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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag om een 

besluit als bedoeld in artikel 56 van de Mededingingswet. 

 

 

Verloop van de procedure 

1. Op 19 mei 2017 ontving de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) van mevrouw M. 

Philips, tekstschrijver van muzikale theaterproducties (hierna: aanvrager) een e-mail met 

bijlagen. De e-mail bevatte een aanvraag om toepassing te geven aan artikel 56 van de 

Mededingingswet (hierna: Mw) in verband met een beweerde overtreding van artikel 24 

Mw door Stage Entertainment.  

 

2. Op 5 juli  2017 verstrekte aanvrager desgevraagd telefonisch een toelichting aan de ACM. 

Op 12 juli 2017 ontving de ACM per e-mail een aanvullende bijlage van aanvrager. Op 5 

juli en 19 juli 2017 stelde de ACM telefonisch vragen aan Stage Entertainment met 

betrekking tot de inhoud van de aanvraag, die Stage Entertainment telefonisch 

beantwoordde.   

 

Betrokken partijen en relevante feiten  

3. Aanvrager is zelfstandig tekstschrijver. Aanvrager schrijft teksten voor onder meer 

muzikale theaterproducties.  

 

4. Stage Entertainment Nederland B.V. is een besloten vennootschap die is gevestigd aan de 

De Boelelaan 30 te Amsterdam. Zij is rechtsopvolger van V&V Entertainment B.V. en 

Albert Verlinde Entertainment B.V. (de drie vennootschappen worden hierna gezamenlijk 

aangeduid als: Stage Entertainment). Stage Entertainment B.V. is de moedervennootschap 

van Stage Entertainment. Stage Entertainment B.V.  is een internationale aanbieder van 

live entertainment, waaronder muzikale theaterproducties. Haar hoofdactiviteiten bestaan 

uit het produceren van theaterproducties op basis van ofwel reeds bestaande en door haar 

ingekochte, ofwel zelf ontwikkelde content 
1
, en het exploiteren van theaters in Europa en 

de Verenigde Staten van Amerika.   

  

5. Aanvrager geeft de volgende feiten aan. Aanvrager heeft enkele jaren geleden teksten 

geschreven voor een muzikale theaterproductie over het leven van Vincent van Gogh 

(hierna ook: Vincent van Gogh content).  

 

6. Om de Vincent van Gogh content te laten produceren heeft aanvrager vanaf 2003 contact 

gezocht met verschillende producenten van muzikale theaterproducties. Aanvrager bood 

Stage Entertainment in 2006 een deel van deze content aan. Stage Entertainment liet 

aanvrager op 29 september 2006 per brief weten geen mogelijkheid te zien om het idee in 

te passen in haar programmering, maar beloofde aanvrager om diens brief in haar bestand 

te houden.  

 

                                                        
1
 Onder ‘content’ wordt in het onderhavige besluit verstaan: teksten en muziek bestemd voor 

(het produceren van) muzikale theaterproducties. 

http://www.acm.nl/
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7. Alle producenten aan wie aanvrager de Vincent van Gogh content aanbood, lieten 

aanvrager weten geen interesse te hebben in de afname van deze content. Enkele van 

hen beriepen zich daarbij volgens aanvrager op het feit dat Stage Entertainment reeds 

bezig was met de ontwikkeling van een eigen muzikale theaterproductie over Vincent van 

Gogh. Aanvrager heeft jegens Stage Entertainment de wens om de Vincent van Gogh 

content te leveren schriftelijk herhaald in januari 2010, oktober 2016 en maart 2017.  

 

8. Stage Entertainment heeft aan de ACM verklaard dat zij tot op heden bezig is met het 

ontwikkelen van een eigen muzikale theaterproductie over Vincent van Gogh: zij heeft 

ontwikkelingsactiviteiten verricht en heeft een concept voor verdere ontwikkeling van een 

muzikale theaterproductie over Vincent van Gogh in haar portfolio. De 

ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot een muzikale theaterproductie over Vincent van 

Gogh zijn in de loop van de tijd bekend geraakt bij andere producenten en tevens publiek 

geworden. De muzikale theaterproductie van Stage Entertainment over Vincent van Gogh 

is nog niet af. De productie is nog niet ten uitvoer gebracht. De conceptproductie bevindt 

zich wel, als optie, in het portfolio van Stage Entertainment. Stage Entertainment heeft in 

het algemeen geen exclusieve rechten ten aanzien van muzikale theaterproducties met als 

onderwerp Vincent van Gogh.  

 

Stellingen van betrokken partijen in verband met de inhoud van het handhavingsverzoek  

9. Aanvrager betoogt dat de handelwijze van Stage Entertainment strijdig is met artikel 24 

Mw. Aanvrager voert hiertoe aan dat Stage Entertainment het onderwerp ‘Vincent van 

Gogh’ de facto heeft gemonopoliseerd door publiekelijk te verkondigen een muzikale 

theaterproductie over Vincent van Gogh te zullen gaan produceren, zonder dit 

daadwerkelijk te doen. Aanvrager is van mening dat als gevolg van deze verkondiging 

geen enkele andere producent van muzikale theaterproducties geïnteresseerd is in de 

Vincent van Gogh content van aanvrager.  

 

Aanvrager is van mening dat Stage Entertainment een dusdanig sterke positie heeft, dat zij 

invloed kan uitoefenen op de onderwerpen waarover andere producenten muzikale 

theaterproducties maken. 

 

10. Stage Entertainment stelt dat het onderwerp ‘Vincent van Gogh’ vrij is, en dat iedere 

producent daarover een productie zou kunnen en mogen maken. Het bestaan van een 

conceptproductie over dit onderwerp in haar portfolio doet volgens Stage Entertainment 

niet af aan de vrije keuze van het onderwerp Vincent van Gogh. Dit geldt volgens haar 

zowel voor auteurs van content, als voor de met haar concurrerende producenten.  Stage 

Entertainment stelt verder dat zij zich in beginsel vrij acht in de keuze van de onderwerpen 

van haar muzikale theaterproducties, de content die zij eventueel afneemt, en de manier 

waarop zij daar invulling aan geeft in haar eigen producties. Stage Entertainment stelt dat 

zij zelf moet kunnen bepalen wat en wanneer zij produceert en ten uitvoer brengt, 

afhankelijk van haar eigen keuzes omtrent haar bedrijfsvoering. 

 

Beoordeling 

11. De ACM ontvangt meerdere verzoeken om handhaving en signalen over mogelijke 

overtredingen dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. 

Daarom moet de ACM prioriteiten stellen. Dit doet de ACM op basis van haar 
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prioriteringsbeleid.
2
 De ACM gebruikt de volgende criteria op basis waarvan zij verzoeken 

om handhaving beoordeelt: (1) hoe schadelijk het gedrag is waarop het verzoek of het 

signaal ziet voor de consumentenwelvaart, (2) hoe groot het maatschappelijk belang is bij 

het optreden van de ACM en (3) in hoeverre de ACM in staat is doeltreffend en doelmatig 

op te treden. 

 

12. De ACM heeft een vooronderzoek uitgevoerd om het handhavingsverzoek te beoordelen. 

De ACM heeft in dit verband het handhavingsverzoek bestudeerd, informatie opgevraagd 

bij betrokkenen en openbare bronnen geraadpleegd. 

 

13. De ACM acht het niet aannemelijk dat het onderhavige gedrag van Stage Entertainment 

strijdig is met artikel 24 Mw.  

 

14. Aanvrager beweert dat Stage Entertainment een economische machtspositie zou hebben 

op de markt voor de productie van muzikale theaterproducties. Stage Entertainment is van 

mening dat zij niet alleen concurreert met andere producenten van muzikale 

theaterproducties, maar ook met producenten van theaterproducties zonder muziek, 

cabaret en/of (pop)muziekconcerten. Volgens Stage Entertainment varieert haar 

marktpositie als producent bovendien per theaterseizoen.  

 

15. De ACM acht het bestaan van een economische machtspositie aan de zijde van Stage 

Entertainment onvoldoende aannemelijk.  

 

16. De exacte afbakening van de relevante markt waarop Stage Entertainment al dan niet een 

economische machtspositie zou kunnen hebben kan in het onderhavige geval in het 

midden worden gelaten. Zelfs indien Stage Entertainment een economische machtspositie 

zou hebben, acht de ACM het namelijk onaannemelijk dat het onderhavige gedrag als 

misbruik kan worden aangemerkt. Hiertoe overweegt de ACM het volgende.  

 

17. De stelling van aanvrager komt erop neer dat Stage Entertainment het onderwerp ‘Vincent 

van Gogh’ de facto heeft gemonopoliseerd door publiekelijk te verkondigen een muzikale 

theaterproductie over Vincent van Gogh te zullen gaan produceren, zonder dit 

daadwerkelijk te doen. Dit zou de concurrentie negatief beïnvloeden op het niveau van de 

producenten van theaterproducties, omdat het gedrag van Stage Entertainment andere 

procenten zou weerhouden van het afnemen van content met hetzelfde onderwerp. Als 

gevolg daarvan zou aanvrager worden uitgesloten als leverancier van content met als 

onderwerp Vincent van Gogh. 

 

18. Er kunnen twee niveaus in de productieketen worden onderscheiden. Ten eerste, het 

niveau van content-aanbieders aan producenten van al dan niet muzikale theater- of 

andere producties, waarop aanvrager actief is. Ten tweede, het niveau van de producenten 

van al dan niet muzikale theater- of andere producties, waar Stage Entertainment op actief 

is.   

 

                                                        
2
 Zie: ‘Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt’, ACM/DJZ/2016/200888, 

Staatscourant 2016, nr. 14564, 18 maart 2016. 
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19. Er zijn geen aanwijzingen dat het gedrag van Stage Entertainment enige 

noemenswaardige concurrentiebeperking teweeg kan brengen op het niveau van (de 

concurrentie tussen) content-aanbieders.  

 

20. Uit de informatie van ACM volgt niet dat aanvrager een dusdanig belangrijke positie 

bekleedt als content-aanbieder, dat een beweerde beperking van diens mogelijkheden om 

content aan te bieden aan producenten, de concurrentie tussen content-aanbieders zou 

kunnen beperken. Dit geldt des te meer aangezien de beweerde concurrentiebeperking 

alleen betrekking heeft op het onderwerp Vincent van Gogh. Er is dan ook geen aanleiding 

te veronderstellen dat het onderhavige gedrag enige beperking teweeg brengt bij content-

aanbieders, om minstens met elkaar te concurreren door het aanbieden van allerlei content 

met andere onderwerpen. 

 

21. Er zijn evenmin aanwijzingen dat het gedrag van Stage Entertainment de concurrentie 

tussen producenten van al dan niet muzikale theater- of andere producties kan beperken. 

Zelfs als Stage Entertainment een belangrijke positie zou bekleden als producent, en 

aanvrager door het gedrag geblokkeerd zou worden in het leveren van de Vincent van 

Gogh content, dan zou het onderhavige gedrag concurrenten van Stage Entertainment niet 

noemenswaardig kunnen belemmeren bij het inkopen van alternatieve content bij ofwel 

aanvrager ofwel alternatieve content-aanbieders, van ongeacht welk onderwerp.  

 

22. Daar komt bij dat het aannemelijk is dat producenten, in plaats van content in te kopen bij 

content-aanbieders, ook zelf content kunnen ontwikkelen ten behoeve van eigen 

producties, zoals Stage Entertainment doet. Gelet op het voorgaande acht de ACM het 

onaannemelijk dat de producenten als gevolg van het onderhavige gedrag enige 

noemenswaardige beperking zouden kunnen ervaren in hun mogelijkheden om onderling 

te concurreren in het betrekken of zelf ontwikkelen van content. Dit stelt hen in staat 

vervolgens onderling vrij te concurreren op het stroomafwaartse niveau van de productie 

van al dan niet muzikale theater- of andere producties. 

 

23. Op grond van het voorgaande acht de ACM het onaannemelijk dat het onderhavige gedrag 

van Stage Entertainment misbruik vormt van een economische machtspositie zoals 

bedoeld  in artikel 24 Mw. 

 

24. In aanvulling hierop heeft de ACM een belangenafweging gemaakt om te beoordelen of zij 

overgaat tot nader onderzoek naar een mogelijke overtreding van artikel 24 Mw in 

onderhavig verband. Hierna zet de ACM uiteen hoe zij de verschillende belangen heeft 

afgewogen.   

 

Consumentenwelvaart 

25. In de hypothese dat het gedrag van Stage Entertainment een inbreuk zou vormen op 

artikel 24 Mw, zou de impact daarvan op de Nederlandse consumentenwelvaart zeer 

beperkt zijn. Eventuele concurrentiebeperkende invloed van Stage Entertainment op het 

gebied van de levering van content aan producenten van al dan niet muzikale theater- of 

andere producties, en/of op het gebied van de productie van al dan niet muzikale theater- 

of andere producties, acht de ACM van relatief beperkte omvang. De negatieve invloed op 

de consumentenwelvaart van een eventuele schending van artikel 24 Mw zou in 

onderhavig verband dan ook bijzonder gering zijn. 
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Maatschappelijk belang 

26. Indien zou vast te komen staan dat er sprake is van een overtreding van art. 24 Mw door 

Stage Entertainment, acht de ACM het hiermee gemoeide maatschappelijke belang gering. 

De onderhavige gedraging of de onderhavige mogelijke markten, zijn bijvoorbeeld geen 

onderwerp van enige bijzondere maatschappelijke discussie of anderszins een punt van 

maatschappelijke aandacht van die orde dat optreden en inzet van capaciteit van de ACM 

is gevraagd. 

 

Individueel belang van de aanvrager 

27. De ACM begrijpt dat aanvrager een privébelang heeft bij het kunnen leveren van de 

Vincent van Gogh content aan een producent. De ACM acht dit individuele belang echter 

niet zodanig groot, dat dit de kosten van onderzoek van de ACM zou rechtvaardigen, mede 

gelet op de onwaarschijnlijkheid dat in de onderhavige casus een inbreuk op artikel 24 Mw 

zou kunnen worden vastgesteld.   

 

Doelmatigheid 

28. De ACM kan, zoals hiervoor reeds uiteengezet, zonder nader onderzoek niet vaststellen of 

sprake is van een overtreding van de Mw. Een dergelijk onderzoek vereist een aanzienlijke 

inzet van middelen. Alleen al het afbakenen en in kaart brengen van de relevante markt 

legt een aanzienlijk beslag op de aanwezige onderzoekscapaciteit. Voorts zou uitvoerig 

juridisch en economisch onderzoek noodzakelijk zijn. Dergelijk onderzoek staat naar het 

oordeel van de ACM niet in verhouding tot de ernst en gevolgen van een eventuele 

overtreding en de te verwachten positieve effecten van eventueel handhavend optreden. 

 

Conclusie 

29. De ACM besluit geen verdergaand onderzoek te doen naar aanleiding van onderhavige 

aanvraag. Het belang van verdergaand onderzoek weegt minder zwaar dan het belang van 

onderzoek in andere zaken. 

 

Besluit 

30. De ACM wijst het verzoek om handhaving af.  

 

Datum 13 november 2017:  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

C.M. van den Broek 

Teammanager Directie Mededinging 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 


