurrentieverstorende praktijken te onderzoeken. In dat verband dient te worden benadrukt

dat de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechter, overeenkomstig de

artikelen 3, 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 112003, volledige bevoegdheid hebben om de

artikelen 81 en S2vanhet EG-Verdrag toe te passen.

De Commissie kan het niet eens zijn met uw opmerking dat de nationale autoriteiten niet in
staat z1n de Belgische telecommarkten te onderzoeken of dat de nationale autoriteiten niet in
staat zijn het bewijs te leveren voor inbreuken op artikel 81 en/of 82 van het EG-Verdrag op

markten die ten hoogste beperkt zijn tot het grondgebied van België. Het is namelijk de

Belgische telecomtoezichthouder BIPT die, overeenkomstig de beginselen van het

mededingingsrecht, de passende reguleringsverplichtingen oplegt aan ondernemingen met

aanzienlijke marktmacht. Het BIPT is volgens het EU-reguleringskader verplicht om

Arrest-Automec, reeds aangehaald, punt 86.

Arrest van 4 maart 2003, zaak T-3lglgg, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación

Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) / Commissie, Jurispr. 2003,blz.II-35, punt 43.
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periodiek na te gaan of de regulering nog steeds in lijn is met de marktsituatie. Voorts heeft de

Belgische mededingingsautoriteit (de Raad voor de Mededinging) diverse zaken op de

Belgische telecommarkt behandeld, waarin de Raad de mededingingsregels ínzake

beperkende zakelijke praktijken en misbruiken van machtspositie op de Belgische markt heeft

toegepast.

Bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een communaulatr belang, kan ook

rekening worden gehouden met de waarschijnlijkheid dat het bestaan van een inbreuk kan

worden aangetoond, alsmede met de omvang van de vereiste onderzoeksmaatregelen. In dit
verband tekent de Commissie aan dat zij, wat de vermeende inbreuken op de artikelen 81 en

82 van het EG-Verdrag betreft, een grootschalig onderzoek zou moeten voeren om in deze

zaak het bestaan van onderling afgestemde feitelijke gedragingen en/of het bestaan van

buitensporige tarieven te kunnen aantonen.

Ten aanzien van de vermeende inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag tekent de

Commissie aan dat gelijklopende prijzen op consumentenmarkten op zich geen aanwlzing
zljn dat artikel 81 van het EG-Verdrag wordt geschonden. Zij kunnen namelijk de uitkomst
zijn van een volmaakte mededinging. Vergelijkbare tarieven kunnen het gevolg zijn van het

feit dat marktspelers door elkaars gedragingen in toom worden gehouden, en zijn niet

noodzakelijkerwijs het bewijs van expliciete collusie of het bestaan van een

concurrentieverstorende regeling die verder bewij smateiaal zou vereisen.

Ten aanzien van de vermeende inbreuk op artikel 82 zouden de tarieven volgens de klacht

hoog zijn in vergelijking met die in andere lidstaten. Het enkele feit echter dat tarieven in
België hoger liggen dan die in Frankrijk of Nederland, is geen bewijs dat de tarieven in België

buitensporigzijn in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag. Om te kunnen bepalen of er

sprake is van buitensporige tarieven, zou onder meer een complexe feitelryke en economische

analyse van de kostenstructuur van Belgacom en van Telenet moeten plaatsvinden, ten einde

te kunnen nagaan of de berekende tarieven in een redelijke verhouding staan tot de

economische waarde van het product. Gezien de geringe waarschijnlijkheid dat het bestaan

van inbreuken op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag kan worden aangetoond en de

aanzienlijke middelen die bij een dergelijk onderzoek zouden moeten worden ingezet om het

bestaan van dergelijke inbreuken te kunnen aantonen, zou het onevenredig blijken deze zaak

verder te onderzoeken. Dit is temeer het geval omdat er een gespecialiseerde nationale

instantie bestaat die met het toezicht op de telecommarkten is belast (het BIPT), omdat er

nationale mededingingsautoriteiten en nationale rechters zijn voor wie de klager zijn rechten

kan doen gelden, en omdat de impact van de vermeende inbreuken op het functioneren van de

gemeenschappelijke markt gering is.

3. CoNcr,usrn

Gelet op de bovenstaande overwegingen is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er

geen voldoende communautair belang is om de vermeende inbreuk(en) verder te

onderzoeken. Daarom wijst de Commissie uw klacht af.
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4, PRocntunn

Tegen dit besluit kan, overeenkomstig artikel 230 van het EG-Verdrag, beroep worden
ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.

Neelie KROES
Lid van de Commissie

Voor de Commissie
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