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1 Samenvatting en leeswijzer 

De melding 
 

1. RTL Group S.A. (hierna: RTL Group) wil Talpa Network B.V. (hierna: Talpa) overnemen. Dat is 
gemeld op 14 oktober 2021 aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). 
 

2. De overname krijgt de vorm van een joint venture (hierna: JV). In deze JV zullen de activiteiten 
van Talpa en RTL Nederland Holding B.V. (hierna ook: RTL), een dochteronderneming van RTL 
Group, worden samengebracht. Uiteindelijk heeft de moedermaatschappij van Talpa, Talpa 
Holding N.V. (hierna: Talpa Holding) een minderheidsbelang van 30% in de JV en RTL Group 
het meerderheidsbelang van 70%. 
 

3. Met de overname komen de televisiezenders, zoals RTL4 en SBS6, en de daaraan gerelateerde 
activiteiten van RTL en Talpa (hierna gezamenlijk ook: Partijen) samen. De activiteiten van 
Partijen overlappen op het gebied van de verkoop van advertentieruimte, de productie en inkoop 
van audiovisuele content (hierna ook: AV-content), het aanbieden van televisiezenders voor 
doorgifte aan consumenten, het aanbieden van retail televisiediensten, de inkoop van facilitaire 
diensten voor de audiovisuele sector en de inkoop van journalistieke diensten. Daarnaast staat 
een aantal activiteiten van RTL en Talpa in een verticale relatie tot elkaar, zoals het maken van 
AV-content en het aanbieden van televisiezenders. 

 
Het besluit van de ACM 

 
4. Op grond van haar bevindingen in de meldingsfase heeft de ACM besloten dat verder onderzoek 

nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen overname. Daarom geeft zij nog geen 
toestemming. Als Partijen hun plannen willen doorzetten moeten ze een vergunning daarvoor 
aanvragen bij de ACM. Om deze vergunningsaanvraag te beoordelen zal de ACM haar 
onderzoek verdiepen, onder meer door economische analyses uit te voeren. 
 

5. Op basis van haar onderzoek tot nu toe vindt de ACM het aannemelijk dat de overname kan 
leiden tot een beperking van de mededinging, omdat door de overname een economische 
machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Deze positie kan leiden tot prijsverhogingen, 
vermindering van kwaliteit en keuzevrijheid. Ook kunnen concurrenten worden beperkt in hun 
handelen. Dat kan gebeuren bij de verkoop van advertentieruimte, de productie en inkoop van 
AV-content en het aanbieden van televisiezenders voor doorgifte aan de kijker. Het verdiepende 
onderzoek van de ACM zal zich dan ook richten op deze activiteiten van Partijen.  
 

6. Omdat deze activiteiten nauw met elkaar samenhangen, vindt de ACM het ook belangrijk om de 
gevolgen van de voorgenomen overname voor deze activiteiten in samenhang te beoordelen. Het 
draait bij televisie om de AV-content die kijkers trekt. Adverteerders willen graag ook zoveel 
mogelijk kijkers bereiken met hun advertenties. En hoe aantrekkelijker de televisiezender is, hoe 
belangrijker het ook is voor de distributeur om deze in het pakket van televisiezenders voor de 
consument op te nemen. Voor Partijen en voor adverteerders is het belangrijk dat de distributeurs 
de zenders aanbieden aan de consument, want zo bereiken zij meer kijkers. Advertentie-
inkomsten en distributie-vergoedingen kunnen vervolgens weer worden uitgegeven aan content 
om meer kijkers te trekken. 
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De beoordeling van de overlap in activiteiten (horizontale gevolgen) 

 
Verkoop van advertentieruimte 

7. Met hun televisiezenders zijn Partijen belangrijke spelers op het gebied van het verkopen van 
advertentieruimte op televisie. De ACM acht het aannemelijk dat de voorgenomen overname 
Partijen de mogelijkheid kan geven om de prijzen voor de verkoop van advertentieruimte op 
televisie te verhogen. De ACM heeft deze zorg omdat adverteerders aangeven dat andere 
advertentiekanalen, en met name online adverteren, geen alternatief zijn: televisie is een uniek 
advertentiekanaal. Ook informatie over prijsontwikkelingen wijzen in deze richting. Adverteerders 
waren de afgelopen jaren bereid hogere prijzen te betalen voor advertentieruimte op televisie. 
Ondanks dat het online en het video on-demand (VOD) aanbod van bijvoorbeeld YouTube en 
Netflix de afgelopen jaren is gegroeid, blijft televisie voor adverteerders essentieel om een 
bepaalde doelgroep te kunnen bereiken. Zij verwachten dat dit de komende jaren ook zo blijft.  
 

8. Met de voorgenomen overname komen de twee grootste aanbieders van advertentieruimte op 
televisie samen. Zij lijken elkaars meest nabije concurrenten te zijn. Daarbij lijkt de Ster, die 
advertentieruimte op de NPO-zenders verkoopt, als belangrijkste concurrent onvoldoende 
concurrentiedruk uit te kunnen oefenen om Partijen na de voorgenomen overname te 
disciplineren. Zoals ook adverteerders aangeven, stijgen de prijzen van advertentieruimte op 
televisie nu al. Door de overname kan dan de situatie ontstaan dat Partijen de prijzen nog verder 
verhogen van hun aanbod aan advertentieruimte op televisie.  
 
Inkoop en productie van content 

9. Partijen zijn belangrijke spelers op het gebied van het inkopen en het produceren van AV-content 
zoals televisieprogramma’s en series voor hun televisiezenders en ook voor bijvoorbeeld 
Videoland. Door de bundeling van hun TV-activiteiten krijgen Partijen een sterkere positie op het 
gebied van het inkopen van bepaalde type programma’s. Daardoor kunnen producenten van 
content in een slechtere onderhandelingspositie komen. Dat kan leiden tot minder investeringen 
in de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Uiteindelijk kan dat slecht zijn voor de kwaliteit van 
programma’s en de keuzemogelijkheden van consumenten. Omdat Partijen ook content maken 
en door de bundeling van hun activiteiten minder afhankelijk worden van afzet aan anderen, 
zouden Partijen de prijzen voor die afnemers kunnen verhogen. 
 
Aanbod van televisiezenders voor doorgifte 

10. Om de consument via televisie te bereiken is het belangrijk dat televisiezenders worden 
doorgegeven via het netwerk van distributeurs, zoals KPN en VodafoneZiggo. Deze distributeurs 
betalen voor de doorgifte van de televisiezenders een vergoeding aan Partijen. Op basis van haar 
onderzoek vindt de ACM het aannemelijk dat Partijen de mogelijkheid kunnen krijgen om de 
doorgiftevergoedingen van televisiezenders te verhogen en het verlenen van zogenoemde 
aanvullende on demand rechten (zoals opnemen van programma’s) aan distributeurs te 
verslechteren. Partijen zijn namelijk de belangrijkste commerciële aanbieders van 
televisiezenders. De doorgifte van de zenders van Partijen is voor distributeurs van belang om de 
televisiekijker een volledig aanbod te kunnen doen. RTL is daarbij met haar hogere kijkcijfers van 
groter belang dan Talpa. De sterkere positie van RTL zouden Partijen na de voorgenomen 
overname kunnen overhevelen naar de televisiezenders van Talpa door de televisiezenders 
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gebundeld aan te bieden aan distributeurs. Dit kan mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor 
distributeurs die worden doorberekend aan consumenten. 

 
De beoordeling van de verticale relaties tussen activiteiten (niet-horizontale gevolgen) 

 
11. Naast dat Partijen direct met elkaar concurreren, leveren ze ook diensten aan elkaar. Zo zijn hun 

afzonderlijke activiteiten op het gebied van productie van AV-content verticaal gerelateerd aan de 
inkoop van AV-content. 
 
Inkoop van content 

12. Na het onderzoek onder markpartijen concludeert de ACM dat Partijen de mogelijkheid hebben 
om de productie van programma’s niet meer af te nemen van externe producenten, maar dit in 
zijn geheel of gedeeltelijk te laten produceren door de eigen productiehuizen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat er voor de concurrerende producenten een belangrijk afzetkanaal (deels) verloren 
gaat. Daar kunnen deze producenten last van krijgen omdat de mogelijke sterke afname in afzet 
van hun content kan leiden tot minder investeringen in de ontwikkeling van nieuwe programma’s. 
Ze hebben dan minder mogelijkheden om te concurreren.  
 
Verkoop van content 

13. Ook lijken Partijen na de overname de mogelijkheid te hebben om geen programma’s meer aan 
concurrenten van de JV te gaan leveren, te weten andere omroepen, of dit te doen tegen 
slechtere voorwaarden. Dit kan ten koste gaan van (de diversiteit van) het aanbod van de 
concurrenten van de JV en daarmee de keuzemogelijkheden van consumenten. Op termijn kan 
dit ook impact hebben op de inkomsten van de concurrenten van de JV. Minder aantrekkelijke 
programma’s leiden tot lagere kijkcijfers. Deze leiden weer tot minder advertentie-inkomsten.  
 
Bundeling van verkoop van advertentieruimte via verschillende kanalen 

14. Daarnaast bestaat er een mogelijke conglomeraatverhouding tussen de activiteiten van Partijen 
bij de verkoop van advertentieruimte. Dit houdt in dat de voorgenomen overname ertoe kan 
leiden dat Partijen hun aanbod aan televisie advertentieruimte bundelen met de verkoop van 
radioadvertentieruimte om op die manier de sterke positie op televisie advertentieruimte over te 
hevelen naar de radioadvertentiemarkt en concurrentie daarop uiteindelijk uit te sluiten. 
 

Leeswijzer 
 
15. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft het proces van de melding. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van RTL en Talpa. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
gemelde plannen van Partijen. In hoofdstuk 5 licht de ACM de toepasselijkheid van het 
concentratietoezicht toe. Vervolgens volgt in hoofdstuk 6 de context waarin de voorgenomen 
overname plaatsvindt. In hoofdstuk 7 volgt de beoordeling door de ACM van de voorgenomen 
concentratie. De ACM eindigt in hoofdstuk 8 met haar conclusie.  
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2 Melding 

16. Na verwijzing door de Europese Commissie (hierna: Commissie)1, heeft de ACM op 14 oktober 
2021 de een melding ontvangen (hierna ook: Melding) van een voorgenomen concentratie.2 RTL 
Group S.A., onderdeel van Bertelsmann SE & Co. KGaA heeft gemeld dat RTL Group S.A. 
voornemens is indirecte uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Talpa Network B.V. 

 
17. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 44278 van 18 oktober 2021 gepubliceerd.3 De 

ACM heeft een aantal zienswijzen van derden ontvangen. Deze zienswijzen behandelt de ACM in 
dit besluit waar ze van belang zijn voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld 
aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen, waaronder afnemers, leveranciers 
en concurrenten van RTL en Talpa.  

 

3 Partijen 

18. In dit hoofdstuk worden de activiteiten van RTL Group S.A. (paragraaf 3.1) en Talpa Network B.V. 
(paragraaf 3.2) omschreven.  

3.1 RTL Group S.A. 
 
19. RTL Group is een onderneming naar Luxemburgs recht en een dochtermaatschappij van 

Bertelsmann SE & Co. KGaA (hierna: Bertelsmann). Bertelsmann is sinds juli 2001 de 
meerderheidsaandeelhouder van RTL Group.4 Bertelsmann is een Duits multinationaal 
conglomeraat, actief in de media-, diensten-, en onderwijssector.5  

 
20. Bertelsmann is via RTL Group actief in de productie, verzameling en distributie van audiovisuele 

content (hierna: AV-content) op verschillende platforms in onder meer Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en België. RTL Group is via RTL op hoofdlijnen actief op het gebied van de 
onderstaande activiteiten in de AV-sector: 

a. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. RTL biedt vijf lineaire 
televisiezenders6 aan (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z) en drie digitale thematische 
kanalen (RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids). RTL biedt haar zenders aan de 
consument aan via een aantal distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fiber, 
T-Mobile en M7.  

b. Het leveren van audiovisuele diensten op retailniveau. RTL biedt streamingdiensten 
aan consumenten via RTL XL, Videoland en NLZIET. RTL XL is een gratis dienst die de 
kijker in staat stelt om gemiste programma’s terug te kijken. Videoland is een Subscription 
Video on Demand (SVOD) dienst die Nederlandse en internationale AV-content aanbiedt. 

 
1 Zie hierna rnr. 38. 
2 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: Mw). 
3 Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44278.pdf. 
4 Bertelsmann bezit 76,3% van de aandelen in RTL Group S.A. 
5 Zie www.bertelsmann.com voor meer informatie over Bertelsmann.  
6 Bij lineaire televisie kijkt de kijker naar wat op dat moment wordt uitgezonden. Bij non-lineaire televisie kan de kijker zelf 
bepalen op welk tijdstip en naar welk programma hij kijkt.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44278.pdf
http://www.bertelsmann.com/
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NLZiet is ook een SVOD dienst en is een samenwerking met Talpa en de NPO. Daarnaast 
biedt RTL livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 

c. De verkoop van advertentieruimte op haar televisiezenders en online platforms. RTL 
is via haar dochteronderneming Ad Alliance actief op het gebied van de verkoop van 
advertentieruimte. Ad Alliance verkoopt advertentieruimte voor RTL en voor derden.7 
Daarnaast heeft Ad Alliance een samenwerkingsovereenkomst met DPG Media B.V. 
(hierna ook: DPG) op grond waarvan Ad Alliance de online videoadvertentieruimte van 
DPG verkoopt en DPG de online display-advertentieruimte van Ad Alliance verkoopt. Ad 
Alliance werkt samen met We Are Era, eveneens een dochteronderneming van RTL. We 
Are Era Nederland verzamelt content van influencers om adverteerders een aantrekkelijk 
contentpakket te bieden. Het is een digitale contentstudio en talentbureau dat campagnes 
maakt en produceert, en deze op platforms distribueert. Door middel van de 
samenwerkingsovereenkomst met We Are Era biedt Ad Alliance ook advertentieruimte aan 
op online platforms waarop We Are Era haar content distribueert, zoals YouTube, 
Facebook, TikTok en Instagram.  

d. De exploitatie van online platforms. Het online platform RTL NL wordt ontwikkeld als een 
platform waarin alle digitale content van RTL op het gebied van nieuws, actualiteiten en 
entertainment wordt gecombineerd. Buienradar.nl is een website die de actuele en 
voorspelde neerslag boven Nederland in kaart brengt. Evajinek.nl is een website waarop de 
presentatrice Eva Jinek haar journalistieke wek, interesses en hobby’s deelt. 

 
21. Daarnaast verricht RTL Group in Nederland activiteiten op het gebied van de ontwikkeling, 

productie en inkoop van AV-content en licenties. RTL Group is actief op het gebied van de 
productie van programma’s in Nederland via haar dochteronderneming FremantleMedia 
Netherlands B.V. (hierna: Fremantle Nederland). Fremantle Nederland is volledig eigenaar van 
de contentproducenten Blue Circle en No Pictures Please, en van drama producent Fiction 
Valley. Fremantle Nederland en RTL zijn samen eigenaar van Fremantle Productions B.V. 
(hierna: Fremantle Productions). Fremantle Productions produceert uitsluitend content voor RTL 
(onder meer voor Videoland). Fremantle Productions ontwikkelt samen met RTL verschillende 
formats, die het daarna ook produceert. RTL koopt voor haar zenders en platforms AV-content en 
licenties voor uitzendrechten in bij producenten en rechthebbenden.  

 
22. RTL verzamelt *[vertrouwelijk] data van consumenten. RTL verzamelt daarnaast 

[vertrouwelijk]  data om haar producten te verbeteren en om beter content in te kunnen kopen 
voor [vertrouwelijk]. Tevens verkrijgt RTL via [vertrouwelijk] consumentendata over onder 
meer (i) het kijkgedrag op individueel en geanonimiseerd niveau over de eigen content, en (ii) een 
geaggregeerd overzicht van het aandeel in de totale kijktijd op weekbasis. 
 

23. Op de onlinediensten van RTL wordt [vertrouwelijk] gemeten. [vertrouwelijk]. Die informatie 
gebruikt RTL vervolgens om gericht te adverteren richting bepaalde doelgroepen, 
[vertrouwelijk].  
 

 
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. 
Vervangen of weggelaten gelen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de 
vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbeedtes. 
7 RTL verkoopt advertentieruimte voor Discovery Benelux, de Nederlandse televisietak van Walt Disney Company, DPG 
Media, Viacom en VodafoneZiggo (Ziggo Sport). Het advertentieverkoopnetwerk omvat dan ook onder andere RTL XL, RTL 
4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, ESPN, Ziggo Sport, Eurosport 1, Comedy Central, 24 Kitchen, Discovery, TLC, MTV, Fox, National 
Geographic en E! Popcultuur. 
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3.2 Talpa Network B.V. 
 

24. Talpa is een 100% dochteronderneming van Talpa Holding. Talpa Holding wordt gecontroleerd 
door de heer John de Mol. Talpa heeft dochterondernemingen die televisie- en radiozenders 
exploiteren, die verschillende online platforms exploiteren en tijdschriften publiceren.  

 
25. Talpa verricht in Nederland op hoofdlijnen de volgende activiteiten in de AV-sector via haar 

dochterondernemingen:  
a. Inkoop van AV-content en licenties. Talpa koopt voor haar verschillende televisiezenders 

en platforms AV-content en licenties voor uitzendrechten in bij producenten en 
rechthebbenden. Talpa is eigenaar van het productiebedrijf Talpa TV Productions, dat 
televisieprogramma’s produceert voor de zenders van Talpa.  

b. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. Talpa exploiteert de 
televisiezenders SBS6, Net 5, Veronica en SBS9. Naast deze basiszenders beschikt Talpa 
over de themazender TV538. Talpa biedt haar zenders aan huishoudens via een aantal 
distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fibre, T-Mobile, M7 en Tele2. 

c. Het leveren van AV-diensten op retailniveau. Talpa levert audiovisuele diensten op 
retailniveau met de AVOD-dienst KIJK, waar de mogelijkheid wordt geboden om 
programma’s terug te kijken. Daarnaast exploiteert Talpa samen met RTL en de NPO het 
SVOD-platform NLZiet, en biedt zij livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar 
VOD-platforms. 

d. De verkoop van advertentieruimte op haar televisiezenders en online platforms. Talpa 
is actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte via Talpa Media Solutions. 
Talpa Media Solutions verkoopt online videoadvertentieruimte op de AVOD-dienst KIJK en 
lineaire televisieadvertentieruimte op haar lineaire televisiezenders en ook voor BBC First. 
One Media Sales B.V. (hierna ook: OMS) houdt zich bezig met de verkoop van 
advertentieruimte op de radiozenders en online audioplatforms van Talpa Radio Holding 
B.V. (hierna: Talpa Radio). Ook verkoopt OMS advertentieruimte ten behoeve van de 
radiozenders 100%NL en SLAM! (eigendom van RadioCorp Holding B.V.) en Sublime 
(eigendom van NRC Media). Daarnaast verkoopt OMS digitale audio-advertentieruimte 
voor verschillende andere partijen, zoals QDance en KINK. Talpa Media Solutions en Mood 
for Magazines B.V. (hierna: MfM) verkopen ook advertentieruimte in door MfM aangeboden 
gedrukte tijdschriften en online-omgeving. Talpa Social B.V. (hierna: Talpa Social) 
exploiteert een netwerk van Nederlandse social influencers. Talpa Social is gespecialiseerd 
in branded content en sociale strategieën en heeft productieteams voor zowel 
contentmakers als adverteerders. Talpa Creative B.V. / het Bureau is een in-house creatief 
bureau dat reclameformats en concepten ontwikkelt, zowel voor de eigen merken van 
Talpa als voor adverteerders, ten behoeve van verschillende mediakanalen. De formats die 
voor adverteerders worden ontwikkeld, worden verspreid via de kanalen van Talpa en 
andere mediakanalen.  

 
26. Talpa Music Rights houdt zich bezig met het beheer, de publicatie en de exploitatie van 

muziekrechten met betrekking tot de radio- en televisieactiviteiten van Talpa. Talpa Music Rights 
houdt, al dan niet in licentie, muziekrechten voor de zenders en kanalen van Talpa. Ten behoeve 
van de administratie van deze rechten is Talpa Music Rights een [vertrouwelijk]. Deze reeds 
bestaande verticale relatie tussen Partijen zal door de voorgenomen transactie niet wijzigen. 



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 11/79 

Gelet op de beperkte omvang van deze activiteiten van Partijen8 zal in dit besluit niet verder 
worden ingegaan op deze activiteiten. 
 

27. Naast de activiteiten in de AV-sector voert Talpa een aantal andere activiteiten in Nederland uit. 
Deze activiteiten zullen bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden betrokken 
indien en voor zover zij van invloed zijn, dan wel effect hebben op de AV-sector.9  
• Het uitgeven van tijdschriften. MfM geeft tijdschriften uit, waarbij de bijbehorende 

websites en socials worden geëxploiteerd. Het betreft de titels LINDA, LINDA.MEIDEN en 
LINDA.loves. 

• De exploitatie van online veilingplatformen en dealsites. Met Emesa Holdings B.V. 
(hierna: Emesa) exploiteert Talpa de websites VakantieVeilingen, ActievandeDag en 
SlajeSlag. Op deze websites kunnen geïnteresseerden bieden op vakanties, dagtochten, 
verschillende producten en kaarten voor concerten en festivals. 

• Talpa Technology B.V. De ondersteunende dienst van Talpa voor IT, uitzendfaciliteiten en 
data analytics. 

 
28. De datastrategie van Talpa is hoofdzakelijk gericht op [vertrouwelijk]. Dit betreft met name 

[vertrouwelijk]. De focus ligt in mindere mate op [vertrouwelijk].  
 

29. Talpa Holding heeft naast Talpa twee dochterondernemingen die actief zijn op het gebied van de 
ontwikkeling en productie van AV-content:  
• Talpa Concepts B.V. (hierna: Talpa Concepts) ontwikkelt televisieformats in verschillende 

genres, zoals quiz, reality, dating, dagelijkse en entertainmentshows.  
• Talpa Entertainment Producties B.V. (hierna: TEP) is het productiebedrijf dat de door Talpa 

Concepts ontwikkelde formats produceert. TEP verkoopt op dit moment geen producties 
aan derden in Nederland, afgezien van het programma Koffietijd dat het produceert voor 
RTL.10  
 

30. Talpa Concepts en TEP zullen niet worden ingebracht in de op te richten joint venture. 

3.3 Verhouding tussen de activiteiten van RTL Group en Talpa  
 
31. De activiteiten van Partijen overlappen horizontaal op verscheidene gebieden. Daarnaast bestaan 

verticale relaties tussen de activiteiten van Partijen en is sprake van een mogelijke conglomerate 
verhouding.  
 

  
Activiteiten van Partijen  RTL Talpa 
Verkoop van advertentieruimte 

• ten behoeve online media 
• ten behoeve van televisie 
• ten behoeve van radio 

 
X 
X 
- 

 
X 
X 
X 

 
8 BMG heeft op de Nederlandse markt voor het aanbieden van muziekuitgeversdiensten een marktaandeel van circa 12,5%. 
Van de inkomsten van BMG is circa 2% afkomstig van Talpa Music Rights. Aanvullende informatie van Partijen, 
ACM/IN/672973. 
9 Beschikking van de Commissie van 29 september 2021 in zaak COMP/M.10391/RTL Group / Talpa Network, rnr. 62. 
10 Een beperkt aantal programma’s geproduceerd door TEP is ook beschikbaar op Videoland. Dit betreft kant-en-klare 
content voor Talpa televisiekanalen, in plaats van content die specifiek voor Videoland is geproduceerd.  
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• ten behoeve van print 
 

- X 

Productie van AV/TV-content 
 

X X 

Inkoop van AV/TV-content 
 

X X 

Aanbieden van televisiezenders 
 

X X 

Aanbieden van radiozenders 
 

- X 

Aanbieden van retail televisiediensten 
 

X X 

Aanbieden van overige mediadiensten 
 

X X 

Exploitatie van websites 
 

X X 

Inkopen van facilitaire diensten 
 

X X 

Inkopen van journalistieke diensten 
 

X X 

Tabel 1 Activiteiten van Partijen 
 

4 De gemelde operatie 

32. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: RTL Group, een 
dochteronderneming van Bertelsmann, verkrijgt met de transactie indirect zeggenschap over 
Talpa via een joint venture (hierna: JV), waarin de activiteiten van Talpa en RTL zullen worden 
ondergebracht. Na de transactie zal Talpa Holding een minderheidsbelang van 30% houden in de 
JV, waarin RTL Group indirect het meerderheidsbelang van 70% zal houden. Volgens Partijen 
verwerft RTL Group door middel van de transactie indirecte uitsluitende zeggenschap over Talpa.  
 

33. Vereenvoudigd ziet de op te richten JV er als volgt uit: 
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Figuur 1  Structuur van de voorgenomen JV 
 

34. Talpa Holding zal bepaalde rechten over de JV verkrijgen, waaronder een [vertrouwelijk] van de 
JV, op dit moment [vertrouwelijk]. Volgens Partijen resulteren deze rechten niet in gezamenlijke 
zeggenschap van RTL Group en Talpa Holding over de JV.11 

 
35. De voorgenomen transactie blijkt onder meer uit het door de partijen getekende Signing Protocol 

van 23 juni 2021 en het Subscription and Contribution Agreement van 22 september 2021, waarin 
onder meer de concept Shareholders’ Agreement en een Content Agreement zijn opgenomen. 

 
36. Op basis van de Content Agreement die zal worden aangegaan zullen Talpa Concepts en TEP 

content voor de JV produceren.12 Op basis van de Content Agreement zal Talpa Concepts 
[vertrouwelijk]. Talpa Holding heeft op basis van de Content Agreement het recht om 
[vertrouwelijk]. Daarnaast heeft Talpa Holding het recht om [vertrouwelijk].13 
 
 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

37. De transactie heeft een communautaire dimensie in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening 
(EG) Nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (hierna: 
Concentratieverordening).14 

 
 

11 Melding, rnr. 46-58.  
12 Zoals hierboven in randnummer 30 aangegeven, vallen de productiehuizen Talpa Concepts en TEP buiten de op te 
richten JV. 
13 Melding, rnr 22.  
14 Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen (PbEG 2004, L 24/1). 

Talpa Holding 
30%

Productiebedrijven 
(Talpa Concepts, 

TEP)
'JV'

Ad Alliance RTL

Videoland

Fremantle 
Productions

Talpa Network

Talpa TV 
Productions

Talpa TV

RTL Group 70%

Productiebedrijven 
(Fremantle 

Nederland, Blue 
Circle)
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38. Partijen hebben op 27 augustus 2021 een verwijzingsverzoek ingediend bij de Europese 
Commissie in de zin van artikel 4, lid 4, van de Concentratieverordening. De Europese 
Commissie heeft op 29 september 2021 besloten15 de transactie gedeeltelijk te verwijzen naar de 
ACM voor zover de transactie betrekking heeft op de AV/TV sectoren in Nederland.16 

 
39. Op 14 oktober 2021 hebben Partijen melding gedaan bij de ACM van de voorgenomen 

concentratie, voor zover deze ziet op de AV/TV-activiteiten van RTL Group en Talpa in 
Nederland. 

 
40. RTL Group heeft al zeggenschap over RTL en zal als gevolg van deze voorgenomen transactie 

indirect uitsluitende zeggenschap over Talpa Network B.V. verwerven. Talpa Holding verkrijgt op 
basis van de transactiedocumenten specifieke rechten ten aanzien van het leveren van AV/TV-
content en ten aanzien van een deel van de JV. De ACM is van mening dat de specifieke rechten 
die Talpa Holding verkrijgt, zeggenschap opleveren. Dit wordt hieronder toegelicht.  
 

Gezamenlijke zeggenschap over het [vertrouwelijk]  
 

41. Talpa Holding krijgt op basis van het Shareholder’s Agreement enkele specifieke rechten met 
betrekking tot [vertrouwelijk, waaronder:  

a. [vertrouwelijk]17; 
b. [vertrouwelijk] ; 
c. [vertrouwelijk] ; 
d. [vertrouwelijk] ; 
e. [vertrouwelijk]  .18 

 
42. De ACM is van mening dat deze rechten Talpa Holding de mogelijkheid geven om beslissende 

invloed uit te oefenen op [vertrouwelijk] van de JV, waarmee Talpa Holding over gezamenlijke 
zeggenschap beschikt. Er is sprake van gezamenlijke zeggenschap indien zowel RTL Group als 
Talpa Holding de mogelijkheid heeft om beslissende invloed uit te oefenen op de 
gemeenschappelijke onderneming. Beslissende invloed betekent in dit verband dat de 
aandeelhouders bij machte zijn maatregelen te blokkeren die het strategisch commerciële gedrag 
van een onderneming bepalen.19  
 

43. De rechten die Talpa Holding over [vertrouwelijk] zal verkrijgen hebben betrekking op besluiten 
over de begroting, het profiel en de programmadirecteur van [vertrouwelijk]. Zoals eerder door 
de ACM is geoordeeld in zaak 7185/Sanoma-SBS, zijn rechten met betrekking tot zenderprofiel 
en de programmadirecteur sectorspecifieke rechten zoals bedoeld in punt 72 van de Mededeling 
Bevoegdheidskwesties. Het zenderprofiel behelst het profiel en de algemene strategie van de 
zender, waaronder de doelgroepen voor kijkers en adverteerders, de uit te zenden type formats 

 
15 Beschikking van de Commissie van 29 september 2021, zaak COMP/M.10391 – RTL Group / Talpa Network.  
16 De Commissie zal zelf de verticale effecten beoordelen tussen de upstream IT-gerelateerde activiteiten van RTL 
Group/Bertelsmann en de downstream e-commerce activiteiten van Talpa, ook voor zover die verticale effecten betrekking 
hebben op Nederland. 
17 Melding, rnr. 45.  
18 Talpa Holding heeft  de vetorechten genoemd onder b t/m e omdat deze besluiten alleen kunnen worden genomen met 
voorafgaande unanieme goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Schedule 12, deel B bij de 
Shareholders Agreement. 
19 Zie de Geconsolideerde Mededeling van de Commissie over Bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) 
139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (hierna: Mededeling Bevoegdheidskwesties), punt 
62. 
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en content en de programma-indeling op hoofdlijnen.20 Een programmadirecteur is 
verantwoordelijk voor de inkoop van content en de programmering van de zender, en is hiermee 
een sleutelfunctionaris.21 Met deze rechten heeft Talpa Holding invloed op de content en de 
positionering van[vertrouwelijk]. Het succes van de programmering bepaalt het strategisch 
commerciële beleid van de zender. Hoe meer kijkers des te meer adverteerders en hoe hoger de 
advertentietarieven. Televisiezenders zijn voor hun resultaten in hoge mate afhankelijk van 
advertentie-inkomsten.  
 

44. Gelet op bovenstaande zullen RTL Group en Talpa Holding als gevolg van de transactie 
gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over [vertrouwelijk]. De rechten die Talpa Holding over 
[vertrouwelijk] zal krijgen, betekenen niet dat Talpa Holding ook over de gehele JV gezamenlijke 
zeggenschap zal krijgen.  
 

45. De ACM is vooralsnog van oordeel dat [vertrouwelijk] in operationeel opzicht zelfstandig is, en 
kwalificeert als een volwaardige gemeenschappelijke onderneming.22 [vertrouwelijk] beschikt 
over een eigen directeur en begroting, en kan beschikken over personeel en financiële middelen.  
 

Kwalificering van de transactie  
 

46. Op basis van de transactiedocumenten concludeert de ACM dat RTL Group indirecte uitsluitende 
zeggenschap verwerft over de te vormen JV. De verkrijging door RTL Group van 70% van de 
aandelen in de JV, en daarmee de verwerving van uitsluitende zeggenschap over Talpa Network, 
is een concentratie in de zin van artikel 27, lid 1, onder b, van de Mw.  
 

47. De verkrijging door RTL Group en Talpa Holding van gezamenlijke zeggenschap over 
[vertrouwelijk] van de JV geldt in beginsel als een afzonderlijke concentratie in de zin van artikel 
27, lid 2, van de Mw. Omdat echter beide verkrijgingen van zeggenschap nauw met elkaar 
samenhangen, en RTL Group de entiteit is die zowel de uitsluitende als de gezamenlijke 
zeggenschap verkrijgt, vormen beide verkrijgingen één enkele concentratie.23  

 
48. Betrokken ondernemingen zijn RTL Group S.A. Talpa Network B.V. en Talpa Holding N.V.  

 
Gevolgen voor de materiële beoordeling 
 

49. Talpa Holding verkrijgt een 30% aandeel in de JV en derhalve ook in de AV/TV-content productie 
activiteiten van de JV. De ACM zal onderzoeken of met deze 30% deelneming in de JV de prikkel 
voor Talpa Holding om (via haar productiemaatschappij TEP) te concurreren met de productietak 
van de JV op de mogelijke markt(en) voor de productie van AV/TV-content wordt verminderd. In 
dit opzicht zal de ACM ook de gevolgen onderzoeken van de verticale relatie tussen (i) de 
upstream formats en contentproductie door Talpa Concepts en TEP, en (ii) de inkoop door de JV 
van AV/TV-content.  
 

 
20 Besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185 - Sanoma / SBS, rnr. 16. Zie ook Shareholders Agreement, Schedule 
12, deel B (g).  
21 Besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185 - Sanoma / SBS, rnr. 26. Zie ook Shareholders Agreement, artikel 
24.3.1. 
22 Zie Mededeling Bevoegdheidskwesties, punt 91 e.v. 
23 Zie Mededeling Bevoegdheidskwesties, punt 42. 
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50. Bovendien wordt met de zeggenschap van Talpa Holding van belang om te bekijken in hoeverre 
de beide aandeelhouders hun gedrag op de markt kunnen gaan coördineren. Talpa Holding en 
RTL Group zijn namelijk met de productie van AV/TV-content actief op een markt die in een 
verticale relatie staat tot de markten waarop [vertrouwelijk] actief is.24 Overeenkomstig artikel 37 
lid 3 Mw zal de ACM een mogelijk risico van coördinatie tussen de moedermaatschappijen van de 
JV mede beoordelen aan de hand van de criteria van artikel 6 lid 1 en lid 3 Mw. 

6 Context 

51. In dit hoofdstuk geeft de ACM de context weer waarin de voorgenomen concentratie zich afspeelt. 
Allereerst volgt in paragraaf 6.1 een korte beschrijving van de verschillende marktspelers die actief 
zijn binnen de AV-sector. Vervolgens zal in paragraaf 6.2 de samenhang worden beschreven 
tussen de verschillende lagen binnen de AV-sector en voor zover relevant voor de beoordeling van 
de voorgenomen concentratie.  
 

52. In 2011 heeft de ACM de overname van SBS door Sanoma goedgekeurd onder voorwaarden.25 In 
hoeverre de voorwaarden uit dit besluit, waar Talpa Holding zich nog steeds aan dient te houden, 
in stand blijven, hangt af van het uiteindelijke oordeel van de ACM over de voorgenomen 
concentratie. In een eventuele vergunningsfase zal hier nader op worden ingegaan. 

6.1 De audiovisuele sector 
 

53. De AV-sector wordt beschouwd als een keten waarbinnen verschillende marktspelers actief zijn.26 
Deze AV-keten strekt zich uit van de productie van programma’s tot uiteindelijk het uitzenden 
daarvan door distributeurs (zie Figuur ). Hieronder beschrijft de ACM de verschillende spelers in de 
AV-sector.  
 

 
Figuur 2 Vereenvoudigde AV-keten 

 
54. Allereerst zijn er producenten die audiovisuele content produceren. Zij staan aan de basis van de 

ontwikkeling van content. Producenten zorgen ervoor dat alle elementen (schrijvers, acteurs, 
cameramensen, planning, etc.) die bij een productie nodig zijn, bij elkaar worden gebracht. Er zijn 
onafhankelijke (buiten)producenten die in opdracht van televisiezender/omroep/video-on-demand 

 
24 Zie artikel 37 lid 3 Mw, artikel 2(4) en 2(5) Concentratieverordening.  
25 Zie besluit ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma – SBS, punt 129. Eén van de voorwaarden is dat Talpa Holding 
geen belang in RTL mag nemen, zolang zij een belang in SBS heeft. 
26 Zie bijvoorbeeld ook de beschikking van de Commissie van 23 november 2018, COMP/M.8944 - Liberty Global / De 
Vijver Media, Libery Global (SBS) / Mediahuis / JV. rnr. 25-47.  

Productie/Inkoop 
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aanbieder een programma ontwikkelen of produceren en televisiezenders/omroepen/video-on-
demand aanbieders die zelf produceren. Ook is het mogelijk dat programma’s worden 
geproduceerd op basis van een bestaand idee, waarvoor eerst een licentie wordt afgesloten om 
gebruik te maken van de rechten.  

 
55. RTL heeft eigen productiehuizen met onder andere Fremantle Nederland. Talpa Holding heeft de 

productiehuizen TEP/Talpa Concepts en Talpa TV Productions. Voorbeelden van onafhankelijke 
productiehuizen zijn Banijay en ITV.  

 
56. Vervolgens zijn er de televisiezenders en omroepen, ook wel broadcasters genoemd. Dit zijn 

zowel de commerciële televisiezenders die in Nederland actief zijn (waaronder RTL met RTL4 en 
SBS6 van Talpa, maar bijvoorbeeld ook Nickelodeon en Comedy Central) als de Nederlandse 
Publieke Omroep (NPO) en de omroepverenigingen die onder de koepel NPO uitzenden. Zij 
zorgen er gezamenlijk voor dat AV-content in Nederland wordt aangeboden via de televisie en 
andere diensten.  

 
57. Veel broadcasters stellen hun programma’s zowel lineair als non-lineair ter beschikking. In het 

eerste geval kan de consument niet bepalen wanneer zij de programma’s kijkt, terwijl dat bij een 
non-lineair aanbod wel het geval is. Voorbeelden van non-linear aanbod zijn bijvoorbeeld 
Videoland van RTL, KIJK van Talpa, NPO Start en NPO Plus van de NPO en NLZiet van deze drie 
partijen gezamenlijk. Daarnaast worden programma’s ook door video-on-demand27 aanbieders 
aangeboden (al dan niet via een abonnementsvorm). Door gebruik te maken van het 
internetnetwerk van een internet service providers (ISP) kan een consument naar het programma-
aanbod van een video-on-demand aanbieder kijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Netflix, 
Disney+ en Pathé Thuis.  

 
58. Een andere speler binnen de AV-sector is de distributeur. Hiermee bedoelt de ACM de 

aanbieders van televisie-zenderpakketten. Voorbeelden hiervan zijn KPN en VodafoneZiggo. Een 
distributeur heeft een directe relatie met de consument en biedt commerciële pakketten aan de 
consument om audiovisuele content te kunnen bekijken. Veel distributeurs zijn zowel televisie-
pakketaanbieder als ISP. De commerciële pakketten voor consumenten bevatten dan ook vaak 
beide diensten, zowel internet als televisie. Audiovisuele content is echter ook steeds vaker te zien 
op mobiele apparaten. Distributeurs betalen in Nederland een vergoeding aan de omroepen om 
hun zenders te kunnen opnemen in het televisie-aanbod aan de consument. 

 
59. Tot slot spelen adverteerders binnen de gehele mediaketen een rol. Zij kopen advertentieruimte in 

bij televisiezenders (spotreclame) en andere typen media zoals radio, al dan niet door gebruik te 
maken van een mediabureau. Een mediabureau fungeert als intermediair die namens een 
adverteerder advertentieruimte inkoopt bij de (saleskantoren van) content aanbieders, zoals Ad 
Alliance van RTL en Talpa Media Solutions.  

 
60. De commerciële omroepen bekostigen de (inkoop van) programma’s door middel van de verkoop 

van advertentieruimte aan adverteerders en distributievergoedingen die zij van distributeurs krijgen. 
Dit laat zien dat de verschillende activiteiten in de AV-keten met elkaar samenhangen.  

 

 
27 Video-on-demand (VOD) kan onderverdeeld worden naar het onderliggende business model. In het geval van 
abonnementsgelden spreekt men over subscription VOD, ofwel SVOD. In het geval van advertenties spreekt men over 
advertising VOD, ofwel AVOD. 
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Regelgeving in de audiovisuele sector  
61. De lineaire zendtijd die exploitanten kunnen inzetten voor de verkoop van advertentieruimte is voor 

zowel de NPO als de commerciële omroepen beperkt op basis van de Mediawet. De NPO mag niet 
meer dan 15% per dag van de totale zendtijd vullen met reclame. Dit percentage wordt de 
komende jaren afgebouwd naar maximaal 5%. Daarnaast mag de NPO geen reclame uitzenden 
rondom kinderprogramma’s en op haar online kanalen. Programma’s mogen niet onderbroken 
worden. Dat mag bij commerciële omroepen wel. Voor de commerciële omroepen geldt een 
maximum van 20% van de zendtijd die gevuld mag worden met reclame.28 Voor aanbieders van 
lineaire televisiediensten met meer dan 100.000 abonnees geldt voor het samenstellen van 
televisieabonnementen een zogenaamde must carry verplichting ten aanzien van de zenders van 
de NPO en een minimale pakketomvang van 30 zenders.29  

 
62. Verder schrijft de Mediawet voor dat op elk televisiekanaal het programma-aanbod voor ten minste 

vijftig procent van de duur dient te bestaan uit Europese producties. Het audiovisueel media-
aanbod op aanvraag (ook wel VOD) bestaat per aanbodkanaal voor ten minste dertig procent uit 
Europese producties.30 Voorts bestaat het programma-aanbod op elk televisiekanaal van de 
landelijke en regionale publieke omroepen voor ten minste vijftig procent van de duur uit 
oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties, en op overige televisiekanalen voor ten minste 
veertig procent.31 

 
63. Tenslotte zijn de regels voor commerciële media-instellingen volgens de Mediawet relevant. Zo 

dient een commerciële media-instelling te zorgen voor een redactiestatuut waarin, in 
overeenstemming met de werknemers die zijn belast met de verzorging en samenstelling van het 
programma-aanbod, de journalistieke rechten en plichten van deze werknemers worden 
geregeld.32 Daarnaast gelden er op grond van de Mediawet voor deze partijen onder meer regels 
voor reclame, sponsoring en productplaatsing. 
 

64. Het toezicht op de naleving van de regels van de Mediawet is neergelegd bij het Commissariaat 
voor de Media (hierna ook: CvdM). Het toezicht van het CvdM op de naleving van de Mediawet 
betreft in Nederland gevestigde publieke en commerciële audiovisuele media en/of van 
audiovisuele media die gericht zijn op Nederland.33  

 
28 Artikel 2.95 en artikel 3.8 lid 1 Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 2008). 
29 Artikel 6.13, lid 3 en 4 en artikel 6.14, lid 3 en 4 Mediawet 2008. De gedachte achter de must carry is dat de publieke 
media voor iedereen toegankelijk moeten zijn om de publieke taak effectief uit te kunnen voeren en daarnaast om 
financiering uit belastingmiddelen te rechtvaardigen. 
30 Artikel 2.115 en artikel 3.20 Mediawet 2008. Zie Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 
maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), 
Pub EU 2010, L95/1, Artikel 13: 1. De lidstaten zorgen ervoor dat onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten op aanvraag een aandeel van ten minste 30 % aan Europese producties opnemen in hun 
catalogi en dat die producties aandacht krijgen. Voorts heeft het kabinet-Rutte III een wetsvoorstel opgesteld dat voorschrijft 
dat 6% van de inkomsten van o.a. SVOD-dienstverleners die in Nederland worden gegenereerd, moet worden geïnvesteerd 
in Nederlandse content. Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een 
investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product, 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldbozf7rkz2 
31 Artikel 2.122 en artikel 3.24 Mediawet 2008. 
32 Artikel 3.5 Mediawet 2008. 
33 https://www.cvdm.nl/over-het-cvdm. Audiovisuele media vallen onder toezicht in de Lidstaat waar zij gevestigd zijn 
doordat zij daar hun hoofdkantoor hebben, dan wel indien in een andere lidstaat de redactionele beslissingen worden 
genomen, in die lidstaat waar een aanzienlijk deel van het bij de programma-gerelateerde activiteit van de audiovisuele 
 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldbozf7rkz2
https://www.cvdm.nl/over-het-cvdm
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6.2 Samenhang binnen de audiovisuele sector  

6.2.1 Verandering en samenhang in de AV-keten 
 
65. Zoals hierboven geschetst hangen verschillende onderdelen van de audiovisuele sector nauw 

met elkaar samen in wat gezien kan worden als een AV-keten, waaronder de inkoop en productie 
van content, distributie en advertentiemarkten en het aanbod aan de consument.34 Bovendien zijn 
als gevolg van steeds verdergaande digitalisering de rollen in de traditionele AV-keten veranderd 
en veranderen deze nog steeds.  
 

66. Omroepen bieden hun televisiezenders en de daarbij behorende content niet meer alleen via 
distributeurs aan, maar ook via een internetaanbod, het zogenoemde Over-The-Top (OTT) 
aanbod. Zo biedt RTL rechtstreeks content aan kijkers aan via Videoland. OTT kan ook een 
livestream zijn naar de eigen televisiezenders. Hierdoor is een omroep zowel een leverancier aan 
distributeurs als een concurrent van deze distributeurs. 
 

67. Daarbij zijn omroepen, waaronder Partijen, afhankelijk van de distributeurs. Immers, je moet 
kijkers wel kunnen bereiken. Distributeurs zijn op hun beurt weer afhankelijk van de omroepen en 
de aantrekkelijkheid van hun contentaanbod om daarmee consumenten te trekken en inkomsten 
te werven uit televisieabonnementen. Daarmee bestaat er een mate van wederzijdse 
afhankelijkheid tussen distributeurs en omroepen. 
 

6.2.2 De omroep als platform en de rol van de kijkersmarkt 
 

68. De omroepactiviteiten van partijen kunnen behalve als onderdeel van de AV-keten ook gezien 
worden als een platform dat actief is op tweezijdige markten.35 In de literatuur worden 
mediamarkten in het algemeen beschouwd als tweezijdige of zelfs meerzijdige markten waarbij 
de verschillende zijden van de markt elkaar beïnvloeden.36 Een kenmerk van meerzijdige markten 
is de aanwezigheid van zogenoemde indirecte netwerkeffecten.37 Positieve indirecte 
netwerkeffecten ontstaan wanneer een platform meer waarde krijgt voor één van de groepen die 
daarvan gebruik maken naarmate de groep aan de andere zijde van het platform groter is. In het 
onderhavige geval werkt dit als volgt. 

 

 
mediadienst betrokken personeel werkzaam is. Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 
2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), 
Pub EU 2010, L95/1, Artikel 2 lid 2 en 3. 
34 De AV-ketenbenadering was ook de insteek in de Melding van partijen. 
35 Zie bijvoorbeeld Mergers in Two-Sided Markets – A report to the NMa, 25 juni 2010; Filistrucchi, L., Geradin, D. A. A. G., 
van Damme, E. E. C., & Affeldt, P. ‘Market definition in two-sided markets: Theory and practice’, Journal of Competition Law 
and Economics 2014, 10(2), p. 293-339.  
36 Het ontbreken van een directe transactie tussen de twee zijdes (zoals adverteerders en kijkers) maakt dit volgens de 
aangehaalde literatuur een zogeheten non-transactie markt, waarbij sprake is van twee afzonderlijke markten die elkaar 
wederzijds beïnvloeden. 
37 Filistrucchi, L., Geradin, D. A. A. G., & van Damme, E. E. C. (2012). Identifying Two-Sided Markets. (TILEC 
Discussion Paper; Vol. 2012-008). Tilburg: TILEC. Een direct netwerkeffect is aan de orde als het aantal kijkers dat 
gebruikmaakt van het medium toeneemt waardoor het medium op zichzelf aantrekkelijker wordt. Dat is hier minder van 
belang.  
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69. Partijen bieden via diverse kanalen, zowel lineair en non-lineair, content aan televisiekijkers aan. 
Het is mogelijk om dit te zien als een activiteit die plaatsvindt op een kijkersmarkt. De betreffende 
content wordt grotendeels gefinancierd vanuit advertentie-inkomsten en distributievergoedingen 
voor de doorgifte van televisiepakketten aan consumenten. 
 

70. Om advertentie-inkomsten te genereren voor een omroep speelt het aantal kijkers en de 
hoeveelheid kijktijd een belangrijke rol. Hoe hoger de kijkcijfers voor een bepaald programma van 
een omroep, hoe aantrekkelijker dit programma is voor een adverteerder en hoe hoger de 
advertentie-inkomsten voor de betreffende omroep zijn. Ook distributeurs zijn geïnteresseerd in 
populaire zenders die het goed doen onder kijkers, teneinde deze zenders op te nemen in hun 
zenderpakket om dit pakket op retail niveau succesvol af te kunnen zetten aan consumenten: ook 
hier geldt dus hoe meer kijkers en kijktijd hoe sterker het effect. Beide genoemde effecten zijn 
indirecte netwerkeffecten.  
 

71. De genoemde indirecte netwerkeffecten hebben ook een relatie met content. Het zijn de 
populaire programma’s die kijkers en daarmee adverteerders trekken, wat vervolgens weer leidt 
tot een toename in de inkomsten voor een omroep. De inkomsten van adverteerders financieren 
de verdere inkoop van content en daarmee het aanbod aan kijkers. Minder populaire content leidt 
tot minder kijkers, minder advertentie- of abonnee-inkomsten en minder mogelijkheden om 
hoogstaande content aan te schaffen. 
 

72. De kijkersmarkt is vanwege deze indirecte netwerkeffecten derhalve via de omroepactiviteiten 
van partijen verbonden aan de advertentiemarkt(en) en aan de wholesale markt voor de doorgifte 
van televisiezenders. Daarom kunnen televisiediensten worden beschouwd als een platform dat 
adverteerders, distributeurs en kijkers met elkaar verbindt. Content kan worden gezien als de 
brandstof die deze connecties voedt. 

6.2.3 De benadering van de AV-sector in dit besluit 
 

73. Zoals blijkt uit het voorgaande bestaat er een sterke samenhang tussen de verschillende lagen 
(o.a. de inkoop en productie van content, distributie van content, de verkoop van 
advertentieruimte en het aanbod aan de consument) van de AV-sector. Een analyse van de 
verschillende activiteiten en markten en van de effecten van de voorgenomen transactie dient 
derhalve in deze context te worden geplaatst. Ongeacht of men de AV-sector als keten of als 
platform beschouwt is het van belang dat de versterkende of disciplinerende werking van de 
interacties tussen verschillende marktspelers in de keten mee worden genomen in een analyse. 
 

74. In dit besluit neemt de ACM de verschillende mogelijke markten binnen de keten in eerste 
instantie als uitgangspunt waarbij vervolgens de interactie tussen deze markten wordt 
meegenomen bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de voorgenomen overname. Dit 
laatste betekent dat de kijkersmarkt met name vanwege de indirecte netwerkeffecten 
onderstaand niet alleen besproken wordt bij de behandeling van consumentenmarkten, maar 
eerder ook al kort wordt aangehaald bij de analyse en bespreking van de advertentiemarkt(en) en 
de distributie (wholesale) markt. 
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7 Beoordeling 

75. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Dit hoofdstuk bestaat uit zes 
paragrafen die overeenstemmen met de mogelijke markten waarop Partijen actief zijn. 
  

76. In paragraaf 7.1 gaat de ACM in op de activiteiten van Partijen op het gebied van het aanbieden 
van advertentieruimte. De conclusie van de ACM is dat Partijen na de voorgenomen concentratie 
een sterke positie krijgen op het gebied van het aanbieden van advertentieruimte op televisie. 
Deze positie stelt hen mogelijk in staat om prijzen voor televisieadvertenties te verhogen. 
 

77. In paragraaf 7.2 gaat de ACM in op de doorgifte van de televisiezenders van partijen. Na de 
voorgenomen concentratie hebben RTL Group en Talpa gezamenlijk een betere 
onderhandelingspositie richting de distributeurs, waardoor het risico bestaat dat de 
doorgiftevergoedingen voor distributeurs omhoog zullen gaan, of de inkoopvoorwaarden op 
andere wijze voor distributeurs verslechteren. 
 

78. In paragraaf 7.3 gaat de ACM vervolgens in op de activiteiten van Partijen op het gebied van de 
inkoop en productie van content. Partijen verkrijgen na de voorgenomen concentratie mogelijk 
een sterke (inkoop)positie. Dit kan enerzijds gevolgen hebben voor producenten doordat Partijen 
in hun onderhandelingspositie mogelijk de inkoopvoorwaarden kunnen gaan dicteren. Anderzijds 
kan de voorgenomen concentratie gevolgen hebben voor de afnemers van content. Partijen 
kunnen voor deze groep de prijzen van hun content verhogen. De ACM sluit daarnaast niet uit dat 
Partijen hun eigen JV kunnen gaan bevoordelen door een bronafschermingsstrategie te gaan 
implementeren of door middel van klantafscherming ervoor te zorgen dat concurrerende 
producenten een (belangrijk) deel van hun omzet verliezen.  
 

79. Het aanbod aan consumenten behandelt de ACM in paragraaf 7.4. Hier is de conclusie van de 
ACM dat de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de consumenten in een eventuele 
vergunningsfase dienen te worden onderzocht, in samenhang met de gevolgen voor de andere 
activiteiten van Partijen. 
 

80. Ten slotte worden in paragraaf 7.5 en 7.6 de activiteiten op het gebied van de inkoop van 
journalistieke diensten en de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector 
behandeld. Voor deze activiteiten ziet de ACM na de voorgenomen concentratie geen risico’s 
voor de concurrentie ontstaan. Er zijn voldoende andere inkopers actief. 

7.1 De verkoop van advertentieruimte 

7.1.1 Inleiding 
81. Alvorens in te gaan op de productmarkt, geografische markt en de beoordeling van de gevolgen 

van deze voorgenomen concentratie schetst de ACM allereerst enkele relevante ontwikkelingen 
op het gebied van de verkoop van advertentieruimte. Daarna zal de ACM haar 
schadehypothesen formuleren.  

 
Recente ontwikkelingen verkoop televisie- en online advertentieruimte 
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82. De AV-sector, waaronder de verkoop van advertentieruimte, heeft de afgelopen jaren een aantal 
belangrijke ontwikkelen doorgemaakt die de ACM hieronder kort zal schetsen.  

 
(i) Schaarste aan advertentieruimte 

83. Er is de laatste jaren sprake van een tekort aan advertentieruimte op lineaire televisie. De 
schaarste aan lineaire televisieadvertentieruimte hangt nauw samen met het feit dat de kijkcijfers 
voor lineaire televisie in de afgelopen jaren zijn gedaald. De kijktijd via het televisiescherm naar 
lineair uitgezonden televisieprogrammering is gedaald van 178 minuten in 2012 tot 135 minuten 
in 2019/2020.38 Het niet-lineair kijken is de afgelopen jaren gestegen. Het grootste deel van de 
kijktijd gaat echter nog steeds naar het lineair/live kijken.39 Voor het jaar 2020 was dit 66%.40  

 
84. Daarbij speelt ook een rol dat er ondanks dalende kijkcijfers sprake is van een vraag vanuit 

adverteerders naar televisieadvertentieruimte. De vraag is groter dan het aanbod. Het aanbod 
kan echter niet worden vergroot vanwege de mediaregels. Op grond van artikel 3.8 lid 1 van de 
Mediawet 2008 mag maximaal 20% reclame worden uitgezonden tussen 06:00 en 18:00 uur (in 
totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur 
(in totaal 1 uur en 12 minuten, vrij te verdelen). 
 

85. De prijs voor televisie advertentieruimte wordt uitgedrukt in Gross Rating Point’s (hierna ook: 
GRP). Eén GRP staat voor het bereiken van 1 procent van de door een adverteerder beoogde 
doelgroep. Een adverteerder koopt met GRP’s niet een bepaalde hoeveelheid reclame in, maar 
een bepaald percentage aan verwacht bereik onder een bepaalde doelgroep. De hoeveelheid 
reclame wordt daarop afgestemd. De huidige daling in de kijktijd op lineaire televisie leidt tot 
minder bereik voor televisieadverteerders per GRP. Om hetzelfde aantal kijkers te bereiken, zal 
een adverteerder meer GRP’s moeten inkopen of overstappen naar andere vormen van 
adverteren. 

 
86. In het laatste kwartaal van 2021 was advertentieruimte op televisie volledig uitverkocht. In oktober 

2021 zijn “verkoopstops” afgeroepen, waardoor campagnes onder druk kwamen te staan en er 
zelfs budgetten (op voorhand) teruggegeven moesten worden aan adverteerders. Televisie-
exploitanten konden de vraag niet aan.41 

 
(ii) Stijging televisie advertentieruimte tarieven 

87. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de schaarste aan televisieadvertentieruimte heeft 
geleid tot een stijging van de televisie advertentieruimte tarieven. Er is sprake van sterke inflatie 
op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie in Nederland.  

 
88. De tarieven voor televisie zijn flink gestegen, met een gemiddelde prijsstijging de afgelopen jaren 

rond de 10% per jaar voor televisie, waarbij een marktpartij zelfs spreekt van 16%.42 Voor het jaar 
2022 verwachten marktpartijen een nog hogere prijsstijging voor televisieadvertenties.43 Ook 

 
38 Mediamonitor 2021, p. 13; Melding, bijlage 22 “SKO 2020 jaarrapport”, p. 16. 
39 Melding, bijlage 22 “SKO jaarrapport 2020”, p. 5.  
40 Melding, bijlage 22 “SKO jaarrapport 2020”, p. 4. Het uitgesteld kijken (hierna ook: UGK) is ook gestegen. UGK betreft 
volgens SKO het kijkgedrag naar televisie content op een ander moment dan deze werd uitgezonden door de zender. Dit 
omvat volgens SKO alles van een televisie- programma zoals pauzeren of opnemen met een harddiskrecorder, tot een 
televisieprogramma, film, documentaire of serie on demand of via de settopbox opvragen. 
41 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/659716, bijlage 14 “Kwartaalrapport Oktober 2021, GroupM” p. 7 
42 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 6.  
43 Gespreksverslag ACM/UIT/564058, rnr. 5. Zie ook ACM/IN/673419, p. 26.  
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indien men zou kijken naar de prijzen van advertenties op zowel televisie als onlinevideo is een 
stijging waarneembaar.44 Screenforce beschrijft de groei van de bestedingen aan televisie en 
onlinevideo advertenties in de eerste helft van kalenderjaar 2021 als een “recordgroei”.45 Tussen 
2014 en 2021 zijn de prijzen voor televisieadvertenties harder gestegen dan de prijzen voor 
andere mediatypen.46  
 

89. Ook uit de Mediamonitor 2021 volgt dat in Nederland meer geld dan ooit wordt besteed aan 
reclame.47 Een belangrijke groei vindt plaats bij online advertenties. Deze zijn de laatste jaren 
sterk gestegen, en de opwaartse trend is verder versterkt door Covid-19.48 Er is een groei aan 
bestedingen op online platformen en een stijgend aantal betalende abonnees van het 
audiovisueel live en on demand aanbod. Het aandeel digitale bestedingen van alle 
reclamebestedingen is sinds 2015 van 48 procent naar 65 procent gegroeid.49 Volgens de 
Mediamonitor 2021 brengt de verschuiving van analoog naar digitaal met zich mee dat de 
reclamebestedingen aan de traditionele media stapsgewijs overgaan naar digitale bestedingen.50  
 

Activiteiten van Partijen  
Verkoop van advertentieruimte  

90. Partijen zijn allebei actief met de verkoop van advertentieruimte in Nederland, zoals hierboven in 
paragraaf 3.1 en 3.2 wordt beschreven. RTL verkoopt via haar dochteronderneming Ad Alliance 
niet alleen advertentieruimte voor zichzelf maar ook voor derden. RTL verkoopt advertentieruimte 
op televisie en online. Talpa is ook actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte in 
Nederland. Talpa verkoopt advertentieruimte op televisie, online, radio en print. Talpa verkoopt 
advertentieruimte via Talpa Media Solutions, die onlinevideo advertentieruimte verkoopt op de 
AVOD-dienst KIJK. Talpa Media Solutions verkoopt ook lineaire televisieruimte op haar 
televisiezenders en per 1 januari 2020 ook voor BBC first. Talpa verkoopt ook advertentieruimte 
via OMS, zoals in hierboven in randnummer 25 wordt beschreven.   

 
91. Naast de verkoop van advertentieruimte bieden RTL en Talpa ook de volgende gerelateerde 

diensten aan: (i) ontwikkeling van concepts voor reclame, (ii) marketing en communicatie 
diensten, en (iii) advertentieruimte in/bij podcasts. Hieronder gaat de ACM kort op deze diensten 
in. 

 
Ontwikkeling van concepts voor reclame 

92. RTL (via Ally, een dienst van Ad Alliance) en Talpa (via Talpa Creative B.V./ het Bureau) bieden 
allebei concepts voor reclame aan. In het bijzonder bieden RTL en Talpa allebei diensten aan 
adverteerders die bestaan uit maatwerk reclame(campagnes) en de ontwikkeling van content 
voor verschillende mediakanalen. 

 

 
44 Melding, bijlage 15 “Screenforce TV Halfjaarrapport 2021”, p. 6.  
45 Recordgroei TV-reclamemarkt in eerste helft 2021 - Screenforce - Marketing TV De bestedingen aan televisie en 
onlinevideo samen groeiden met 32%. Dat is over het televisie en online videoplatform en voor spot- en non-spot-
bestedingen tezamen. De TV-spotmarkt groeide zelfs met 34%. 
46 ACM/IN/653887 “Cijfers RTL Talpa fusie DEF”, slide 7.  
47 Mediamonitor 2021, p. 7. 
48 Mediamonitor 2021, p. 12.  
49 Mediamonitor 2021, p. 39.  
50 Mediamonitor 2021, p. 7. 

https://screenforce.nl/recordgroei-tv-reclamemarkt-in-eerste-helft-2021/
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93. De omzetten van Ally en het Bureau zijn [vertrouwelijk].51 Het marktonderzoek van de ACM 
heeft ook geen indicaties opgeleverd dat met het aanbod van deze activiteiten op een mogelijke 
markt een mededingingsprobleem zou kunnen ontstaan als gevolg van de voorgenomen 
concentratie. Gelet hierop wordt in dit besluit niet verder ingegaan op deze activiteiten. 

 
Marketing en communicatiediensten 

94. RTL (via We are Era en Hello Sparkle52) en Talpa (Talpa Social B.V.) bieden allebei marketing- 
en communicatiediensten diensten aan.  

 
95. We are Era produceert en distribueert campagnes op platforms, variërend van content-formats 

voor TikTok tot documentaires voor omroepen en streamingdiensten. We Are Era Nederland 
biedt influencers en contentmakers ook partnerschappen aan met RTL en producties van 
Fremantle om hun aanwezigheid uit te breiden buiten sociale media. We Are Era Nederland helpt 
televisiesterren van RTL bij het verbeteren van hun aanwezigheid op sociale media. We are Era 
Nederland bundelt ook content van verschillende influencers om adverteerders een aantrekkelijk 
contentpakket aan te kunnen bieden. Meer concreet helpt We are Era adverteerders om 
specifieke doelgroepen te bereiken op platforms zoals YouTube rondom de content van deze 
influencers. We Are Era bedient deze adverteerders via haar samenwerking met Ad Alliance.  

 
96. Talpa Social is gespecialiseerd in het bereiken van kijkers en luisteraars via online social media. 

Talpa Social bestaat uit vier onderdelen: (i) Talpa Social Brands dat richt zich op de exploitatie 
van eigen merken middels de verkoop van onlineadvertentieruimte; (ii) Talpa Social Talents dat 
circa [vertrouwelijk] influencers vertegenwoordigt en (mede)verantwoordelijk is voor de 
exploitatie van advertentieruimte; (iii) Talpa Social Content Service dat oplossingen biedt op het 
gebied van social media aan bedrijven; en (iv) Talpa Social Productions, een productiehuis van 
content geschikt voor distributie via sociale media. 
 

97. De omzetten van RTL en Talpa met betrekking tot deze activiteiten zijn beperkt. 53 Het 
marktonderzoek van de ACM heeft ook geen indicaties opgeleverd dat met het aanbod van deze 
activiteiten op een mogelijke markt een mededingingsprobleem zou kunnen ontstaan als gevolg 
van de voorgenomen concentratie. Gelet hierop wordt in dit besluit niet verder ingegaan op deze 
activiteiten. 

 
Verkoop van advertentieruimte in podcasts  

98. RTL biedt ook advertentieruimte in podcasts aan. Ad Alliance heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met Dag & Nacht Media B.V. gesloten voor de exclusieve verkoop 

 
51 RTL schat de totale omzet van Ally in 2020 op circa €[vertrouwelijk] (exclusief intra-groep omzet). Talpa Creative 
B.V./het Bureau genereerde in 2020 totaal €[vertrouwelijk], waarvan circa €[vertrouwelijk] intra-groep, zodat de 
betrokken omzet circa €[vertrouwelijk] bedraagt. De verwachte omzet voor 2021 is €[vertrouwelijk], waarvan € 
[vertrouwelijk] intra-groep, zodat de betrokken omzet naar verwachting circa €[vertrouwelijk] zal zijn. Zie Antwoorden van 
Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 42-43.  
52 HelloSparkle is als influencer marketingbureau eveneens actief op de Nederlandse markt voor het aanbieden van 
marketing en communicatiediensten. HelloSparkle is voor [vertrouwelijk]% in handen van RTL. Uit de Antwoorden van 
Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 48, blijkt dat de rechten die verbonden zijn aan RTL's deelneming van [vertrouwelijk]% in 
HelloSparkle haar geen zeggenschap over HelloSparkle geven.  
53 We are Era (RTL) heeft in 2020 een omzet van €[vertrouwelijk] gehad. Talpa Socials heeft in 2020 en omzet van 
€[vertrouwelijk] gehad. De verwachte betrokken omzet in 2021 bedraagt € [vertrouwelijk] miljoen exclusief intra-groep 
omzet. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 50, 52.  
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van advertentieruimte in podcasts op het netwerk van Dag & Nacht.54 Talpa biedt ook 
advertentieruimte in/bij podcasts aan. 

 
99. De omzetten van RTL en Talpa met betrekking tot deze activiteit zijn beperkt. 55 Het 

marktonderzoek van de ACM heeft ook geen indicaties opgeleverd dat met het aanbod van deze 
activiteiten op een mogelijke markt een mededingingsprobleem zou kunnen ontstaan als gevolg 
van de voorgenomen concentratie. Gelet hierop wordt in dit besluit niet verder ingegaan op deze 
activiteiten. 

 
Schadehypothesen 
100. Partijen zijn beiden actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte in Nederland. RTL 

verkoopt advertentieruimte op televisie en online. Talpa biedt advertentieruimte aan op televisie, 
online, radio en print. Partijen krijgen vooral na de voorgenomen concentratie een zeer sterke 
positie op het gebied van de verkoop van advertentieruimte op televisie (ongeveer [60-70]%). 
Zelfs indien onlinevideo advertenties een alternatief vormen voor advertenties op televisie, is het 
gezamenlijk marktaandeel van Partijen nog steeds substantieel (tenminste [50-60]%). Een 
dusdanig sterke positie van Partijen op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op 
televisie zou, samen met andere factoren, de nieuwe entiteit in staat kunnen stellen de prijzen 
voor advertenties op televisie te kunnen verhogen. Dat kan als er onvoldoende alternatieven voor 
televisieadvertenties zijn. De ACM gaat in paragraaf 7.1.4 in op dit mogelijke effect. Daarnaast 
zijn er een tweetal schadelijke effecten die volgen uit de samenhang tussen de verschillende 
activiteiten van Partijen. 
 

101. In de eerste plaats kan de samenhang met de andere activiteiten van Partijen deze mogelijke 
nadelige effecten voor adverteerders, waaronder prijsverhogingen, versterken. De 
advertentiemarkt(en) staan in een tweezijdige verhouding tot de kijkersmarkt via het platform van 
de omroepactiviteiten van Partijen. Van deze kijkersmarkt kunnen indirecte netwerkeffecten 
uitgaan op de advertentiemarkt(en). Dat betekent dat een toename van het aantal kijkers en van 
kijktijd tot versterking van de positie van partijen op de kijkersmark kan leiden, die een toename 
van hun mogelijkheden tot onafhankelijk gedrag op de advertentiemarkt(en) tot gevolg heeft en 
daarmee hun vermogen vergroot om bijvoorbeeld prijzen te verhogen. Daarom is het in dit 
verband nodig om een analyse te maken van de kijkersmarkt en van de effecten daarvan op de 
advertentiemarkt(en). 
 

102. In de tweede plaats kunnen de mogelijk nadelige effecten voor adverteerders van de sterke 
positie van partijen op het gebied van advertentieruimte op televisie op hun beurt ook doorwerken 
op andere activiteiten en ook daar tot problemen leiden. Om deze reden heeft de ACM onder 
andere ook onderzocht of Partijen hun posities op de televisieadvertentiemarkt kunnen gebruiken 
op andere gerelateerde advertentiemarkten. De ACM gaat in paragraaf 7.1.5 in op deze 
mogelijke effecten.  

 

 
54 Door de samenwerking met Dag & Nacht bereikt Ad Alliance ca. [vertrouwelijk] luistermomenten via podcasts. Dit 
resulteert in 2022 naar verwachting in een omzet van ca. €[vertrouwelijk]. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, 
rnr. 36.  
55 Voor het jaar 2021 bedraagt de omzet hiervan €[vertrouwelijk]. Talpa verwacht dat haar omzet met de verkoop van 
advertentieruimte in/bij podcasts in 2022 maximaal €[vertrouwelijk] bedraagt. Zie Antwoorden van Partijen, 
ACM/IN/672396, rnr. 2-6.  
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103. Hieronder wordt het onderzoek van de ACM beschreven. De ACM zal ingaan op de mogelijke 
relevante productmarkten, de relevante geografische markten en de mogelijke effecten van de 
overname. 

7.1.2 Productmarkt 
7.1.2.1 Standpunt Partijen 

104. Partijen gaan uit van een markt voor de verkoop van advertentieruimte bestaande uit de 
mediakanalen (i) televisie, (ii) radio, (iii) online en (iv) print tezamen, en op zijn minst de verkoop 
van videoadvertentieruimte op televisie en online.56 Een afzonderlijke productmarkt voor de 
verkoop van lineaire televisieadvertentieruimte in Nederland is volgens Partijen niet aan de orde 
om de volgende redenen.  

105. Ten eerste staat volgens Partijen niet het mediakanaal, maar de mediaconsumptie van de 
consument centraal. Partijen stellen dat adverteerders advertentieruimte inkopen met het doel 
een bepaald publiek te bereiken. De aanbieders van advertentieruimte concurreren daarom, 
ongeacht het mediakanaal, om een aandeel in het mediabudget van de adverteerders.57,58  

106. Ten tweede illustreren de budgetverschuivingen aan de vraagzijde de substitutie tussen online en 
offline advertentieruimte, aldus Partijen. Deze budgetverschuivingen door adverteerders zouden 
worden bevestigd in de uitkomsten van de Mediamonitors van 2019 en 2020.59 Partijen merken 
verder op dat videoadvertenties even gemakkelijk online als offline kunnen worden uitgezonden 
om een kijker te bereiken.60 Volgens Partijen kan exact dezelfde videoadvertentie worden 
uitgezonden op lineaire televisie, op AVOD platforms, op YouTube en op Facebook. En (korte) 
videoadvertenties kunnen zelfs op elke andere website worden getoond via outstream-
videoadvertenties. Radio- en printadvertenties kunnen eveneens gemakkelijk worden gebruikt in 
online reclamecampagnes.61 Aanvullend kan volgens Partijen het bereik van een advertentie op 
bepaalde AVOD-platforms zoals YouTube op een bepaald moment zeer vergelijkbaar zijn met het 
bereik van een prime time televisieadvertentie.62  

107. Ten derde vinden Partijen dat ook vanuit de aanbodzijde het onderscheid tussen offline en online 
advertentieruimte vervaagt doordat aanbieders van offline televisieadvertentieruimte nu meestal 
ook hun eigen online advertentieruimte aanbieden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de drie grote 
televisieomroepen in Nederland (RTL, Talpa en NPO) die hun eigen AVOD-diensten aanbieden 
en de gecombineerde SVOD-dienst NLZiet. 63 

108. Tot slot wijzen Partijen op de uitkomsten van het in opdracht van RTL uitgevoerde onderzoek 
door Oxera naar de afbakening van de relevante markt(en) voor de verkoop van 
advertentieruimte.64 Partijen hebben dit laten uitvoeren in reactie op het onderzoek dat in 2018 

 
56 Melding, rnr. 108.  
57 Melding, rnr. 109.  
58 Partijen verwijzen daarbij op de crossmediale opzet van het nieuwe mediabereiksonderzoek door Nationaal Media 
Onderzoek (NMO), waarschijnlijk te starten in 2022, waarin het kijkgedrag van consumenten wordt gemeten door rekening 
te houden met het live als on-demand kijken naar content en commercials op televisie en online platforms. 
59 Melding, rnr. 113.  
60 Melding, rnr. 114. 
61 Melding, rnr. 116. 
62 Melding, rnr. 115. 
63 Melding, rnr. 117. 
64 Bijlage 14 bij de Melding, Oxera (12 oktober 2021), ‘Hypothetische monopolietest voor tv-advertenties in Nederland’ 
(hierna ook: Oxera Onderzoek 2021).  
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opdracht van de ACM door SEO is uitgevoerd en waaruit naar voren kwam dat voor elk 
mediakanaal een afzonderlijke relevante productmarkt kan worden afgebakend.65 Volgens 
Partijen heeft de digitalisering en de verschuiving naar online videoconsumptie in de afgelopen 
drie jaar de markt veranderd. Oxera heeft onderzocht in hoeverre de relevante markt voor de 
verkoop van televisieadvertentieruimte breder is dan alleen televisieadvertenties. Daarvoor heeft 
Oxera de hypothetische monopolisttest (HMT of SSNIP-test) toegepast.66 Om de hiervoor 
benodigde prijselasticiteiten te kunnen schatten heeft Oxera een conjunct onderzoek uitgevoerd 
onder adverteerders. Oxera schat de prijselasticiteit voor televisieadvertenties op -1,13 (wanneer 
wordt gekeken naar substitutie tussen televisie, online, radio, print en out-of-home) tot -1,23 
(wanneer wordt gekeken naar de substitutie tussen verschillende televisie, online video en online 
non-video kanalen).67 Rekening houdend met de contributiemarge68 concluderen Partijen op 
basis van een critical loss analyse dat een hypothetische monopolist zijn prijzen voor 
televisieadvertentieruimte niet winstgevend met 5-10% kan verhogen, omdat adverteerders dan 
overstappen naar andere advertentiekanalen (waarbij online wordt geïdentificeerd als het meest 
nabije alternatief). De resultaten van dit onderzoek wijzen daarom volgens Partijen naar een 
productmarkt die ruimer is dan de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte.69 

7.1.2.2 Standpunt marktpartijen 

109. De ACM heeft meerdere marktpartijen gesproken. Hieronder vat de ACM de reacties uit de markt 
samen voor (i) uitwisselbaarheid verschillende mediakanalen, (ii) uitwisselbaarheid televisie en 
onlinevideo70 , en (iii) verschuiving van reclamebudgetten.  

Uitwisselbaarheid verschillende mediakanalen (tv, radio, online en print) 

110. De grote meerderheid van de adverteerders en mediabureaus die de ACM in het marktonderzoek 
in deze zaak heeft gesproken geeft aan dat adverteren op lineaire televisie bijzondere kenmerken 
heeft, en daarom niet uitwisselbaar is met adverteren op andere mediakanalen (i.e. radio, online, 
print). Andere mediakanalen worden door mediabureaus en adverteerders eerder gezien als een 
aanvulling op adverteren via televisie dan als een alternatief daarvoor. In het bijzonder zijn de 
meeste mediabureaus en adverteerders van mening dat onlinevideo adverteren en televisie 
adverteren niet uitwisselbaar zijn. Twee aanbieders van online advertentieruimte beschouwen 
alle mediakanalen wel als substituten.71  

111. Televisie heeft volgens adverteerders, mediabureaus en de Bond van Adverteerders een unieke 
kracht als mediakanaal. Ondanks het stijgen van de prijzen is televisie onmisbaar voor de 
adverteerder. Bij de bepaling van een advertentiestrategie vormt televisie het startpunt. Andere 
mediakanalen zijn hieraan complementair. De belangrijkste reden is dat er geen ander medium 

 
65 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018.  
66 Het doel van de Hypothetische Monopolist Test (HMT) of Small but Significant Non-Transitory Increase In Price (SSNIP)-
test is om te bepalen voor welke groep van producten een hypothetische monopolist zijn prijzen winstgevend kan verhogen.  
67 Voor het inschatten van de prijselasticiteit maakt Oxera gebruik van het Multiple Discrete-Continuous Extreme Value 
model.  
68 Oxera berekent de contributiemarge als het verschil tussen de omzet uit de verkoop van televisieadvertentieruimte en de 
variabele kosten.  
69 Melding, rnrs. 118 - 122. 
70 Onlinevideo is een audiovisuele reclameboodschap die in digitaal formaat op een website kan worden bekeken. 
71 Gespreksverslagen ACM/UIT/564059 en ACM/UIT/564735, rnr 5. Een van deze twee aanbieders van online 
advertentieruimte verwijst naar de input van mediabureaus met betrekking tot de uitwisselbaarheid voor de adverteerder. 
Zie Gespreksverslag ACM/UIT/564059, rnr. 18. 



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 28/79 

dan televisie is waarmee in korte tijd een hoog en impactvol bereik gerealiseerd kan worden met 
een reclameboodschap.72  

112. Televisie heeft meer onderscheidende kenmerken, aldus marktpartijen. Adverteren op televisie is 
het meest effectieve kanaal voor de adverteerder in vergelijking met investeren bij alle andere 
mediakanalen, aldus adverteerders en mediabureaus.73 Geen ander mediakanaal is (vooralsnog) 
in staat om de effectiviteit van televisie te behalen.74 De inkoop van advertentieruimte vindt 
grotendeels plaats per kanaal.75 De rekeneenheid is altijd cost per unit, en deze unit verschilt per 
kanaal.76 Op televisie en radio gaat dit door middel van GRP’s, waarin het bereik van de 
doelgroep centraal staat. Bij online en print verloopt dit via Cost per Mille (CPM) tarieven.77 Dit 
leidt tot andere prijsstellingen/berekeningen. Televisie en radio prijszetting wordt gemeten in 
algemene criteria van impact, bekeken/geluisterd door consumenten, terwijl voor online 
advertenties de adverteerder per impressie betaalt.78  

113. Adverteren op televisie wordt met name gebruikt met het doel om merkbekendheid te creëren. 
Geen ander kanaal kan op een vergelijkbare manier merkbekendheid creëren, aldus 
mediabureaus en adverteerders.79 Voor het overbrengen van emotie is televisie ook een 
onmisbaar en noodzakelijk kanaal omdat de andere mediakanalen niet geschikt zijn om “een 
gevoel” te kunnen creëren. Bij online is de aandachtspanne daarvoor te kort. Een advertentie 
duurt bij online een paar seconden, die korte tijd maakt dat bij online de adverteerder niet goed 
de emotie in de boodschap kan overbrengen. Radio en print zijn geen audiovisuele media.80 

114. Door de kenmerken van adverteren op televisie, is televisie voor veel adverteerders een medium 
dat zij nodig hebben in de mediamix waarop hun advertentie wordt getoond.  

115. De Bond van Adverteerders wijst er verder op dat als substitutie wel op merkbare schaal zou 
hebben plaatsgevonden tussen televisie en andere media, inclusief online media, dit tot een 
neerwaartse prijsontwikkeling van advertentieruimte op televisie zou hebben geleid. Dit is echter 
tot op heden niet het geval geweest. Ondanks stijgende prijzen en dalende kijkcijfers is volgens 
de Bond van Adverteerders sprake van een stijgende vraag vanuit adverteerders naar 
massabereik in een veilige gecontroleerde omgeving.81 

 

 
72 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5; Gespreksverslagen ACM/UIT/564055, rnr. 14; ACM/UIT/563291, p.3; 
ACM/UIT/563612, rnr. 14; ACM/UIT/563613, rnr. 17-18; ACM/UIT/565744, rnr. 29; ACM/UIT/564056, rnr. 11; 
ACM/UIT/563289, p. 7; ACM/UIT/564058, rnr. 16. 
73 Gespreksverslagen ACM/UIT/563291, p.3; ACM/UIT/564055, rnr. 15; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5. 
74 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15.  
75 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 3; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. Bij offline media (televisie, radio, print) 
wordt gebruikt gemaakt van jaarcontracten voor de verkoop van advertentieruimte terwijl bij online media doorgaans een 
veilingmodel wordt gehanteerd. 
76 Zie bijvoorbeeld Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p.3-4 en Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. 
77 “Cost per mille” (“CPM”) staat voor de prijs per 1.000 impressies of views van een bepaalde advertentie-uiting. 
Met CPM duidt men dus de prijs aan die een adverteerder betaalt om een advertentie 1.000 keer aan potentiële klanten 
te tonen. Gross rating point” (“GRP”) is een eenheid die men gebruikt om het bereik van een reclamecampagne uit te 
drukken. Men berekent het GRP door het product van het percentage dat binnen de doelgroep bereikt wordt, te 
vermenigvuldigen met het aantal keren dat de advertentie uiting wordt gezien of gehoord door de doelgroep (i.e. de 
contactfrequentie).  
78 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 5.  
79 Gespreksverslagen ACM/UIT/563612, rnr. 16, 18; ACM/IN/670355 p. 4-5; ACM/UIT/565744, rnr. 29; Zienswijze 
ACM/IN/657107, rnr. 13.  
80 Gespreksverslagen ACM/UIT/565744, rnr. 28; ACM/UIT/568081, rnr. 22-23; ACM/UIT/563612, rnr. 17, 19; 
ACM/UIT/564055, rnr. 15.  
81 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.6.  
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Uitwisselbaarheid televisie en onlinevideo 

116. Mediabureaus en adverteerders geven aan dat belangrijke verschillen bestaan tussen 
onlinevideo en televisie. Onlinevideo blijft volgens marktpartijen nog aanvullend aan televisie.82 
Enkele marktpartijen wijzen erop dat voor de jongere doelgroepen (onder 25 jaar) sprake zou 
kunnen zijn van een zekere uitwisselbaarheid tussen onlinevideo en televisie.83 Andere 
adverteerders geven echter aan dat voor de jongere doelgroepen onlinevideo juist complementair 
is aan televisie.84  

117. Het bereik van onlinevideo is kleiner dan bij televisie, aldus marktpartijen.85 Vanwege het diverse 
online landschap is de hoeveelheid mensen die de adverteerder met onlinevideo kan bereiken 
aanzienlijk kleiner (90% versus 60% maandelijkse maximum campagnebereik) dan met televisie, 
ondanks het feit dat een audiovisuele reclameboodschap ook online uit te zenden is.86 Volgens 
enkele mediabureaus is televisie voor massabereik goedkoper dan onlinevideo. Bij televisie 
bereikt de adverteerder “gratis” mensen buiten zijn doelgroep terwijl hij bij onlinevideo per 
impressie betaalt.87 De kijktijd via onlinevideo is volgens adverteerders en mediabureaus ook veel 
lager dan bij televisie.88 De impact/effectiviteit van adverteren op televisie en adverteren op 
onlinevideo is volgens mediabureaus en adverteerders verschillend.89 Om dezelfde impact te 
creëren als via een advertentie op televisie moet een adverteerder minstens drie tot vier keer 
meer impressies doen via een online kanaal, aldus een adverteerder.90 Daar komt bij dat 
onlinevideo kijken dynamisch is: de kijker scrolt een video vaak voorbij wat het effect van de 
boodschap minder groot maakt dan bij televisie.91 De inventory (i.e. de hoeveelheid 
advertentieruimte) is bij onlinevideo lager dan bij televisie, aldus markpartijen.92 Bij commerciële 
televisie zijn circa 12 minuten per uur beschikbaar voor advertenties, terwijl bij onlinevideo op 
sommige platforms helemaal geen advertentieruimte beschikbaar is (bijvoorbeeld Netflix) en op 
andere platforms zoals YouTube is er vier keer minder advertentieruimte per uur dan op 
televisie.93 Bij onlinevideo (pre-rolls) duurt de reclame maximaal 25 seconden.94 Het vertrouwen 
van de consument in het medium televisie is volgens mediabureaus en adverteerders anders dan 
onlinevideo.95 De consument beschouwt televisie als een betrouwbaar en waardevol medium, 
meer dan onlinevideo platforms als YouTube.96 Mediabureaus geven ook aan dat het digitale 
kanaal sterk groeit, maar erg versnipperd is.97  

 
82 Gespreksverslag ACM/UIT/563291, p. 3; ACM/UIT/563289, p. 7. 
83 Gespreksverslagen ACM/UIT/564055, rnr. 14; ACM/UIT/563291, p.3.  
84 Gespreksverslagen ACM/UIT/563612, rnr. 20; ACM/UIT/564056, rnr. 12.  
85 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p.4 en 6; ACM/UIT/564055, rnr. 13; ACM/UIT/563612, rnr. 18; ACM/UIT/563291, p. 
3; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. 
86 Gespreksverslag ACM/UIT/564055, rnr 13; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
87 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 5; ACM/UIT/565744, rnr. 30.  
88 Gespreksverslagen ACM/UIT/564056, rnr. 13; ACM/UIT/564939, rnr. 8; ACM/UIT/568081, rnr. 23; ACM/UIT/564055, rnr. 
13. 
89 Gespreksverslagen ACM/UIT/564056, rnr. 13; ACM/UIT/565744, rnr. 38; ACM/UIT/564055, rnr. 15. 
90 Gespreksverslag ACM/UIT/564055, rnr. 9. 
91 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15. Een mediabureau geeft aan dat alleen een deel van onlinevideo een 
alternatief zou kunnen zijn voor televisie adverteren. Het gaat dan om de “pre-roll” (i.e. of “forced” onlinevideo die voor 
content zit en volledig wordt uitgespeeld), wat echter een beperkt onderdeel van de online voorraad is. Gespreksverslag 
ACM/UIT/563289, p. 6. 
92 Gespreksverslagen ACM/UIT/564939, rnr. 8; ACM/UIT/564058, rnr. 8; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 27. 
93 Gespreksverslag ACM/UIT/564939, rnr. 8.  
94 Gespreksverslag ACM/UIT/564058, rnr. 8.  
95 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 6; ACM/UIT/565744, rnr. 45; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
96 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
97 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 3 en 6; ACM/UIT/563291, p. 4.  
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Verschuiving van reclamebudgetten 

118. Het marktonderzoek van de ACM geeft geen eenduidig beeld over de verschuiving van 
reclamebudgetten. Enkele mediabureaus stellen dat de bestedingen aan advertentieruimte zijn 
verschoven in de laatste jaren. Digitale media is het medium type dat groeit en dat gaat ten 
kosten van andere media, met name van print.98 Televisie houdt volgens een mediabureau nog 
redelijk stand maar krijgt wel meer druk vanuit andere kanalen.99 Dit wordt bevestigd door een 
andere mediabureau dat opmerkt dat sommige categorieën van online adverteren (social en 
search) groeien ten kosten van televisie.100  

 
119. Een adverteerder geeft aan dat er op dit moment de verschuiving van reclamebudgetten tot 

stilstand is gekomen.101 Volgens een andere adverteerder zijn de totale uitgaven aan 
advertentieruimte gestegen, waarbij meer wordt gekozen voor online adverteren. De offline 
kanalen en de online kanalen zijn allebei gegroeid, aldus deze adverteerder.102 Een mediabureau 
geeft verder aan dat 10 jaar geleden online geen component was maar nu is gegroeid naar bijna 
de helft van de bestedingen. De laatste twee jaar is de situatie echter steady, aldus dit 
mediabureau.103 

7.1.2.3 Beoordeling ACM 

120. Voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit vooralsnog uit 
van een aparte markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. In het navolgende zet 
de ACM uiteen hoe zij tot deze conclusie komt.  

Beschikkingspraktijk Commissie en besluiten ACM  

121. In haar beschikkingspraktijk heeft de Commissie een onderscheid gemaakt tussen (i) online en 
(ii) offline-reclame vanwege het specifieke karakter van elk kanaal en de verschillende 
prijsmechanismes.104 De Commissie heeft ook geoordeeld dat de verkoop van advertentieruimte 
op televisie een afzonderlijke productmarkt is, en niet substitueerbaar is met de verkoop van 
reclame in andere vormen van media.105 De Commissie heeft in het midden gelaten of de 
verkoop van advertentieruimte op AVOD-diensten deel uitmaakt van dezelfde markt als de 
verkoop van advertentieruimte op televisiekanalen kanalen (“verkoop van advertentieruimte in 
videoformaat”).106 De Commissie heeft ook overwogen of de markt voor televisiereclame verder 
moet worden gesegmenteerd naar doelgroep.107 

 
98 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 3; ACM/UIT/565744, rnr. 24.  
99 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 3.  
100 Gespreksverslag ACM/UIT/568081, rnr. 21.  
101 Gespreksverslag ACM/UIT/564056, rnr. 9.  
102 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15.  
103 Gespreksverslag ACM/UIT/565744, rnr. 24.  
104 Beschikking van de Commissie van 9 september 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 35; 
Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2020, zaak COMP/M.9299 Discovery / Polsat / JV, rnr. 91; Beschikking van 
de Commissie van 15 mei 2018, zaak COMP/M.8861 – Comcast / SKY, rnr. 64. 
105 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 276; Beschikking van de Commissie van 9 September 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 
Broadcasting, rnr. 40.  
106 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 276.  
107 Beschikking van de Commissie van 9 september 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 39.  
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122. In eerdere besluiten heeft de ACM geoordeeld dat aparte markten bestaan voor de verkoop van 
advertentieruimte op televisie, radio, print en internet.108 In 2017 heeft de ACM echter 
aanwijzingen gekregen dat de productmarkten mogelijk ruimer kunnen worden afgebakend: een 
ruimere productmarkt voor de verkoop van advertentieruimte, waartoe meerdere mediumtypen 
behoren.109 In het kader van een onderzoek in de radiosector heeft SEO in 2018 in opdracht van 
de ACM aanvullend onderzoek gedaan naar de productmarkten voor advertentieruimte. In dit 
onderzoek stond de vraag centraal of er afzonderlijke markten bestaan voor de verkoop van 
advertentieruimte op televisie, radio, print, online en out-of-home of dat deze markten zijn 
geïntegreerd in een productmarkt voor de verkoop van advertentieruimte via alle media. Op basis 
van dit onderzoek is SEO tot de conclusie gekomen dat ieder mediakanaal als een afzonderlijke 
productmarkt dient te worden afgebakend.110 

ACM marktonderzoek en beoordeling 

123. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat een meerderheid van de bevraagde 
adverteerders/mediabureaus stelt dat advertentieruimte op televisie niet uitwisselbaar is voor de 
advertentieruimte op andere mediakanalen. De verschillende bevraagde marktpartijen hebben 
hierbij aangegeven dat het adverteren op televisie bepaalde onderscheiden kenmerken heeft ten 
opzichte van alle andere mediakanalen, zoals hierboven beschreven. Deze kenmerken zien 
onder andere op het bereik, de effectiviteit/impact, het doel en prijsstellingmechanisme. Het 
onderzoek onder marktpartijen levert daarbij sterke aanwijzingen op dat er nog steeds belangrijke 
verschillen bestaan specifiek tussen onlinevideo adverteren en adverteren op televisie gelet op 
het bereik, de impact, de kijktijd en de inventory. Het bereik van televisie is groter dan dat van 
onlinevideo.  

124. Naast de aanwijzingen uit het marktonderzoek dat adverteren op televisie op dit moment (nog) 
niet uitwisselbaar is met adverteren op andere mediakanalen, komen uit het marktonderzoek 
desalniettemin enkele aanwijzingen naar voren dat er enige mate van substitutie zou kunnen 
bestaan tussen onlinevideo en televisie. Zo wijzen enkele marktpartijen in deze zaak erop dat 
voor de jongere doelgroepen (onder 25 jaar) sprake zou kunnen zijn van een zekere 
uitwisselbaarheid tussen onlinevideo en televisie. Andere adverteerders geven echter aan dat 
voor de jongere doelgroepen onlinevideo juist complementair is aan televisie.  

125. Daarnaast komen uit het marktonderzoek van de ACM wisselende geluiden van mediabureaus 
over budgetverschuivingen naar onlinevideo-advertenties. Marktcijfers geven weer dat de 
bestedingen aan onlinevideo advertenties de afgelopen jaren zijn toegenomen maar dit betekent 
volgens de ACM niet direct dat dit ten koste is gegaan van het budget dat adverteerders 
besteden aan televisieadvertentieruimte.111  

126. De ACM stelt tevens vast dat het economische onderzoek overgelegd door Partijen tot een 
ruimere afbakening van de relevante productmarkt komt dan (i) de resultaten van het economisch 
onderzoek dat in 2018 in opdracht van de ACM door SEO is uitgevoerd112, en vooral ook (ii) op 
het eerste gezicht niet verenigbaar is met de uitkomsten van het marktonderzoek van de ACM in 
deze meldingsfase. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM uitvoeriger onderzoek doen 
naar de vraag in welke mate televisieadvertenties en andere advertenties op de andere 

 
108 Besluit van de ACM van 10 juli 2017 in zaak 17.0453.22 Talpa Holding N.V / Sanoma Image B.V., rnr. 23.  
109 Ibid., idem.  
110 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018.  
111 Mediamonitor 2021, p. 39, figuur 20 “Netto mediabestedingen 2012 t/m 2020”.  
112 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018. 
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mediakanalen (waaronder advertenties op radio en online) met elkaar concurreren. Hierbij zal de 
ACM ook de opzet en de resultaten van het onderzoek van Oxera verder analyseren.  

Conclusie 

127. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat zij op basis van haar kwalitatieve onderzoek op 
dit moment geen aanleiding ziet om een ruimere markt dan de verkoop van advertentieruimte op 
televisie af te bakenen. De ACM gaat om deze reden in dit besluit uit van afzonderlijke markten 
voor de verkoop van advertentieruimte op televisie, online en radio. In een eventuele 
vergunningsfase zal nader onderzoek worden gedaan naar de omvang van de mogelijke 
productmarkten voor de verkoop van advertentieruimte. Daarbij zal eveneens gekeken worden of 
nader onderscheid dient te worden gemaakt naar doelgroep. 

7.1.3 Geografische markt 

7.1.3.1 Standpunt Partijen 
128. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt(en) voor de verkoop van advertentieruimte 

nationaal en niet regionaal van aard zijn.113  

7.1.3.2 Standpunt marktpartijen 
129. De Bond van Adverteerders geeft aan dat de geografische omvang van de markt is beperkt tot 

Nederland, nu advertentiecampagnes op de Nederlandse televisie zich doorgaans beperken tot 
het bereiken van het Nederlandse publiek.114  

7.1.3.3 Beoordeling ACM 
130. In haar beschikkingspraktijk heeft de Commissie eerder geconcludeerd dat de markten voor de 

verkoop van advertentieruimte op (i) televisie, (ii) radio, (iii) online, en (iv) print nationaal van 
omvang zijn.115  

 
131. In eerdere besluiten van de ACM heeft de ACM geoordeeld dat de geografische markten voor de 

verkoop van advertentieruimte op (i) televisie; (ii) radio; (iii) online nationaal in omvang zijn of ten 
hoogste de omvang hebben van een homogeen taalgebied binnen de EER.116  

 
132. Uit het marktonderzoek van de ACM zijn geen signalen naar voren gekomen die aanleiding 

geven om van deze precedenten af te wijken. Gelet hierop gaat de ACM in dit besluit uit van 
afzonderlijke markten voor de verkoop van advertenties (televisie, online, radio) die nationaal van 
omvang zijn.  

 
113 Melding, rnr. 124-126.  
114 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.7 
115 Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2020, zaak COMP/M.9299 – Discovery / Polsat / JV, rnr. 95; 
Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 277; Beschikking van de Commissie van 7 april 2017, zaak COMP/M.8354 – Fox / Sky – 7 april 2017, rnr. 118; 
Beschikking van de Commissie van 15 juni 2015, zaak COMP/M.8861–Comcast / Sky, rnr. 74-75; Beschikking van de 
Commissie van 9 september 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 45.  
116 Besluit van de ACM van 10 juli 2017, zaak 17.0453.22 – Talpa Holding N.V / Sanoma Image B.V., rnr. 65-67.  
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7.1.4 Horizontale gevolgen 

7.1.4.1 Inleiding 
133. De activiteiten van RTL en Talpa op het gebied van advertenties overlappen horizontaal op een 

aantal gebieden, te weten: de verkoop van advertentieruimte op televisie en de verkoop van 
online advertentieruimte. 

7.1.4.2 Standpunt Partijen 

134. Partijen stellen primair dat zij uitgaan van een ruimere markt voor de verkoop van 
advertentieruimte in Nederland. Op deze ruimere markt verwachten Partijen geen 
mededingingsproblemen na de transactie.117 Partijen schatten in dat zij op deze markt een 
marktaandeel hebben van circa [10-20]% (incl. verkopen voor derden). Volgens Partijen zijn 
Facebook en Google sterk in deze markt, en hun markpositie zal in de nabije toekomst alleen 
maar verder toenemen.118  

135. Subsidiair gaan Partijen uit van een markt voor “videoadvertenties” die zowel de verkoop van 
onlinevideo advertentieruimte als lineaire televisie advertentieruimte omvat. Partijen schatten hun 
gezamenlijke marktaandeel op deze markt op [50-60]% (inclusief de opbrengsten van de verkoop 
voor derden). Het marktaandeel van NPO (Ster) en wereldwijde concurrenten (Google, 
Facebook, Amazon, Viaplay) schatten Partijen op [40-50]%. Partijen menen dat er voldoende 
resterende concurrentie aanwezig is op deze markt, waardoor de voorgenomen overname niet tot 
een beperking van de mededinging zal leiden. Partijen verwachten dat hun gezamenlijke 
marktaandeel de komende jaren zal dalen door toenemende concurrentie(druk) van Google, 
Facebook en YouTube, onder meer door de groei van online-videoadvertenties op verschillende 
social media platforms.119 Daarnaast wijzen Partijen andermaal op de uitkomsten van de conjoint 
analyse door Oxera die volgens hen bevestigt dat Partijen in hun onderhandelingen met 
adverteerders worden gedisciplineerd door aanbieders van online videoadvertentieruimte.120 

136. Partijen betogen verder dat, zelfs als de markt beperkt zou zijn tot de verkoop van 
advertentieruimte op lineaire televisie, de ACM de concurrentiedruk die aanbieders van online 
videoadvertentieruimte uitoefenen op aanbieders van lineaire televisieadvertentieruimte zou 
moeten meewegen. Volgens Partijen, kan hun gezamenlijke positie op de markt voor de verkoop 
van lineaire televisieadvertentieruimte ([70-80]% incl. opbrengsten van derden en [60-70]% excl. 
deze opbrengsten) niet beoordeeld worden zonder rekening te houden met deze 
concurrentiedruk.121  

7.1.4.3 Standpunt marktpartijen 
137. Het merendeel van de marktpartijen vreest dat de voorgenomen overname zal leiden tot een 

sterke positie van Partijen op het aanbod van lineaire televisieadvertentieruimte, waardoor zij in 
staat zijn om – nog meer dan voorafgaand aan de transactie – de prijzen voor 
televisieadvertenties te laten stijgen.122 Adverteerders zien Partijen als elkaars meest nabije 
concurrenten met zenders met een vergelijkbare content en zenderprofiel. Zij merken op dat er 

 
117 Melding, rnr. 293.  
118 Melding, rnr. 293. 
119 Melding, rnr. 272.  
120 Melding, rnr. 288.  
121 Melding, rnrs. 285-286. 
122 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 2; ACM/UIT/564055, p. 2; ACM/UIT/563291, p. 2; ACM/UIT/563612, rnr. 24; 
ACM/UIT/564939, p. 3. ACM/UIT/564056, rnr.16-17.  
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geen alternatieven zijn voor het adverteren op televisie omdat andere mediakanalen niet in staat 
zijn om dezelfde effectiviteit te bereiken. In het bijzonder zien adverteerders online 
videoadvertenties niet als alternatief voor televisieadvertenties (zie ook randnummers 116 t/m 
117).  

 
138. Door meerdere adverteerders en mediabureaus is aangegeven dat zij op dit moment in de 

onderhandelingen voor televisieadvertenties hun budget kunnen schuiven tussen RTL en Talpa, 
en op die manier (in zekere mate) beide Partijen tegen elkaar kunnen uitspelen en de gunstigste 
prijs kunnen bedingen.123 Door de voorgenomen concentratie zullen adverteerders/mediabureaus 
in de onderhandelingen worden geconfronteerd met een machtsblok, waarbij zij geen 
uitwijkmogelijkheden hebben.  

 
139. Marktpartijen zien het aanbod van televisieadvertentieruimte door de NPO (Ster) immers vooral 

als aanvullend op het aanbod van Partijen.124 Zij onderbouwen dit door erop te wijzen dat de NPO 
door haar andersoortige content een andere (oudere) doelgroep bedient dan Partijen. Daarnaast 
zien marktpartijen slechts een beperkte concurrentiedruk uitgaan van de NPO op Partijen 
vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot prijsonderhandelingen bij de NPO en haar 
gelimiteerde advertentiecapaciteit, die in de nabije toekomst door de regelgeving schaarser zal 
worden.125 Door de Ster wordt bevestigd dat zij een ander zenderprofiel heeft dan RTL en Talpa 
en door adverteerders vooral als aanvulling wordt gebruikt. Verder geeft de Ster aan dat haar 
capaciteit vol is (en zelfs de komende jaren zal dalen).  

7.1.4.4 Beoordeling ACM 
140. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het aannemelijk dat de 

voorgenomen overname zou kunnen leiden tot een significante belemmering van de 
daadwerkelijke mededinging op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte. De 
voorgenomen overname kan Partijen in staat stellen om de tarieven op de markt voor de verkoop 
van televisieadvertentieruimte te verhogen. Zelfs in het geval dat onlinevideo advertenties in 
enige mate uitwisselbaar zijn met advertenties op televisie, verkrijgen Partijen nog steeds een 
zeer sterke marktpositie. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen 
naar de mate van uitwisselbaarheid tussen de verschillende mediakanalen.  

Marktpositie 
141. De voorgenomen concentratie zal leiden tot een zeer hoog gezamenlijk marktaandeel van 

Partijen op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte. Het gezamenlijke 
marktaandeel bedraagt [70-80]% inclusief de inkomsten die Ad Alliance voor derden genereert en 
de verkoop van BBC first-advertentieruimte door TMS.126 De toevoeging van Talpa is [20-30]% 
([20-30]% incl. opbrengsten derden). Het gecombineerde marktaandeel ligt rond de [60-70]% 
wanneer uitsluitend rekening wordt gehouden met de inkomsten van Partijen. 
 

142. In het geval dat er een ruimere markt bestaat die zowel televisie als onlinevideo advertenties 
bevat, zouden Partijen daarop ook een sterke positie krijgen. Het gezamenlijke marktaandeel van 
Partijen bedraagt [50-60]% inclusief de opbrengsten van derden, en [40-50]% exclusief deze 
opbrengsten. De toevoeging van Talpa is [10-20]% ([10-20]% incl. opbrengsten van derden).  

 
123 Gespreksverslagen ACM/UIT/564056, rnr. 16-17; ACM/UIT/563613, rnr. 8; ACM/UIT/564939, rnr. 7.  
124 Gespreksverslagen ACM/UIT/564939, rnr. 6; ACM/UIT/563612, rnr. 21; ACM/UIT/563291, p. 3.  
125 Gespreksverslagen ACM/UIT/564939, rnr. 6; ACM/UIT/563612, rnr. 21; ACM/UIT/563291, p. 3. 
126 Melding, rnr. 286 en tabel 6 van de Melding.  
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143. Op een mogelijke markt voor de verkoop van online advertenties hebben Partijen een beperkt 

gezamenlijk marktaandeel van ongeveer [0-5]% (incl. opbrengsten van derden), met een 
toevoeging van [0-5]% van Talpa. Gelet op deze beperkte gezamenlijke marktaandelen van 
Partijen en de zeer beperkte toevoeging van Talpa gaat de ACM in het onderstaande niet nader 
in op deze mogelijke markt.  

 
 

2020 
Televisie 

advertenties 
Video 

advertenties 
Online 

advertenties 
€ 1000 % € 1000 % € 1000 % 

RTL 
(excl. opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk]  [30-40]% [vertrouwe
lijk]  

[20-30]% [vertrouwelijk]   [0-5]% 

Talpa 
(excl. opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk]  [20-30]% [vertrouwe
lijk]  

[10-20]% [vertrouwelijk]  [0-5]% 

Partijen gezamenlijk 
(excl. opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk] [60-70]% [vertrouwe
lijk]  

[40-50]% [vertrouwelijk]  [0-5]% 

RTL 
(opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk]  [10-20]% [vertrouwe
lijk]  

[0-10]% [vertrouwelijk]  [0-5]% 

Talpa 
(opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk]  [0-5]% [vertrouwe
lijk]  

[0-5]% [vertrouwelijk]  [0-5]% 

Partijen gezamenlijk 
(incl. opbrengsten van 
derden) 

[vertrouwelijk]  [70-80]% [vertrouwe
lijk]  

[50-60]% [vertrouwelijk]  [0-5]% 

Totaal  [vertrouwelijk]  100,0% [vertrouwe
lijk]  

100,0% [vertrouwelijk]  100,0% 

Tabel 2 Marktaandelen in Nederland op basis van advertentie-inkomsten in EUR 1000 (2020)127 
 
Nabijheid van concurrentie 
144. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat adverteerders Partijen als elkaars meest nabije 

concurrenten beschouwen op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. De 
content van RTL en Talpa wordt door hen als onderling uitwisselbaar beschouwd en Partijen 
bereiken dezelfde doelgroepen. Dit wordt bevestigd door de zenderprofielen van Partijen en op 
basis van kijkcijfers afkomstig uit het jaarrapport SKO 2021.128  

 
145. De ACM stelt op grond van haar marktonderzoek vast dat adverteerders op dit moment nog 

onderhandelingsruimte hebben ten aanzien van het inkopen van advertentieruimte bij de zenders 
van RTL of Talpa. Zij kunnen besluiten om hun budget in zekere mate te schuiven tussen beide 
commerciële aanbieders van televisieadvertentieruimte en hun inkoop op die manier te 
optimaliseren. Deze onderhandelingsruimte die op dit moment nog bestaat zal verdwijnen als 

 
127 Bron: Melding, tabel 6.  
128 SKO Jaarrapport 2021, p. 36. Vgl. SKO jaarrapport 2020, p. 34.  
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gevolg van de voorgenomen concentratie waarbij er niet meer twee maar één grote commerciële 
aanbieder van advertentieruimte op televisie zal zijn.  

Concurrentiedruk  
146. De ACM constateert dat de concurrentiedruk vanuit de Ster (NPO) op het aanbod van Partijen 

beperkt is. Dit komt in de eerste plaats vanwege het feit dat vanwege de toepasselijke 
regelgeving bij de NPO minder advertentieruimte beschikbaar is voor adverteren (circa 6 à 7 
minuten per uur in tegenstelling tot de circa 12 minuten per uur voor commerciële omroepen en 
geen advertentieblokken gedurende programma’s). Daarnaast komt uit het marktonderzoek van 
de ACM naar voren dat adverteren via de Ster door adverteerders vooral als belangrijke 
aanvulling wordt gezien en niet als alternatief voor het adverteren via de zenders van RTL en 
Talpa. Waar RTL en Talpa voor een adverteerder uitwisselbaar zijn, geldt dit niet voor het aanbod 
van Partijen ten opzichte van het aanbod van de NPO. Met een reclame via de NPO bereikt een 
adverteerder een andere (relatief oudere) doelgroep dan via de zenders van Partijen. Dit wordt 
bevestigd door de resultaten van SKO, waaruit volgt dat de publieke omroep voor ongeveer de 
helft van haar zendtijd kijkers in de leeftijdscategorie 65+ bereikt.129 Daar komt bij dat de 
mogelijkheid om effectief te kunnen concurreren met RTL en Talpa vanuit de Ster beperkt is, de 
Ster hanteert vaste tarieven waardoor prijsonderhandelingen niet mogelijk zijn. De Ster heeft 
bevestigd dat zij slechts beperkte concurrentiedruk uitoefent op Partijen.  
 

Afwezigheid afnemersmacht 
147. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat de markt voor de verkoop van televisie 

advertentieruimte versnipperd is aan de vraagzijde. Er zijn rond 1.100 adverteerders actief op de 
televisieadvertentiemarkt in Nederland,130 waaronder de grootste een 2,2% inkoopmarktaandeel 
had in 2019 en 2,18% in 2020 (de top 25 adverteerders hadden samen in 2019 een 
inkoopaandeel van 27%, en 30% in 2020).131 Bijgevolg heeft geen enkele adverteerder een 
voldoende sterke positie aan de inkoopkant om tegenwicht te bieden aan de macht van de 
nieuwe entiteit. 
 

148. Een groot deel van de adverteerders maakt gebruik van een mediabureau om advertentieruimte 
op televisie in te kopen. Mediabureaus kopen televisieadvertentieruimte in voor meerdere 
adverteerders. Mediabureaus onderhandelen over tarieven en kortingen met de aanbieders van 
advertentieruimte op basis van het individuele volume van de specifieke adverteerder. Daarnaast 
sluiten mediabureaus deals voor het totale volume dat zij wegzetten bij de televisie exploitant, en 
krijgen doorgaans kortingen voor de totale volumes. Het onderzoek onder marktpartijen laat 
voorlopig zien dat ook deze mediabureaus onvoldoende tegenwicht zouden kunnen bieden aan 
Partijen.  

Toetreding 
149. ACM heeft in haar meldingsfase onderzocht of toetreding tot de markt voor de verkoop van 

advertentieruimte op televisie aannemelijk is. Om tot deze markt toe te kunnen treden zijn in ieder 
geval televisiezenders (en de daarvoor benodigde content) noodzakelijk en de oprichting van een 
sales house voor de verkoop van advertentieruimte. De kosten en benodigde kennis zijn voor het 
starten van een televisiezender aanzienlijk.132 Voor het starten van een sales house is 

 
129 SKO Jaarrapport 2021, p. 36, het kijkersprofiel naar leeftijd en zendergroep & zender (%), 02:00-26:00 UUR in 2021.  
130 Melding, bijlage 8 “Screenforce TV Jaarrapport 2020”, p. 6.  
131 Melding, bijlage 8 “Screenforce TV jaarrapport 2020”, p.13. 
132 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670380, p. 5 e.v. 
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voornamelijk een goede reputatie van belang.133 Daarnaast bestaat geen ruimte voor uitbreiding 
van het aanbod door bestaande zenders, omdat het aanbod van televisieadvertentieruimte als 
gevolg van regelgeving voor de reclamezendtijd gelimiteerd is.134 De ACM constateert dat de 
afgelopen jaren geen toetreding heeft plaatsgevonden. De ACM acht het niet aannemelijk dat in 
de nabije toekomst (significante) toetreding zal plaatsvinden op de markt voor de verkoop van 
televisieadvertentieruimte.  

 
Conclusie 
150. Op grond van het bovenstaande concludeert de ACM dat de voorgenomen concentratie zou 

kunnen leiden tot een significante beperking van de mededinging op de mogelijke markt voor de 
verkoop van advertentieruimte op televisie. Partijen krijgen als gevolg van de voorgenomen 
concentratie een zodanig grote positie op deze mogelijke markt, dat zij in staat zijn om de 
tarieven voor televisieadvertenties te verhogen. In het geval dat onlinevideo advertenties in enige 
mate uitwisselbaar zijn met advertenties op televisie, verkrijgen Partijen nog steeds een zeer 
sterke marktpositie. De ACM kan op dit moment niet uitsluiten dat als gevolg van de 
voorgenomen concentratie ook op deze bredere mogelijke markt, waar de verkoop van 
advertentieruimte op televisie en onlinevideo advertenties toe behoren, de concurrentie op 
significante wijze zou kunnen worden belemmerd. Nader onderzoek is nodig in een eventuele 
vergunningsfase. De ACM voorziet geen mededingingsproblemen op de mogelijke op zichzelf 
staande markt voor de verkoop van online advertentieruimte omdat Partijen daarop een geringe 
positie innemen.  

7.1.5  Conglomerate gevolgen  
151. Bij deze voorgenomen concentratie zijn ook conglomeraat schadetheorieën mogelijk, uitgaande 

van een aparte markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. De ACM onderschrijft 
de stelling van Partijen dat indien sprake is van een bredere markt waarvan verschillende kanalen 
deel uitmaken, er geen ruimte meer is voor een schadetheorie gebaseerd op 
conglomeraateffecten tussen de verschillende kanalen. Het bestaan van verschillende markten is 
hiervoor immers een voorwaarde. 
 

152. Marktpartijen bespreken in het kader van conglomerate effecten vooral de strategie waarbij na de 
voorgenomen concentratie de nieuwe entiteit een eventuele aanzienlijke marktmacht op de 
mogelijke markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie overhevelt naar de mogelijke 
markt voor de verkoop van advertentieruimte op radio. DPG heeft in haar zienswijze in deze zaak 
gewezen op het bestaan van risico’s van een conglomeraatstrategie van Partijen voor de positie 
van haar dochteronderneming Qmusic. In de visie van DPG zouden Partijen de mogelijkheid en 
de prikkel hebben om op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie concessies 
aan adverteerders te doen teneinde hun positie op de verkoop van advertentieruimte op radio 
verder uit te bouwen ten koste van Qmusic.135  
 

153. Voor het bestaan van conglomerate effecten is vereist dat sprake is van twee nauw verwante 
markten met een (i) mogelijkheid en (ii) prikkel tot bundeling, koppelverkoop of andere 
marktafschermingspraktijken, ten gevolg waarvan aannemelijk is dat zich een aanzienlijk 

 
133 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670380, p. 11. 
134 Op grond van de Mediawet 2008, artikel 3.8 lid 1, mag maximaal 20 procent reclame worden uitgezonden tussen 06:00 
en 18:00 uur (in totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur (in totaal 1 
uur en 12 minuten, vrij te verdelen). 
135 ACM/IN/657107, rnr. 101-122. 
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mededingingsbeperkend (iii) effect in de zin van een prijsstijging of verslechtering van de kwaliteit 
van het aanbod zal voordoen.136 
 

154. Uit de informatie die de ACM tot nu toe heeft ontvangen komt een aantal factoren naar voren die 
tot op zekere hoogte een succesvolle conglomeraatstrategie tussen televisie en radio 
aannemelijker maken. Zo hebben Partijen bijvoorbeeld op de markt voor de verkoop van 
advertentieruimte op televisie een aanzienlijke mate van marktmacht en is de groep 
adverteerders op televisie en radio voor een belangrijk deel hetzelfde.137 Ook zijn in het verleden 
al eerder bundelingspraktijken gehanteerd op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op 
de radio waarvoor OMS een toezegging heeft gedaan.138  
 

155. Als de ACM na onderzoek in een eventuele vergunningsfase concludeert dat de verschillende 
advertentiekanalen aparte markten zijn, zal zij nader onderzoeken of de gefuseerde onderneming 
door middel van een conglomeraatstrategie de mogelijkheid en de prikkel heeft om haar 
concurrenten uit te sluiten, en of een dergelijke afschermingsstrategie een aanzienlijke 
ongunstige invloed heeft op de mededinging. Hierbij zal de ACM ook bekijken in hoeverre er nu al 
dergelijke conglomeraat strategieën worden gehanteerd en wat het effect hiervan is. De ACM zal 
zich in de eerste plaats richten op de mogelijke effecten van het bundelen van de verkoop van 
advertentieruimte op televisie en radio. Daarnaast zal de ACM ook de aannemelijkheid toetsen 
van alternatieve conglomeraat strategieën die andere advertentiemarkten raken (bijvoorbeeld de 
onlineadvertentiemarkt). 

7.2 De wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders 

7.2.1 Inleiding en samenhang met andere markten 
156. Binnen de AV-keten zijn Partijen allebei actief op de wholesale markt voor de doorgifte van 

televisiezenders. Deze markt bevindt zich op het intermediaire niveau in de AV-keten tussen de 
upstream markt voor de productie en licentieverlening van AV-content en de downstream markt 
voor het retailaanbod in televisie- en VOD diensten aan eindafnemers.  
 

157. Op de wholesale markt zijn enerzijds de (publieke en commerciële) omroepen actief als 
aanbieders van televisiezenders en anderzijds de distributeurs die televisiezenders doorgeven 
aan de kijker. De distributeurs bundelen de zenders in (pakketten van) televisieabonnementen 
voor consumenten. Partijen en distributeurs zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. De omroepen 
hebben de distributeurs nodig voor de doorgifte van hun content aan de kijker en het behalen van 
advertentie-inkomsten terwijl de distributeurs de omroepen nodig hebben voor een aantrekkelijk 
televisieaanbod voor consumenten. Daarnaast zijn de distributie- en advertentie-inkomsten voor 
Partijen belangrijk om de productie van content te bekostigen. De wholesale markt hangt dus 
nauw samen met de andere in dit besluit behandelde markt(en).139  
 

 
136 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen, rnr. 91-94 
137 Zo geeft DPG in haar zienswijze aan dat voor massamediale campagnes, televisie en radio de belangrijkste ingrediënten 
zijn, ACM/IN/657107, rnr. 106. 
138 Besluit van de ACM van 2 december 2019, ACM/UIT/521304, waarin de toezegging van OMS om te stoppen met het 
bieden van bestedingsaandeelkortingen, bindend is verklaard. Dit toezeggingsbesluit is door de ACM verlengd op 17 
december 2021, zie ACM/UIT/567330.  
139 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.1 en 6.2.  



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 39/79 

158. In de onderhandelingen tussen omroepen en distributeurs gaat het niet alleen over de hoogte van 
de doorgiftevergoeding maar ook over belangrijke aanvullende on demand diensten/rechten. 
Deze rechten zien op aanvullende mogelijkheden voor de kijker zoals het opnemen/terugkijken 
van programma’s (Network Personal Video Recording; NPVR), het overslaan van advertenties en 
de toegang tot content (waaronder Videoland) via een set-top box140 of app.  
 

159. De centrale vraag in dit deel van het onderzoek van de ACM is welke gevolgen de samenvoeging 
van RTL en Talpa heeft voor de voorwaarden waaronder televisiezenders worden doorgegeven 
aan de kijker. Wanneer de samenvoeging leidt tot een versterking van de onderhandelingspositie 
van Partijen kan dit leiden tot hogere doorgiftetarieven en/of een beperking in de doorgifte van 
aanvullende rechten wat zich – via het retail aanbod van distributeurs – door vertaalt in hogere 
abonnementsprijzen aan de kijkers.  
 

160. Op basis van haar onderzoek tot nu toe heeft de ACM aanwijzingen gekregen dat Partijen door 
de voorgenomen concentratie een sterkere onderhandelingspositie zouden kunnen krijgen die zij 
kunnen gebruiken om de doorgiftetarieven te verhogen en/of de doorgifte van aanvullende 
rechten te beperken. De ACM acht het noodzakelijk om in een eventuele vergunningsfase nader 
onderzoek te doen naar de effecten van de voorgenomen overname op de wholesale markt voor 
de doorgifte van televisiezenders en daaraan gerelateerde markten. 
 

161. Daarnaast is mogelijk sprake van indirecte netwerkeffecten tussen enerzijds de kijkersmarkt, die 
via het platform van de omroepactiviteiten van partijen in een tweezijdige verhouding staat tot de 
wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daaraan gerelateerde markten, en 
anderzijds deze wholesale markt en gerelateerde markten. Dit betekent dat een toename van het 
aantal kijkers en van kijktijd ten gevolge van de beoogde transactie tot versterking van de positie 
van partijen op de kijkersmark kan leiden, die een toename van hun mogelijkheden tot 
onafhankelijk gedrag op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daaraan 
gerelateerde markten tot gevolg heeft. Daardoor kan hun vermogen toenemen om op die markten 
bijvoorbeeld prijzen te verhogen. Dit kan op zijn beurt mogelijk doorwerken in de vergoeding die 
distributeurs doorberekenen aan consumenten. Deze effecten zullen in een eventuele 
vergunningsfase nader worden onderzocht. 
 

162. Hieronder wordt het onderzoek van de ACM beschreven. De ACM zal ingaan op de mogelijke 
relevante productmarkten, de relevante geografische markten en de mogelijke effecten van de 
overname. 
 

7.2.2 Productmarkt  
7.2.2.1 Standpunt Partijen 
163. Partijen stellen dat een onderscheid binnen de wholesale markt voor de doorgifte van vrij 

toegankelijke televisie, en basisbetaaltelevisiezenders niet relevant is, nu in Nederland sprake is 
van een betaaltelevisiemarkt.141 Daarnaast menen Partijen dat kan worden opengelaten of een 
nadere segmentering moet worden gemaakt naar i) basiszenders van algemeen belang en ii) 
thematische zenders.142 Ook kan volgens Partijen in het midden worden gelaten of de doorgifte 

 
140 Een set-top box is een elektronisch apparaat dat dient om digitale televisie te kunnen ontvangen. Dankzij de set-top box 
heb je als abonnee toegang tot de digitale tv-zenders en radiozenders en aanvullende diensten van je provider. 
141 Melding, rnr. 166.  
142 Melding, rnr. 166.  
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van premium betaaltelevisiezenders moet worden gesegmenteerd naar: i) premium 
betaaltelevisie sportzenders en ii) premium betaaltelevisie filmzenders.143 

 
7.2.2.2 Standpunt marktpartijen 
164. Marktpartijen gaan uit van een Nederlandse wholesale markt voor het leveren van lineaire 

televisiekanalen en daaraan gerelateerde diensten als uitgesteld kijken aan distributeurs.144 Zij 
sluiten aan bij de eerdere afbakeningen door de Commissie die in haar besluiten een wholesale 
markt voor het aanbieden en verwerven van i) basisbetaaltelevisiezenders en ii) 
premiumbetaaltelevisiezenders met een mogelijk nadere segmentering binnen premiumtelevisie 
naar premium filmkanalen en premium sportkanalen heeft overwogen.145 Opgemerkt wordt dat 
mogelijk sprake is van een nauwere markt, te weten de wholesale markt voor de doorgifte van 
commerciële televisiezenders omdat de NPO vanwege de publieke taakopvatting een ander 
karakter heeft dan het aanbod van Partijen.146 

 
7.2.2.3 Beoordeling ACM 
 
165. In haar recente beschikkingen gaat de Commissie uit van afzonderlijke productmarkten voor de 

wholesale doorgifte van televisiezenders voor i) vrij toegankelijke televisie (free-to-air, FTA) en 
betaaltelevisie, en ii) premium betaaltelevisie, ieder met hun ondersteunende diensten.147 De 
Commissie heeft in het verleden geconcludeerd dat Nederland in essentie een 
betaaltelevisiemarkt is.148 Daarbij stelde zij vast dat (i) basis en premium betaaltelevisiezenders 
ieder tot verschillende productmarkten behoren en dat (ii) premium sport en premium film zenders 
binnen premium betaaltelevisie aparte markten vormen. Ook merkt de Commissie op dat de 
verschillende fysieke infrastructuren via welke betaaltelevisie in Nederland geleverd wordt (kabel, 
IPTV over DSL, glasvezel) uitwisselbaar zijn en geen aparte markten vormen.149 De Commissie 
heeft een nadere segmentering binnen de wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders op 
basis van genre of thematische content overwogen, maar een dergelijke segmentering uiteindelijk 
in het midden gelaten.150 De ACM heeft de lijn van de Commissie ten aanzien van de afbakening 
van de wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders gevolgd.151 
 

166. De ACM heeft voor de beoordeling van deze zaak geen reden om af te wijken van haar eerdere 
besluiten en de beschikkingspraktijk van de Commissie. Zowel Partijen als het merendeel van de 
respondenten in het marktonderzoek bevestigen de beschikkingspraktijk van de Commissie dat in 
Nederland geen onderscheid bestaat tussen vrij toegankelijke betaaltelevisie en basis 
betaaltelevisie. Partijen bieden enkel basisbetaaltelevisiezenders aan. In Nederland is sprake van 

 
143 Melding, rnr. 166. 
144 Zienswijze, ACM/IN/658264, rnr 30. Zienswijze, ACM/IN/660661, rnrs 6 en 43. Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr. 11. 
145 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 115.  
146 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2. 
147 Beschikking van de Commissie van 12 augustus 2020, COMP/M.9802, Liberty Global / DPG Media / JV, rnr. 54; 
Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcoasting Holding, 
rnr 157.  
148 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 111.  
149 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 111 -115. Beschikking van 
de Commissie van 3 augustus 2016, COMP/M.7978, Vodafone / Liberty Global / Dutch JV, rnr. 173 -179.  
150 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding, 
rnr. 148.  
151 Besluit ACM in handhavingsverzoek van CAIW tegen Eredivisie Media & Marketing C.V. Zaak 16.0708.29 van 27 juni 
2017 met kenmerk ACM/DM/2017/203813_OV, rnr 31 met verwijzing naar het besluit van de ACM in zaak 7500, rnr. 21-23 
en de beschikking van de Commissie van 21 december 2011 in zaak COMP/M.6369 – HBO / Ziggo / HBO Nederland, rnr. 
16. 
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een betaaltelevisiemarkt. Dit maakt dat een onderscheid tussen vrij toegankelijke- en 
betaaltelevisie, en daarbinnen een onderscheid tussen basis- en premiumbetaaltelevisie, niet 
zozeer van belang is.  
 

167. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit 
besluit uit van de wholesale productmarkt voor doorgifte van betaaltelevisiezenders. Op 
premiumbetaaltelevisie bestaat geen overlap tussen Partijen. De ACM laat in het midden of er 
een onderscheid gemaakt kan worden naar basis- en premiumbetaaltelevisie aangezien dit de 
beoordeling niet beïnvloedt.  

7.2.3 Geografische markt 
7.2.3.1 Standpunt Partijen 
168. Partijen gaan uit van een nationale wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders. Zij 

voeren daartoe aan dat de distributieovereenkomsten op nationale basis worden onderhandeld 
en dat televisiezenders niet buiten Nederland worden gedistribueerd. Verder menen zij dat de 
relevante geografische markt niet ook het Vlaamse grondgebied omvat omdat er verschillen zijn 
in de wettelijke vereisten, de kenmerken van de vraag en het kijkersaandeel.152  

 
7.2.3.2 Standpunt marktpartijen 
169. Marktpartijen gaan uit van een nationale markt voor de doorgifte van televisiezenders. NLconnect 

stelt dat Nederlandse televisiezenders en -distributeurs op een nationale markt opereren153 en 
acht daarmee de wholesalemarkt voor doorgifte van televisiezenders nationaal van aard. KPN 
acht de wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders eveneens nationaal van aard.154 

 
7.2.3.3 Beoordeling ACM 
170. De Commissie heeft in eerdere zaken geconcludeerd dat de wholesale markt voor doorgifte van 

televisiezenders nationaal van aard is, gelet op onder meer het onderhandelen op nationale basis 
over de doorgifte van de zenders.155 In een besluit van de ACM op een handhavingsverzoek heeft 
de ACM tevens geoordeeld dat deze markt nationaal van omvang is.156 
 

171. Het marktonderzoek van de ACM in deze zaak bevestigt de uitkomst van de eerdere besluiten 
van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Commissie. In dit besluit gaat de ACM om deze 
reden uit van een mogelijke nationale wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders, al dan 
niet nader onderverdeeld in basis- en premium betaaltelevisiezenders.  

 

7.2.4 Beoordeling gevolgen 
7.2.4.1 Standpunt Partijen 
172. Partijen zijn van mening dat de voorgenomen concentratie geen gevolgen zal hebben voor de 

concurrentie op de Nederlandse wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders. Partijen 
bieden voornamelijk basisbetaaltelevisiezenders aan en in mindere mate thematische zenders. 

 
152 Melding, rnr. 167.  
153 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 5. 
154 Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr. 11. 
155 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019 in zaak COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr 169; Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018 in zaak COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 121; 
Beschikking van de Commissie van 3 augustus 2016 in zaak COMP/M.7978, Vodafone / Liberty Global / Dutch JV, rnr. 183. 
156 Besluit van de ACM van 27 juni 2017 in handhavingsverzoek van CAIW tegen Eredivisie Media & Marketing C.V. Zaak 
16.0708.29 met kenmerk ACM/DM/2017/203813_OV, rnr. 31.  
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RTL biedt de basisbetaaltelevisiezenders RTL4, RTL5, RTL7 en RTL8 aan en daarnaast de 
thematische zenders RTLZ, RTL Crime en RTL Lounge. Het aanbod van Talpa bestaat uit de 
basisbetaaltelevisiezenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 en daarnaast de thematische zender 
TV538.  

 
173. Volgens Partijen concurreren zij niet daadwerkelijk met elkaar op de Nederlandse markt voor 

doorgifte van televisiezenders. Zij lichten dit toe door op te merken dat alle distributeurs van 
televisiezenders hun zenders doorgeven en wijzen erop dat distributeurs niet meer zenders van 
Talpa gaan doorgeven wanneer RTL een hogere doorgiftevergoeding vraagt.157 

 
174. Partijen stellen dat zij en distributeurs wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en dat dit betekent 

dat distributeurs onderhandelingsmacht hebben jegens Partijen.158 Partijen hebben distributeurs 
nodig voor het bereiken van consumenten en de daarmee samenhangende advertentie-
inkomsten, terwijl distributeurs Partijen nodig hebben voor de realisatie voor hun retail televisie-
proposities. Partijen zien distributeurs in die context als complementair aan elkaar.159 Volgens 
Partijen wijzigt deze wederzijdse afhankelijkheid niet als gevolg van de voorgenomen transactie. 

 
175. Daarnaast wijzen Partijen op de disciplinering die zij indirect ondervinden door de 

betalingsbereidheid van consumenten voor lineaire televisie-abonnementen die volgens hen 
onlosmakelijk verbonden is met een bepaalde doorgiftevergoeding.160 De doorgiftevergoedingen 
worden immers (al dan niet deels) doorberekend aan de consument. Volgens Partijen staat de 
betalingsbereidheid onder druk door de opkomst van het OTT-aanbod en de daarmee 
samenhangende dalende kijkcijfers van lineaire televisie. Zij wijzen er in dit kader op dat 
[vertrouwelijk]% van de consumenten zou overwegen om binnen twee jaar hun 
televisieabonnement op te zeggen.161 Op basis hiervan verwacht RTL dat het aantal 
televisieabonnementen de komende vijf jaar met circa [vertrouwelijk] zal dalen.162 

 
176. Partijen concluderen dat de toevoeging in hun marktaandeel als gevolg van de voorgenomen 

concentratie geen materiële gevolgen zal hebben voor de concurrentie op deze markt(en) en in 
ieder geval niet zal leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging. 

 
7.2.4.2 Standpunt marktpartijen 
177. Meerdere marktpartijen zien RTL en Talpa als elkaars meest nabije concurrenten op de 

Nederlandse markt voor de doorgifte van televisiezenders.163 Daarbij wordt gewezen op de 
vergelijkbare “general interest” content die wordt aangeboden en dezelfde kijkersgroepen die 
Partijen bedienen. De programma’s die de NPO aanbiedt zijn anders dan het portfolio dat RTL en 
Talpa aanbieden.164 De NPO heeft een publieke taakopvatting die verschilt van de commerciële 
insteek van RTL en Talpa. De content van Partijen trekt een groot publiek aan en ook de live 
uitzendingen van, onder andere, sportevenementen zorgen ervoor dat de zenders van Partijen 
populair zijn en qua aanbod het dichtst bij elkaar liggen.  

 
157 Melding, rnr. 386.  
158 Melding, rnr. 387-388.  
159 Reactie van Partijen op zienswijze, ACM/IN/668631, rnr. 14. 
160 Melding, rnr. 389.  
161 Nieuwsartikel ‘Steeds meer mensen willen binnen 2 jaar volledig overstappen op OTT-tv’ van Telecompaper van 25 
januari 2021. 
162 Melding, rnr 389.  
163 Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr 7, p. 2; Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 1, p. 2.  
164 Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr 7, p. 2.  
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178. Meerdere distributeurs geven daarnaast aan voor het aanbieden van het betaaltelevisiepakket 

afhankelijk te zijn van de zenders van RTL en Talpa.165 De opname van deze televisiezenders in 
een televisiepakket is essentieel om te kunnen concurreren op de downstreammarkt. Daarbij leidt 
de wettelijke doorgifteverplichting ertoe dat distributeurs weinig alternatieve leveranciers hebben 
voor het aanbod van Partijen. Zo stelt KPN geen mogelijkheid te hebben om zich tegen eventuele 
prijsverhogingen van de fuserende entiteit te beschermen. Daarnaast zou bundeling van 
televisiezenders door de fuserende entiteit ertoe leiden dat distributeurs gedwongen worden een 
pakket zenders af te nemen van Partijen en geen individuele zenders. Ook NLconnect, de 
vereniging van de breedbandindustrie, vreest een prijsverhoging van de doorgiftetarieven door de 
fuserende entiteit.166 Ook zij wijst erop dat doorgifte van zenders van RTL en Talpa onmisbaar is 
voor de kijkers, [vertrouwelijk] .167 Het zou voor de fuserende entiteit na de voorgenomen 
concentratie gemakkelijk zijn om de huidige doorgiftetarieven [vertrouwelijk] te verhogen, wat 
ten nadele komt van de kleinere distributeurs binnen NLconnect en toetreding door nieuwkomers, 
waaronder IPTV168 aanbieders, verhindert.169 Daarbij merkt NLconnect op dat zij niet beschikt 
over onderhandelingsmacht, zoals grotere distributeurs, en dat [vertrouwelijk].170 
 

179. Een aantal distributeurs merkt bovendien op dat zij op dit moment een verschil ervaren in de 
onderhandelingspositie tussen Partijen en dat doorgifte van Talpa voor hen minder belangrijk is 
dan de doorgifte van de zenders van RTL.171 Zij vrezen dat Partijen na de concentratie de 
doorgiftetarieven zullen verhogen.172 
 

180. Marktpartijen wijzen voorts op de sterkere onderhandelingspositie die Partijen door de 
voorgenomen overname verkrijgen.173 Daarbij wordt genoemd dat de portefeuille van de 
gefuseerde entiteit het overgrote deel van belangrijke televisierechten in Nederland bevat, en dat 
er niet meer met twee maar één commerciële partij onderhandelingen kunnen worden gevoerd.174 
Ook wordt erop gewezen dat de wederzijdse afhankelijkheid die thans bestaat zal veranderen in 
het nadeel van distributeurs en de kijkers. Het niet bereiken van een overeenkomst met de 
gefuseerde entiteit zal – meer dan nu het geval zou zijn – aanzienlijke invloed hebben op een 
zeer groot deel van het televisie-aanbod van distributeurs. Dat stelt, volgens marktpartijen, 
Partijen in staat om gunstiger commerciële voorwaarden voor zichzelf te bedingen in de vorm van 
i) een hogere doorgiftevergoeding (costs per subscriber, CPS) en ii) de mogelijkheid en prikkel 
om aan distributeurs en haar klanten belangrijke (non-lineaire) on-demand rechten niet langer te 
distribueren maar voor te behouden aan het eigen over-the-top (OTT)-aanbod. 175 Deze on-
demand rechten zijn belangrijk voor distributeurs, omdat consumenten daarmee zowel lineair als 
on-demand televisie kunnen kijken.  

 

 
165 Zienswijze, ACM/IN/656493, rnrs 7 en 11; Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 1, p. 2. 
166 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2.  
167 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2.  
168 Internet Protocol Television (IPTV) ziet op diensten en toepassingen die televisie kijken via een internet protocol mogelijk 
maakt.  
169 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2.  
170 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2.  
171 Gespreksverslag, ACM/UIT/563281, p. 7; Antwoorden op aanvullende vragen, ACM/IN/662666, rnrs 4 en 8. 
172 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2; Gespreksverslag, ACM/UIT/563281, p. 7; Antwoorden op aanvullende vragen, 
ACM/IN/662666, rnr 15. 
173 Zienswijze, ACM/IN/664195, p.1; Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 32; Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr 13. 
174 Antwoorden op aanvullende vragen, ACM/IN/662666, rnr 15.  
175 Antwoorden op aanvullende vragen, ACM/IN/662666, rnr 17.  
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181. Door de NPO wordt aangegeven dat de voorgenomen concentratie ertoe kan leiden dat de 
onderhandelingen die zij met distributeurs voert over de doorgifte van haar zenders op scherp 
kan worden gezet. De reden hiervoor is dat distributeurs geconfronteerd worden met een sterk 
machtsblok RTL/Talpa waarbij zij geen enkele druk meer kunnen uitoefenen. Ingeval RTL/Talpa 
haar tarieven verhoogt omdat zij weet must have content te hebben (en niet gebonden te zijn aan 
een publieke taak of het hanteren van redelijke vergoedingen, maar commercieel gedreven is), 
dan kan de bereidheid van distributeurs om een redelijke vergoeding aan de NPO te betalen 
afnemen. Zij zouden dan ten onrechte een beroep kunnen doen op de must carry verplichting die 
zij hebben en op het moreel van de NPO en haar publieke taakvervulling.176  

 
7.2.4.3 Beoordeling ACM 
182. De ACM acht het op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase vooralsnog aannemelijk 

dat Partijen na de voorgenomen overname in staat zouden kunnen zijn om hun 
distributievergoedingen te verhogen (in ieder geval de distributievergoedingen van de Talpa 
zenders te verhogen naar het prijsniveau van de RTL zenders). Daarnaast acht de ACM het 
vooralsnog aannemelijk dat Partijen als gevolg van de concentratie in staat zouden kunnen zijn 
om de doorgifte van aanvullende on-demand rechten te beperken, al dan niet in samenhang met 
een verhoging van de doorgiftetarieven (costs per subscriber; CPS).  

 
Positie Partijen 

183. Op basis van de verkregen informatie is het gezamenlijk marktaandeel van Partijen (op basis van 
omzet) op een wholesale markt die de doorgifte van zowel vrij toegankelijke als 
basisbetaaltelevisiezenders omvat, [70-80]%, met een toevoeging van [10-20] procentpunt.177 
Aangezien Nederland hoofdzakelijk een betaaltelevisiemarkt is,178 gaat de ACM er vanuit dat 
Partijen op een wholesale markt voor de doorgifte van enkel basisbetaaltelevisies eveneens een 
hoog marktaandeel verkrijgen. Ten aanzien van de doorgifte van premium betaaltelevisiezenders 
constateert de ACM dat de activiteiten van Partijen hierin niet overlappen en de huidige 
concentratie daarom niet tot problemen zal leiden op dat mogelijke segment. Daarnaast 
overweegt de ACM dat op een mogelijke sub-markt voor de doorgifte van thematische zenders 
het, gelet op het zeer beperkte marktaandeel, niet aannemelijk is dat de huidige concentratie tot 
problemen zal leiden.179 
 

184. Op een mogelijke kijkersmarkt hebben Partijen een gezamenlijk marktaandeel van 40,5% (RTL 
heeft een kijkersaandeel van 24.6% en Talpa 15,9%).180 Dit aandeel ziet op de kijktijd over de 
gehele dag. De NPO heeft hierop een aandeel van 36,3%. In het avondtijdvak (18:00- 24:00 uur), 
waar de hoogste kijkdichtheid wordt behaald181, ligt het gezamenlijk marktaandeel van Partijen op 
47,4% (RTL heeft een aandeel van 29,2% en Talpa 18,2%). Het aandeel van de NPO ligt in het 

 
176 Antwoorden op aanvullende vragen, ACM/IN/663086, rnr 22; Zienswijze, ACM/IN/660688, rnrs 90-92. 
177 Op basis van schattingen van Partijen en door Partijen geïnterpreteerde openbare informatie van de NPO. Partijen 
merken hierbij op dat dit een (zeer) ruwe en conservatieve schatting is omdat de volledige door de NPO gerapporteerde 
doorgifte inkomsten hierin zijn meegenomen, dus ook de inkomsten met doorgifte van thematische zenders als NPO Politiek 
of NPO Extra Zappelin. Tevens is de doorgifte van zenders door andere concurrenten dan NPO hier niet in meegenomen.  
178 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global/Ziggo, rnr 111. 
179 Talpa Netwerk biedt één thematische zender aan (TV538) en RTL heeft een drietal thematische zenders (RTLZ, RTL 
Crime en RTL Lounge).  
180 SKO Jaarrapport 2021, p. 25. 
181 De kijkdichtheid is het hoogst tussen 21:00 en 21:30 uur. Zie SKO Jaaroverzicht 2021, p. 13.  
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avondtijdvak op 38,0%. Na de NPO hebben Partijen als commerciële omroepen het grootste 
kijkersaandeel.182  

 
Nabijheid van concurrentie 

185. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat Partijen, gelet op hun 
doelgroep, de aangeboden content en adverteerders183, elkaars meest nabije concurrenten zijn 
op de markt voor de doorgifte van televisiezenders. Door distributeurs is aangegeven dat de 
content van Partijen meer dan van andere zenders eenzelfde doelgroep bedient. Dit volgt ook uit 
de zenderprofielen die zijn opgenomen in de SKO jaarrapporten 2020 en 2021.184 Zo is de 
gemiddelde leeftijd van de kijkers van de NPO hoger dan die van RTL en Talpa, en is deze voor 
andere zenders vaak lager.185 Ook een meerderheid van de adverteerders en mediabureaus 
geeft aan dat zij via de zenders van Partijen eenzelfde doelgroep kunnen bereiken.186  

 
Wederzijdse afhankelijkheid en afnemersmacht 

186. De ACM constateert dat er, zoals betoogd door Partijen en distributeurs, een zekere mate van 
wederzijdse afhankelijkheid is tussen beide marktspelers. Enerzijds is de doorgifte van 
televisiezenders voor omroepen van belang om hun inkomsten uit advertenties te maximaliseren, 
terwijl het anderzijds voor de televisiepropositie van de distributeurs van belang is om de zenders 
van zowel RTL als Talpa door te geven aan de consument. Verschillende distributeurs merken 
daarbij op dat het aanbod van RTL en Talpa noodzakelijk zijn voor een televisiepropositie. 

 
187. De ACM stelt evenwel vast dat op dit moment de meeste distributeurs de doorgifte van zenders 

van RTL als belangrijker ervaren dan de doorgifte van de zenders van Talpa. Distributeurs geven 
aan dat onderhandelingen met Talpa ook anders verlopen dan met RTL. [vertrouwelijk]. De 
ACM acht het aannemelijk dat dit verschil in de hoogte van de tarieven verklaard wordt door een 
verschil in de onderhandelingspositie [vertrouwelijk] ten opzichte van de distributeurs. Zo komt 
uit het marktonderzoek naar voren dat de waardering van kijkers voor de zenders van Talpa 
minder groot is dan voor de zenders van RTL. Daarbij is door een distributeur aangegeven dat de 
onderhandelingspositie van [vertrouwelijk] op dit moment beperkt is waardoor zij niet bereid is 
om te hoge eisen [vertrouwelijk] in de onderhandelingen te accepteren.187 Door de 
voorgenomen overname bestaat het risico dat de bestaande concurrentiedruk tussen Partijen 
verdwijnt en Partijen hun aanbod tegen een hoger doorgiftetarief of slechtere voorwaarden 
gebundeld inbrengen in de onderhandeling met distributeurs. Daarbij is het risico aanwezig dat in 
een bundeling van het aanbod zenders de huidige tarieven van Talpa worden opgehoogd tot het 
niveau van de tarieven van RTL.  
 

188. Partijen wijzen op de disciplinering die uitgaat van de dalende betalingsbereidheid van 
consumenten voor televisieabonnementen (de zogenoemde cord cutting). Ondanks dat 
inderdaad een trend gaande is waarbij het aantal televisieabonnementen daalt, stelt de ACM vast 
dat voor de komende jaren televisie nog steeds een belangrijk kanaal blijft. Zo voorzag 
Telecompaper voor 2021 een daling van slechts [0-5] procent voor het aantal 

 
182 Andere zenders zoals The Walt Disney Company (4,3%), Discovery Networks (4,1%) en Viacom (2,5%) hebben in 2021 
over de gehele dag een lager kijkersaandeel.  
183 Zie het besluit van de Commissie van 24 februari 2015 in zaak COMP/M.7194, Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver 
Media, rnrs 500-517. 
184 SKO Jaarrapport 2020, p. 34; SKO Jaarrapport 2021, p. 36. 
185 SKO Jaarrapport 2020, p. 34; SKO Jaarrapport 2021, p. 36. 
186 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.1.2.  
187 Antwoorden op aanvullende vragen, ACM/IN/662666, rnr 4 en 14.  
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televisieabonnementen.188 Hoewel Partijen betogen dat [vertrouwelijk]% van de consumenten 
zou overwegen om binnen twee jaar hun televisieabonnement op te zeggen189, gaan Partijen in 
interne stukken uit van een daling van gemiddeld [0-5] procent in de periode van 2020 tot en met 
2023.190 Hieruit leidt de ACM af dat het aantal cord cutters de komende jaren nog relatief beperkt 
is en de distributie-inkomsten nog steeds een belangrijk onderdeel zijn voor de inkomsten van 
Partijen.  
 

189. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het vooralsnog aannemelijk 
dat Partijen door de voorgenomen concentratie een sterkere onderhandelingspositie zullen 
verkrijgen die zij kunnen gebruiken om de doorgiftevergoedingen te verhogen en/of de 
voorwaarden voor doorgifte van zenders te verslechteren. Door ten minste het gehele lineaire 
aanbod van Partijen in één onderhandeling onder te brengen, kunnen Partijen de sterkere 
onderhandelingspositie van RTL overhevelen naar de huidige zenders van Talpa wat hen in staat 
stelt om de doorgiftevergoedingen te verhogen.  
 
Doorgifte van aanvullende rechten 

190. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase ziet de ACM tevens risico’s dat de 
voorgenomen overname Partijen de mogelijkheid en prikkel geeft om aanvullende (on demand) 
rechten niet langer te verlenen, de CPS-prijzen te verhogen en/of hun eigen OTT-aanbod te 
bevoordelen.191  
 

191. Distributeurs hebben aangegeven dat deze aanvullende diensten van groot belang zijn om een 
volledig totaalpakket aan consumenten aan te bieden met zowel lineaire als non-lineaire content 
die bekeken kan worden op meerdere devices. Uit informatie die de ACM van een distributeur 
heeft ontvangen leidt zij af dat [vertrouwelijk].192 [vertrouwelijk].193 Daarbij overweegt de ACM 
dat voor kijkers de aanvullende TV-diensten waaronder uitgesteld kijken en het opnemen van 
programma’s steeds belangrijker worden gevonden.194 Bovendien kan de ACM vooralsnog niet 
uitsluiten dat een beperking van de doorgifte van aanvullende rechten aan distributeurs op 
wholesale niveau, uiteindelijk zal kunnen leiden tot een significante beperking van de 
mededinging op de markt voor retail televisiediensten.  

 
7.2.4.4 Conclusie 
192. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het vooralsnog aannemelijk 

dat de voorgenomen overname ertoe zou kunnen leiden dat Partijen een significant sterkere 
onderhandelingspositie verkrijgen op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders 
en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. Dit stelt Partijen in staat om i) de 
doorgiftevergoedingen te verhogen en ii) de doorgifte van aanvullende on-demand diensten te 
beperken. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de effecten 

 
188 Nederlandse tv-inkomsten dalen in 2021 door afname aantal abonnees - Telecompaper (geraadpleegd op 20-1-2022).  
189 Zie rnr 175. 
190 Bijlage 17 van de beantwoording van aanvullende vragen, ACM/IN/665704. 
191 Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 6.  
192 Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 44-47. [vertrouwelijk], bijlage 3 bij antwoorden van aanvullende vragen, 
ACM/IN/664704.  
193 Bijlage 3 bij antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/665704. 
194 Uit het SKO Jaarrapport 2021 blijkt bijvoorbeeld dat het percentage uitgesteld kijken toeneemt: “Het percentage 
uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2021 naar 17,2%, wat overeenkomt met 27 minuten per dag. 
In 2020 was dit nog 24 minuten per dag” (p.2).  

https://www.telecompaper.com/nieuws/nederlandse-tv-inkomsten-dalen-in-2021-door-afname-aantal-abonnees--1407893
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van de voorgenomen concentratie op de wholesalemarkt voor doorgifte van televisiezenders en 
daaraan gerelateerde markten.  

7.3 De markt(en) voor de productie en inkoop/licentieverlening van 
audiovisuele content 

7.3.1 Inleiding 
193. In hoofdstuk 6 beschreef de ACM dat Partijen in hun hoedanigheid als omroep concurreren om 

de kijktijd van de consument. Hiervoor is het van belang dat een omroep goede ideeën en 
(populaire) formats produceert of dat door anderen laat doen. De Nederlandse audiovisuele 
productiesector kent verschillende producenten. Enerzijds zijn er de onafhankelijke producenten 
variërend van kleine producenten (die zich richten op bijvoorbeeld documentaires) tot grotere, 
internationale producenten (die een breed scala aan content maken). Daarnaast zijn er 
producenten die gelieerd zijn aan een omroep. Deze productiehuizen produceren in-house 
content voor de omroep en voor derden.  

 
194. Partijen zijn beiden actief aan zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van de contentmarkt. Op 

de aanbodzijde zijn Partijen door middel van hun productiehuizen (waaronder met Fremantle 
Nederland en Talpa TV Productions) actief als producent en verkoper van content. Als 
producenten verkopen zij deels content aan hun eigen omroepen, en deels aan derden 
(bijvoorbeeld aan een concurrerende omroep).  

 
195. Aan de vraagzijde zijn Partijen in hun hoedanigheid als omroepen (met onder andere de 

televisiezenders RTL 4 en SBS6) actief als inkoper van content. In de hoedanigheid als omroep 
kopen Partijen deels content bij hun eigen productiehuizen, en deels bij derden.  

 
196. De voorgenomen overname leidt tot zowel horizontale als verticale effecten wat betreft content. 

Op horizontaal gebied zijn er mogelijke zorgen aan zowel de productiezijde (aanbodzijde) als de 
inkoopzijde (vraagzijde). Op productieniveau zouden de productiehuizen van de JV een 
machtspositie kunnen krijgen waardoor zij hogere prijzen voor (bepaalde type) producties kunnen 
vragen aan inkopers van content (waaronder de NPO). Aangezien Talpa Holding ook een belang 
blijft behouden in [vertrouwelijk] kunnen Partijen onder andere op productieniveau hun 
marktgedrag gaan afstemmen. Zo zou bijvoorbeeld afspraken kunnen worden gemaakt over de te 
ontwikkelen of te produceren content en aan wie en wanneer die content beschikbaar wordt 
gesteld.  
 

197. Op inkoopniveau speelt dat de bundeling van de omroepen van Partijen, die daarmee als één 
inkoper van content een machtspositie kunnen krijgen, kan leiden tot het afdwingen van lagere 
prijzen van onafhankelijke producenten van content (bijvoorbeeld ITV of Medialane). 
 

198. Verticale schadetheorieën richten zich enerzijds op uitsluiting of uitbuiting van concurrenten van 
de JV die ook content inkopen (zoals omroepen), en anderzijds uitsluiting van onafhankelijk 
producenten. 

 
199. De JV van Partijen zou na de voorgenomen concentratie als producent geen/minder content 

kunnen gaan leveren, of onder slechtere voorwaarden, aan concurrenten van de JV op de 
inkoopmarkt, zoals bijvoorbeeld de NPO, die als gevolg een minder divers aanbod zouden 
kunnen leveren. Hierdoor is het mogelijk dat de concurrenten van de JV de kijker ziet vertrekken 
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naar de zenders van de JV. Dit kan vervolgens weer leiden tot een daling van de 
televisieadvertentie-inkomsten.  

 
200. De JV zou na de voorgenomen concentratie ook kunnen besluiten om als omroep geen (of 

minder) content meer aan te kopen bij derden, maar in plaats daarvan dit te laten produceren 
door hun eigen productiehuizen (waaronder Fremantle Nederland of TEP en Talpa Concepts). Dit 
zou ertoe kunnen leiden dat onafhankelijke producenten omzet verliezen en minder risico’s willen 
gaan nemen in het investeren in nieuwe content. Hierdoor kan de diversiteit en kwaliteit van 
content kunnen afnemen.  

 
201. Voor de beoordeling van zowel de horizontale als de verticale schade theorieën zijn de posities 

op de relevante markten van belang. Hieronder wordt daarom eerst de markt afgebakend, 
waarna wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen.  

7.3.2 De afzonderlijke productmarkt(en) voor enerzijds de productie en anderzijds de 
inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 

 
7.3.2.1 Standpunt Partijen 
202. Partijen menen dat de relevante markten omvatten (i) de markten voor de productie en productie 

in opdracht van lineaire en non-lineaire AV/TV-content; en (ii) de markten voor de 
licentieverlening en inkoop van lineaire en non-lineaire AV/TV-content, zonder dat daarbij een 
nader onderscheid gemaakt moet worden naargelang (i) het financiële model van de zender, (ii) 
de aard van de zender (lineair of non-lineair), (iii) het type content (en het genre), (iv) het 
exhibition window.195 

 

203. Partijen menen onder andere dat zowel lineaire als non-lineaire zenders een verscheidenheid 
bieden aan typen content die met elkaar concurreren en die substitueerbaar zijn. Zo geven 
Partijen aan dat op digitale platformen en op lineaire televisie dezelfde content te zien is. Om 
deze redenen stellen Partijen dat er geen onderscheid kan worden gemaakt op basis van het 
type content, of althans geen ander onderscheid dan “sport”, “films en series” en “andere 
content”.196 

 
204. Partijen stellen daarnaast dat de productie en inkoop van content niet op basis van exhibition 

windows kan worden gesegmenteerd, aangezien alle soorten content op ieder tijdstip en platform 
kunnen worden bekeken en gestreamd als gevolg van de sterk toegenomen digitalisering. Op het 
gebied van AV/TV-content convergeren lineaire TV, SVOD, TVOD en AVOD ook steeds meer, 
aldus Partijen.197 

  
205. Ook geven Partijen aan dat voor de productie en inkoop van content het onderscheid tussen vrij 

toegankelijke televisie en betaaltelevisie in Nederland niet relevant is, aangezien de Nederlandse 
televisiemarkt in wezen een betaaltelevisiemarkt is. Daarnaast geven Partijen aan dat een 
onderscheid tussen lineaire en non-lineaire zenders achterhaald is, aangezien exploitanten van 
lineaire en non-lineaire zenders en platformen dezelfde soorten en diversiteit aan AV/TV-
content(rechten) inkopen.198 Producenten en aanbieders van licenties op uitzendrechten 

 
195 Melding, rnr 40-154. 
196 Zie onder andere Melding, rnr 148. 
197 Zie onder andere Melding, rnr 150. 
198 Zie onder andere Melding, rnr 154. 
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produceren tevens content c.q. verlenen licenties op uitzendrechten voor content voor zowel 
lineaire als non-lineaire zenders, die bij de inkoop om dezelfde content concurreren.  

 
7.3.2.2 Standpunt marktpartijen 
Vereniging voor Nederlandse Content Producenten (NCP)199  
206. Onder verwijzing naar besluiten van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Commissie 

onderschrijft de NCP de onderverdeling van de productmarkt naar type content, waarbij in ieder 
geval een aparte markt voor non-scripted TV content moet worden onderscheiden. Daarnaast is 
de NCP van mening dat een nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen in ieder geval de 
reality- en entertainmentprogramma’s (amusement) enerzijds en documentaires anderzijds. 
Binnen de reality- en entertainmentprogramma’s zou dan nog een markt voor grote 
entertainmentshows, waaronder grote spelshows en talentenshows, kunnen worden 
onderscheiden. Naar de mening van de NCP zijn deze typen content geen substituten van elkaar 
uit afnemersperspectief. Daarnaast kan ook bij de onafhankelijke producenten, die zoals gezegd 
zeer divers zijn, een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds producenten die zich richten 
op amusement voor de commerciële omroepen en anderzijds producenten die zich richten op 
(maatschappelijke) documentaires.200 

 
207. Daarnaast merkt de NCP op dat de opkomst van streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon en 

andere on-demand diensten naar haar mening niet tot een andere marktafbakening leiden. Deze 
partijen nemen volgens de NCP tot nu toe nagenoeg geen producties af in Nederland. Verreweg 
de meeste content die deze streamingdiensten in Nederland afnemen zijn licenties van reeds 
bestaande series/films. En zelfs als dat in de nabije toekomst verandert, dan zal de content die zij 
afnemen waarschijnlijk verschillen van de content die voor vrij toegankelijke televisie wordt 
gemaakt. Zo zijn de streamingdiensten vooral op zoek naar scripted content en zullen zij weinig 
non-scripted content afnemen zoals entertainmentshows.201 

 
NPO 
208. Onder verwijzing naar besluiten van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Europese 

Commissie geeft de NPO aan dat er markt(en) bestaan voor de productie en inkoop/licentiering 
van content en dat deze nader kan worden onderscheiden naar verschillende type content (sport, 
films en series en overige content).202 Daarnaast ziet de NPO een onderscheid tussen scripted en 
non-scripted. Hiervoor bestaan verschillende aankoopteams en wordt een ander (inkoop)model 
gehanteerd.203 De markt wordt in belangrijke mate gekenmerkt door een onderscheid tussen 
productiehuizen die zich gespecialiseerd hebben in scripted of non-scripted. De NPO verwacht 
niet dat een partij die actief is in het produceren van non-scripted content eenvoudig – op korte 
termijn en tegen geringe kosten – kan overstappen naar scripted.204  

 
209. Daarnaast is de NPO van mening dat een afzonderlijke markt bestaat voor grootschalige 

televisieproducties. Dergelijke televisieproducties - veelal grote shows, studioproducties, 
grootschalige entertainment- of realityprogramma’s die bedoeld zijn om voor een breed publiek 

 
199 NCP vertegenwoordigt het overgrote deel van de Nederlandse film- en televisieproducenten en behartigt hun belangen in 
de breedste zin van het woord. Onder de NCP-leden bevinden zich grote producenten die een groot aantal programma’s in 
verschillende genres ontwikkelen en produceren, maar ook kleinere producenten die zich op specifieke genres richten. 
200 ACM/IN/659722, rnr 21. 
201 ACM/IN/659722, rnr 22. 
202 ACM/IN/660688, rnr 30. 
203 Aanvullende informatie ACM/IN/663086, pagina 4. 
204 Aanvullende informatie ACM/IN/666047, pagina 3. 
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op primetime te worden uitgezonden, vergen grote, soms risicovolle investeringen. De producent 
moet beschikken over kennis en ervaring met inhoudelijk, organisatorisch en logistiek complexe 
producties. De producent heeft via internationale netwerken veelal toegang tot gewilde 
programmaformats en beschikt over – c.q. heeft toegang tot – grote studioruimtes en -faciliteiten. 
De NPO heeft aangegeven dat op de Nederlandse markt een beperkt aantal aanbieders bestaat 
van dit type producties. Deze bedrijven beschikken vaak over een breder portfolio dat ook andere 
typen producties omvat maar kunnen niet zonder aanzienlijke bedrijfsrisico’s afschalen naar 
uitsluitend kleinschaliger producties, net zomin als het voor producenten van kleinschaliger 
programma’s mogelijk is om op korte termijn de focus te verleggen naar grootschalige 
producties.205 

 
7.3.2.3 Beoordeling ACM 
210. In haar eerdere beschikkingspraktijk heeft de Commissie een markt afgebakend voor enerzijds de 

productie van audiovisuele content en anderzijds een productmarkt voor de licentieverlening en 
inkoop van uitzendrechten van audiovisuele content.206  

 
211. Voor beide markten heeft de Commissie overwogen dat deze nader kunnen worden 

gesegmenteerd naar het model van levering/inkoopmodel en naar type content. Met betrekking 
tot het type content heeft de Commissie afzonderlijke markten afgebakend voor (i) films (en 
series), (ii) sport, en (iii) overige content. Voor deze laatste categorie content heeft de Commissie 
vervolgens een onderscheid gemaakt naar zgn. scripted en non-scripted content (scripted content 
wordt geproduceerd op een bestaand script, verhaal of personage, terwijl non-scripted content 
niet is gebaseerd op een script, bijvoorbeeld spelshows, realityshows en talentenjachten).  

 
212. Binnen de scripted en non-scripted segmenten, heeft de Commissie in eerdere beschikkingen 

vervolgens een verdere onderverdeling overwogen naar verschillende genres (drama, komedie, 
documentaires, kinderprogramma's, realityshows, talkshows, talentenjachten, entertainment, 
enz.). In de meest recente beschikking bestonden er voor die specifieke zaak aanwijzingen dat 
enkel voor non-scripted content kinderprogramma’s niet uitwisselbaar is voor alle andere genres.  

 
213. De Commissie heeft daarnaast afzonderlijke submarkten overwogen voor in opdracht gemaakte 

content en content die wordt geproduceerd met ingehuurde productiediensten.  
 

214. Ten aanzien van specifiek de licentieverlening/inkoop van audiovisuele content heeft de 
Commissie in haar beschikkingen overwogen om een nadere segmentering aan te brengen voor 
de exhibition window van de content. Zo overwoog zij dat er een mogelijk onderscheid is naar 
SVOD, TVOD, Pay Per View, eerste betaaltelevisievenster, tweede betaaltelevisievenster en vrij 
toegankelijke televisie.  

 
215. In eerdere besluiten heeft de ACM een aparte markt afgebakend voor de onafhankelijke productie 

van Nederlandse televisieprogramma’s waartoe niet de door de televisieomroepen zelf in house 
geproduceerde programma’s behoren. Daarbij heeft de ACM, in tegenstelling tot de Commissie, 
geen onderscheid overwogen op basis van de verschillende inkoopmodellen. De ACM overwoog 
dat er mogelijk een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van het type productie.207 

 
205 Aanvullende informatie ACM/IN/666047, pagina 5. 
206 Zie onder andere de beschikking van de Commissie van 30 juni 2000, in zaak COMP/M.9676 - LOV GROUP / BANIJAY 
/ ESG. 
207 Zie besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma – SBS, punt 52 e.v. 
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Meer specifiek gaf de ACM aan dat mogelijk een aparte markt moet worden afgebakend voor 
grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s, omdat niet elke producent in staat is om 
grootschalige televisieproducties te produceren voor een breed publiek die op prime time 
televisietijd worden uitgezonden. Dergelijke grootschalige televisieproducties vereisen volgens de 
ACM grote en risicovolle investeringen, naast de nodige kennis en ervaring om grootschalige 
producties succesvol te produceren. De exacte marktafbakening is uiteindelijk in het midden 
gelaten.  

 
216. De ACM heeft de markt voor de inkoop en licentieverlening van AV/TV-content eerder 

afgebakend in lijn met de beschikkingspraktijk van de Commissie. De ACM heeft de markt 
gesegmenteerd in uitzendrechten voor audiovisuele content voor (i) vrij toegankelijke 
televisiezenders en (ii) betaaltelevisiezenders, en naargelang het type content. Daarnaast heeft 
de ACM een subsegment geïdentificeerd voor uitzendrechten voor televisieprogramma’s. 

 
217. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komen aanwijzingen naar voren dat een 

onderscheid naar type content (wijze en genres) op basis van de vraag- en aanbodzijde nog 
steeds gerechtvaardigd is. Zo onderschrijven zowel de NCP als de NPO dat een onderscheid kan 
worden gemaakt naar enerzijds productie en inkoop van (i) sport(rechten), (ii) films en series, en 
(iii) overige content.208 Daarnaast wijzen deze marktpartijen op de verschillen tussen de productie 
en inkoop van enerzijds scripted en non-scripted content.209 Ook geven beide marktpartijen aan 
dat een nader onderscheid kan worden gemaakt naar genre.210 Zo wordt aangegeven dat niet 
elke producent in staat is om grootschalige producties – die worden geproduceerd voor een 
breed publiek en in het algemeen worden uitgezonden op prime time – te produceren. Dergelijke 
grootschalige televisieproducties vergen grote en deels ook risicovolle investeringen. De 
producent moet tevens beschikken over de benodigde know-how zoals kennis en ervaring met 
inhoudelijk, organisatorisch en logistiek complexe producties. 

 
218. Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek van de ACM komen wisselende beelden over de wijze 

van inkoop en de mogelijke mate van concurrentiedruk van VOD op de verschillende segmenten. 
Zo geeft de NPO bijvoorbeeld aan dat aan de ene kant geen verschil is in type content dat op 
haar lineaire zenders wordt uitgezonden en haar OTT aanbod NPO Plus vanwege de verplichting 
dat alles wat op NPO Plus staat eerst lineair en in NPO Start te zien moet zijn geweest, of 
binnenkort te zien zal zijn. Daarentegen geeft de NPO wel aan dat voor NPO Plus wel andere 
rechten worden ingekocht, zodat de content langer beschikbaar is voor de consument. Er wordt 
voor dezelfde content die ten behoeve van NPO Plus beschikbaar wordt gemaakt dus meer 
betaald omdat een ander type rechten wordt verkregen. In een eventuele vergunningsfase zal 
hier nader onderzoek naar worden gedaan. 

 
7.3.2.4 Conclusie 
219. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in de huidige zaak uit van mogelijke markt(en) voor de 

productie van AV-content ten behoeve van lineaire distributie, waarbij een onderscheid kan 
worden gemaakt naar type content: (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Voor het 
laatste segment kan een nader onderscheid worden gemaakt naar scripted en non-scripted 
content en naar genre (waaronder grootschalige televisieproducties).  

 

 
208 Zie onder andere ACM/IN/660688 en ACM/IN/659722. 
209 Zie onder andere ACM/IN/660688 en ACM/IN/659722. 
210 Zie onder andere ACM/IN/666047 en ACM/IN/659722. 
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220. Daarnaast gaat de ACM in deze zaak uit van mogelijke markt(en) voor de inkoop of 
licentieverlening van AV-content ten behoeve van lineaire distributie met een mogelijk 
onderscheid naar type content, te weten (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. 
Daarnaast gaat de ACM uit van een mogelijk onderscheid binnen het segment ‘overige content’ 
naar scripted en non-scripted content en naar genre (bijvoorbeeld grootschalige 
televisieproducties). In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar 
de precieze marktafbakening.  

7.3.3 De geografische markt(en) voor de productie en inkoop/licentieverlening van 
audiovisuele content 

 
7.3.3.1 Standpunt Partijen 
221. Partijen sluiten zich aan bij de beschikkingspraktijk van de Commissie en de besluiten van de 

ACM voor zover zij hebben geconcludeerd dat de relevante markten voor de productie (al dan 
niet in opdracht) en de inkoop of licentieverlening van AV/TV-content nationaal in reikwijdte 
zijn.211 Hoewel bepaalde content zowel in Vlaanderen als in Nederland kan worden bekeken 
(vergelijkbaar met bepaalde internationale content die in meerdere landen wordt bekeken), vindt 
de concurrentie, volgens Partijen, op de markt voor de inkoop van AV/TV-content op nationale 
basis plaats. Nederlandse commerciële televisiezenders zijn niet beschikbaar in Vlaanderen en 
vice versa. Daarnaast geldt dat, hoewel Videoland toegankelijk is in Vlaanderen en de hele 
Europese Unie, een account alleen kan worden geactiveerd met een Nederlandse bankrekening. 
Deze beperkingen bevestigen volgens Partijen dat de inkoopmarkt van AV/TV-content nationaal 
is.  

 
7.3.3.2 Standpunt marktpartijen 
222. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat Vlaamse omroepen geen 

alternatief afzetkanaal vormen voor Nederlandse televisieproducenten; zij nemen niet zelfstandig 
content af die niet aan een Nederlandse omroep wordt verkocht. Vlaamse omroepen 
concurreren, volgens de NCP, niet of nauwelijks met Nederlandse omroepen om content van 
Nederlandse televisieproducenten. Hooguit wordt een programma aan zowel een Vlaamse als 
een Nederlandse omroep verkocht.212 

 
223. Daarnaast geeft de NPO aan dat, onder verwijzing naar eerdere beschikking van de Commissie 

en besluiten van de ACM, dat de markt(en) voor de productie van content en de 
inkoop/licentieverlening van content nationaal (of het Nederlands grondgebied) dient te worden 
afgebakend.213  

 
7.3.3.3 Beoordeling ACM 
224. In eerdere besluiten van de ACM214 en beschikkingen van de Europese Commissie215 is de markt 

voor de productie van audiovisuele content afgebakend als nationaal of breder, dat wil zeggen 
een bepaald taalgebied. Voorgaande conclusie geldt ook indien binnen deze relevante markt een 
mogelijke aparte markt moet worden afgebakend voor de onafhankelijke productie van 
grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s. Ten aanzien van de inkoop/licentiëring van 

 
211 Melding, rnrs. 155-157. 
212 ACM/IN/659722, rnr. 18 en 25. 
213 ACM/IN/660688, p. 11 en 12. 
214 Zie onder andere het besluit van de ACM d.d. 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma-SBS, rnr. 62 e.v. 
215 Zie onder andere de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.7194 - LIBERTY GLOBAL/ CORELIO/ W&W/ DE 
VIJVER MEDIA, rnr.70 e.v. 
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uitzendrechten voor content heeft de Commissie overwogen dat deze markt een nationale 
reikwijdte heeft of een bredere taalkundig homogeen gebied omvat. 

 
225. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen 

die duiden op een andere mogelijke afbakening van de productmarkt(en) voor enerzijds de 
productie van audiovisuele content en anderzijds de inkoop/licentiering van content. De 
marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is 
overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  
 

226. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen 
die duiden op een bredere dan nationale omvang voor de mogelijke inkoopmarkt(en) en de 
mogelijke markt(en) voor de productie van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft 
in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in 
eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  

 
7.3.3.4 Conclusie 
227. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in deze zaak uit van een mogelijke markt voor de inkoop 

van AV-content die nationaal van omvang is. Daarnaast gaat zij uit van een mogelijke markt voor 
de productie van AV-content die nationaal van omvang is. 

7.3.4 De horizontale gevolgen op de mogelijke markt(en) voor de 
inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 

 
Activiteiten Partijen op het gebied van inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
228. RTL laat content produceren en koopt zodoende content in op twee manieren. Het verschil zit in 

wie de rechten heeft van de betreffende content. RTL koopt content in van producenten die 
daarbij zelf de rechten op die content hebben. Daarnaast laat RTL content produceren door 
derden waar RTL zelf de rechten van houdt. RTL is ook actief op de inkoopmarkt van licenties op 
uitzendrechten van kant en klare AV/TV-content producties. 

 
229. Talpa Network is in Nederland actief als vrager op de markt voor de productie van AV/TV-content 

via Talpa TV. Net als dat geldt voor RTL gaat dat op twee manieren. Talpa TV koopt AV/TV-
content in bij TEP en andere producenten waarvan de betreffende producenten de rechten 
houden. Daarnaast laat Talpa TV ook content produceren waarvan Talpa TV zelf de rechten 
houdt. Net zoals RTL, koopt Talpa TV ook licenties in voor uitzendrechten van AV/TV-content. 

 
7.3.4.1 Standpunt Partijen 
230. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering 

van de daadwerkelijke mededinging ongeacht het specifieke contentsegment waar hun 
inkoopactiviteiten betrekking op hebben. Partijen stellen daarbij dat zij concurrentiedruk zullen 
ondervinden van veruit de grootste inkoper, te weten de NPO. Partijen stellen daarnaast dat zij 
aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van internationaal opererende VOD-spelers 
waaronder Netflix, Disney+ en Amazon voor wat betreft de inkoop van inkoop van films en series 
en andere content. Dergelijke spelers kopen, volgens Partijen, steeds vaker Nederlandse content 
in en concurreren daarmee met Partijen. Verder oefenen marktpartijen als ESPN, Eurosport en 
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Ziggo Sport, evenals internationale live sportstreamingsdiensten DAZN en Viaplay 
concurrentiedruk uit op Partijen met betrekking tot de inkoop van sportcontent.216  

 
7.3.4.2 Standpunt marktpartijen 
NCP 
231. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat zij risico’s ziet op de 

inkoopmarkt. Naar de mening van NCP beschikt RTL reeds over een economische machtspositie 
op de markt voor de inkoop van producties voor vrij toegankelijke televisie, en zeker op de daarin 
te onderscheiden deelmarkten voor de inkoop van producties van non-scripted content. Die 
positie wordt door de voorgenomen concentratie aanzienlijk versterkt. Voor zover de ACM echter 
tot de conclusie zou komen dat RTL thans niet beschikt over een economische machtspositie, 
dan wordt die economische machtspositie als gevolg van de voorgenomen concentratie in het 
leven geroepen.217  

 
232. Daarnaast stelt de NCP dat Partijen naaste concurrenten zijn.218 De zenders van RTL en Talpa 

concurreren wat betreft profilering en programmering veel meer met elkaar dan met de NPO. Zo 
hebben de zenders RTL8 en Net5 dezelfde doelgroep, namelijk vrouwelijk publiek. Hetzelfde 
geldt voor de zenders RTL7 en Veronica, namelijk mannelijk publiek. Ook de vlaggenschepen 
van RTL en Talpa, te weten RTL 4 en SBS6, hebben een vergelijkbare profilering en 
programmering met bijvoorbeeld meer focus op nieuws en entertainment shows. Hun producten 
zijn daarom sterk inwisselbaar. 

 
233. Tevens stelt de NCP dat toetreding van nieuwe volwaardige concurrenten niet voor de hand ligt 

gelet op de toetredingsdrempels (waaronder hoge investeringen). Bovendien zal volgens de NCP 
de NPO wat betreft haar beleid om zich niet op amusementsprogramma’s te richten, geen 
ommezwaai maken, waardoor de positie van de gefuseerde onderneming als vrijwel enige 
afnemer op de inkoopmarkten voor non-scripted reality- en entertainmentprogramma’s hoe dan 
ook niet zal worden bedreigd door de NPO.219  

 
234. Gelet op het bovenstaande verwacht de NCP dat Partijen, nog meer dan in de huidige situatie, 

eenzijdig de voorwaarden kunnen dicteren in de onderhandelingen met onafhankelijke 
producenten en desgewenst bepaalde producenten geheel van de markt door de afname van 
deze producent(en) geheel te staken. Dit kan volgens de NCP ook resulteren in een verlaagde 
bereidheid bij de producenten om te investeren in formats en producties waardoor de 
concurrentie op de productiemarkten afneemt en daarmee ook de uiteindelijke kwaliteit van de 
producties. Dit zal zich, zoals eveneens al beschreven, vertalen in een verschraling van het 
aanbod op de vrij toegankelijke televisie. 

 
NPO 
235. De NPO heeft aangegeven dat de nieuwe combinatie RTL/Talpa een grotere 

onderhandelingsmacht verkrijgt wat leidt tot marktmacht op de inkoopmarkt voor content.  
 

236. Daarbij geeft de NPO aan dat RTL en Talpa elkaars meest nabije concurrent zijn als het gaat om 
de content, maar dat neemt niet weg dat NPO en RTL/Talpa ook concurreren met elkaar op dit 

 
216 Melding, rnrs 340 e.v. en ACM/IN/665996, rnrs 77 e.v. 
217 Zie ACM/IN/659722, rnr. 68. 
218 Zie ACM/IN/659722, rnr. 70. 
219 Zie ACM/IN/659722, rnr. 41 en ACM/IN/663082. 
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gebied. Doordat de concurrentiedruk tussen RTL en Talpa verdwijnt, kan de nieuwe entiteit zich 
na de voorgenomen transactie, volgens de NPO, volledig richten op de concurrentie met de NPO 
wat betreft vergelijkbare content.220 

 
237. Op de markt voor de inkoop/licentiering van content verwacht de NPO dat de marktmacht van 

RTL/Talpa zal betekenen dat er minder, minder courante of alleen duurdere producties 
overblijven voor de NPO, dan wel dat het tot bulkaankopen leidt van producties met uitzendplicht, 
maar niet passend bij de NPO. Op de markt voor aankoop van buitenlands aanbod ontstaat sinds 
de komst van internationale platforms steeds meer schaarste. De voorgenomen concentratie zal 
dit effect versterken aangezien er een grotere speler bij komt (met meer slagkracht). RTL/Talpa 
zal daardoor meer mogelijkheden (budget) hebben om duurdere content en kwalitatief betere 
producten te kopen. Als gevolg van de voorgenomen concentratie kan RTL/Talpa, volgens de 
NPO, dus meer rechten en programma’s verkrijgen, inclusief VOD-rechten.221 

 
238. Daarnaast verwacht de NPO ook prijsstijgingen t.a.v. het verwerven van VOD-rechten en een 

negatief effect op de inkoop van rechten ten behoeve van de langere beschikbaarheid van 
content voor het publiek van NPO Plus. Wanneer RTL/Talpa door verminderde concurrentiedruk 
meer middelen kan besteden aan SVOD-licenties bestaat de kans dat de content die 
aantrekkelijk is voor zowel lineaire tv als VOD, vaker bij RTL/Talpa terecht zal komen.222 

 
Netflix 
239. Netflix staat neutraal ten opzichte van de voorgenomen concentratie. De markt is zo dynamisch 

dat er een sterkere concurrentie komt door beweging van de gehele markt. Concurrentie doet in 
feite de markt groeien. Netflix ziet de concurrentie in brede zin: zij concurreert niet alleen met 
andere streamingdiensten maar ook met andere typen diensten die consumenten-entertainment 
aanbieden. Zo geeft Netflix aan dat zij onder andere concurreert met YouTube, Videoland, NPO+, 
Disney, Prime, Videoland en (binnenkort) met Viaplay. Daarnaast heeft Netflix aangegeven dat 
de diversiteit aan genres en diensten toeneemt. Multi-homing in de zin dat consumenten parallel 
meerdere VOD diensten afnemen ziet Netflix als een gegeven wat leidt tot meer concurrentie.223 

 
7.3.4.3 Beoordeling ACM 
Inleiding 
240. In het Visiedocument Inkoopmacht van de ACM wordt uiteengezet dat in het concentratietoezicht 

in elk geval de volgende elementen ten aanzien van een voorgenomen concentratie aan de 
inkoopzijde in ogenschouw wordt genomen: (i) de marktpositie van de te concentreren 
ondernemingen, (ii) de positie van deze ondernemingen op hun eigen downstream-markten, (iii) 
de positie van de leveranciers en de mogelijkheden die de concentratie biedt om concurrenten uit 
te sluiten of leveranciers of producten van de markt te weren.224  

 
241. Concentraties aan de inkoopzijde waarbij het om hoge marktaandelen gaat en waarbij sprake is 

van veel, kleine, toeleveranciers, alsmede van een machtige positie op de eigen downstream-
markten voor de geconcentreerde ondernemingen, kunnen op mededingingsrechtelijke bezwaren 
stuiten. Het is dan namelijk denkbaar dat door de machtige inkooppositie de toeleveranciers 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Bijvoorbeeld doordat de inkoper bij leveranciers minder gaat 

 
220 ACM/IN/660688, rnr. 63. 
221 ACM/IN/660688, rnr. 74. 
222 ACM/IN/660688, rnr. 75 en 76. 
223 ACM/UIT/565766, p.3. 
224 Visiedocument Inkoopmacht ACM, december 2014. 
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inkopen om aldus lagere tarieven af te dwingen. De kans is vervolgens groot dat de lagere 
tarieven niet aan de consument ten goede komen of zelfs tot een verslechtering leiden. Door de 
mogelijke machtige positie op de downstream-markt is er namelijk voor de betrokken 
geconcentreerde onderneming geen prikkel om de lagere tarieven ten behoeve van de 
concurrentie in te zetten. Zeker als de onderneming de lagere tarieven heeft afgedwongen door 
minder af te nemen, kan de consument zelfs slechter af zijn omdat er minder te kiezen valt of 
omdat de prijzen van de betrokken producten zelfs stijgen. Minder inkoop zal immers ook minder 
verkoop op de downstream-markt betekenen. 

 
Marktaandelen 
242. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de inkoop van 

audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen schatten de totale marktomvang 
op basis van de door hen gespendeerde content uitgaven, de content uitgaven van de NPO225, en 
een ruwe inschatting van de contentuitgaven van hun andere concurrenten (waaronder VOD-
aanbieders).  

 
243. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de marktomvang van de markt(en) voor de 

inkoop/licentieverlening heeft de ACM op basis van de door verschillende marktpartijen gedeelde 
omzetcijfers een eerste inschatting geprobeerd te maken van de marktomvang en posities van 
Partijen. Bij de benadering van de marktomvang houdt de ACM vooralsnog geen rekening met de 
inkoop/licentieverlening van marktspelers die actief zijn op het OTT-segment (waaronder 
marktspelers als Netflix en Amazon).226 Hierdoor geven de hierna gepresenteerde marktaandelen 
een weerspiegeling van de (gezamenlijke) posities van Partijen uitgaande van het meest nauwe 
mogelijke scenario.  

 
244. Uitgaande van een mogelijke markt voor de inkoop/licentieverlening van AV-content geven 

Partijen aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel hebben op een algehele markt voor 
inkoop/licentieverlenging van ongeveer [30-40]% in 2020, waarbij Talpa ongeveer [10-20]% 
toevoegt. Partijen gaan bij hun berekening van hun gezamenlijk marktaandeel tevens uit van een 
aankoopaandeel van VOD-aanbieders van ongeveer EUR [vertrouwelijk]. De ACM gaat 
vooralsnog uit van de inkoop van content zonder rekening wordt gehouden met concurrentiedruk 
vanuit VOD-aanbieders. Uitgaande van een marktomvang zonder de inkoop van VOD-aanbieders 
komt het gezamenlijk marktaandeel volgens de overlegde cijfers van Partijen uit op ongeveer [30-
40]%, met een toevoeging van ongeveer [10-20]%.  

 
245. Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat Partijen op bepaalde segmenten over een sterke(re) 

marktpositie beschikken. Zo omvat de totale inkoop van non-scripted content voor RTL ongeveer 
[90-100]% van de totale ‘overige content’ inkoop en ongeveer [60-70]% van de totale inkoop aan 
content over 2020. Voor Talpa geldt dat zij binnen het segment overige content vrijwel uitsluitend 
non-scripted content heeft aangekocht. De non-scripted content is ongeveer [50-60]% van de 
totale inkoop aan content in 2020. Daarnaast heeft Talpa in 2020 voor ongeveer [40-50]% aan 
content ingekocht dat betrekking had op films en series.  

  
 

225 Partijen hebben gebruikgemaakt van de gepubliceerde cijfers in het NPO jaarverslag. 
226 Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek komt naar voren dat Netflix zich richt op series en films, en biedt daarnaast 
documentaires aan. Netflix biedt op dit moment geen sport, live programmering en nieuws. Een aantal andere buitenlandse 
spelers hebben in de media daarentegen wel aangekondigd dat zij bepaalde type (Nederlandse) content zal gaan 
aanbieden in Nederland in de nabije toekomst, waaronder Amazon Prime en Viaplay. In een eventuele vergunningsfase zal 
hier nader onderzoek naar worden gedaan. 
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246. Daarnaast zijn Partijen belangrijke spelers op bepaalde genre content. Zo zijn Partijen 
bijvoorbeeld met programma’s als All Together Now, All You Need is Love en The Voice of 
Holland belangrijke inkopers van grootschalige televisieprogramma’s. Ook Partijen lijken dit te 
onderkennen door aan te geven dat hun gezamenlijk marktaandeel op dit laatste mogelijke 
segment hoger ligt dan [40-50]%.  

  
Alternatieven voor onafhankelijke producenten 
247. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk in welke mate en omvang er voor onafhankelijke 

producenten, naast Partijen, een alternatief is om AV-content aan te verkopen. De omroepen van 
de NPO zijn een alternatief afzetkanaal voor de onafhankelijke producenten, maar dit lijkt 
vooralsnog voornamelijk het geval bij de inkoop van sport(rechten). [vertrouwelijk].227  

 
248. In een mogelijke vergunningsfase zal nader onderzoek worden gedaan naar de positie van 

Partijen en de alternatieven voor de onafhankelijke producenten in de verschillende segmenten 
binnen de markt voor de inkoop van AV-content. Daarbij zal de ACM ook onderzoek doen naar 
de inkoop van content door VOD-aanbieders.  

 
249. De ACM heeft in haar marktonderzoek in deze zaak Netflix gesproken. Uit dit gesprek komt naar 

voren dat zij zich enkel richt op de aankoop van series en films, en biedt daarnaast 
documentaires aan. Zij biedt op dit moment geen sport, live programmering en nieuws. Een 
aantal andere buitenlandse spelers hebben in de media daarentegen wel aangekondigd dat zij 
bepaalde type (Nederlandse) content zal gaan aanbieden in Nederland in de nabije toekomst, 
waaronder Amazon Prime228 en Viaplay229. In een mogelijke tweede fase zal nader onderzoek 
worden verricht naar de potentiële concurrentiedruk van VOD-aanbieders op de mogelijke 
markt(en) voor de inkoop van audiovisuele content. 

 
7.3.4.4 Conclusie 
250. Gelet op het bovenstaande acht de ACM het aannemelijk dat, afhankelijk van de mogelijke 

afbakening van de productmarkt, door de voorgenomen concentratie de inkooppositie van 
Partijen verder kan worden versterkt. Producenten kunnen daardoor in hun 
onderhandelingspositie worden geraakt zowel voor wat betreft de prijs als andere voorwaarden. 
Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat het wegvallen van concurrentie op de inkoopmarkt 
implicaties kan hebben op de investeringen die producenten doen in de ontwikkeling van nieuwe 
content en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de content en de keuzemogelijkheden van 
consumenten. Contentproducenten zullen door de voorgenomen concentratie namelijk mogelijk 
geconfronteerd worden met een lagere prijs voor de content die zij produceren voor Partijen.  

 
251. De ACM zal in een eventuele vergunningsfase de mogelijke gevolgen op de inkoopmarkt voor 

bepaalde segmenten van content waaronder, maar niet uitsluitend, non-scripted content, films en 
series en grootschalige producties nader onderzoeken. Zo zal de ACM onder andere 
onderzoeken wat de relevante mogelijke productmarkten zijn en in welke mate en omvang de 
onafhankelijke producenten beschikken over reële alternatieven.  

 
227 Zie Powerpoint presentatie RTL, [vertrouwelijk], sheet 23. 
228 Zie onder andere Ook Nederlandse series op Amazon Prime, rapper Donnie een van presentatoren | NU - Het laatste 
nieuws het eerst op NU.nl 
229 Zie onder andere NENT Group to launch Viaplay in the Netherlands with exclusive Formula 1® and Bundesliga rights | 
Nordic entertainment group. 

https://www.nu.nl/media/6166893/ook-nederlandse-series-op-amazon-prime-rapper-donnie-een-van-presentatoren.html
https://www.nu.nl/media/6166893/ook-nederlandse-series-op-amazon-prime-rapper-donnie-een-van-presentatoren.html
https://www.nentgroup.com/news/news-releases/nent-group-launch-viaplay-netherlands-exclusive-formula-1r-and-bundesliga-rights
https://www.nentgroup.com/news/news-releases/nent-group-launch-viaplay-netherlands-exclusive-formula-1r-and-bundesliga-rights
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7.3.5 Horizontale gevolgen op de mogelijke markt(en) voor de productie van 
audiovisuele content 

 
Activiteiten van Partijen op het gebied van de productie van content 
252. RTL Group is, in Nederland, via Fremantle Nederland actief als producent van AV/TV-content. De 

producenten Blue Circle en No Pictures Please en de dramaproducent Fiction Valley zijn 
volledige dochterondernemingen van Fremantle Nederland. Sinds april 2021 heeft Fremantle 
Nederland ook een minderheidsbelang van [vertrouwelijk]% in de fictie en reality producent 
Tebbernekkel. Fremantle Nederland produceert via voornoemde productiehuizen alleen 
zogenaamde tailormade of commissioned AV/TV-content voor derden, waarbij geldt dat 
Fremantle Nederland de formatrechten van de producties houdt. Voor zover RTL zelf (deels) de 
rechten houdt op een aantal formats, geldt dat zij deze niet verkoopt aan derden. 

 
253. Fremantle Nederland heeft tevens een meerderheidsbelang van [vertrouwelijk]% in de joint 

venture Fremantle Productions, waarin RTL de overige aandelen ([vertrouwelijk]%) houdt. 
Fremantle Productions ontwikkelt formats in samenspraak met RTL, en produceert de betreffende 
formats voor RTL (zowel voor de lineaire zenders als voor Videoland) en niet voor derden.  

 
254. De productietak van Talpa Network (Talpa TV Productions) produceert content voor Talpa TV en 

niet voor derden. Talpa Concepts en Talpa Entertainment Productions (TEP), twee 
dochterondernemingen van Talpa Holding, zijn tevens actief aan de aanbodzijde van de markt 
voor de productie van AV/TV content.230 Talpa Concepts ontwikkelt formats en TEP produceert 
formats voor zowel Talpa Network als voor derden.  

 
255. Op basis van een Content Agreement zullen Talpa Concepts en TEP na de voorgenomen 

concentratie content produceren voor de nieuwe entiteit. Op basis van de Content Agreement zal 
Talpa Concepts in het bijzonder [vertrouwelijk].231 Talpa Holding heeft op basis van de Content 
Agreement het [vertrouwelijk].232 [vertrouwelijk].233  

 
7.3.5.1 Standpunt Partijen 
256. Partijen schatten in dat Banijay/Endemol met betrekking tot in Nederland geproduceerde content 

– met name grootschalige producties die gericht zijn op een groot publiek dat doorgaans op prime 
time tijdslots uitzendt – een ongeveer vergelijkbare marktpositie heeft als Fremantle Nederland. 
Daarbij vinden partijen dat ITV ook een zeer sterke positie heeft. Andere concurrenten zijn 
Warner Bros, Liberty Global, NewBe, Vincent TV, Medialane, IDTV, Fabiola en Pilot Studio. Ook 
wordt door Partijen opgemerkt dat Fremantle in de recente Lov Group/Banijay/ESG-transactie 
niet werd genoemd als een van de belangrijkste concurrenten op het gebied van op maat 
gemaakte non-scripted programma’s in Nederland.234 

 

 
230 Beide ondernemingen vallen buiten de voorgenomen transactie.  
231 Zie artikel III.1 van de Content Agreement, Schedule 4 bij de overeengekomen Subscription and Contribution Agreement, 
bijlage 6 van de Melding. 
232 Zie artikel III.4 van de Content Agreement, Schedule 4 bij de overeengekomen Subscription and Contribution Agreement, 
bijlage 6 van de Melding. 
233 Zie artikel III.4 van de Content Agreement, Schedule 4 bij de overeengekomen Subscription and Contribution Agreement, 
bijlage 6 van de Melding. 
234 Zie Melding, rnr. 207 en ACM/IN/665996, rnrs 98 e.v. 
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7.3.5.2 Standpunt marktpartijen 
257. De NPO heeft aangegeven dat zij concurreert met RTL/Talpa op het gebied van de productie van 

Nederlandstalige content. De (onafhankelijke) productiehuizen werken grotendeels zowel voor de 
publieke als de commerciële omroepen. Het productiehuis ‘Warner Bros International Television 
Production Nederland’ produceert bijvoorbeeld zowel voor de publieke omroep (First Dates 
(Hotel), Anna’s brains, De gevaarlijkste wegen van de wereld) als voor de commerciële omroepen 
(I can see your voice, the Bachelorette, Temptation Island).235  
  

258. Ook MediaLane, Vincent TV Producties, idtv, The Media Brothers, PilotStudio, Fabiola, Concept 
Street, en Helder werken zowel voor de publieke als de commerciële omroepen. Als gevolg van 
de voorgenomen Transactie zal RTL/Talpa meer financiële armslag krijgen (ook ten aanzien van 
de content die exclusief voor Videoland wordt geproduceerd). Dit zal een prijsopdrijvend effect 
hebben en zorgen voor mogelijke uitsluiting van NPO, behoudens wat leftovers.236 

 
7.3.5.3 Beoordeling ACM 
259. Fremantle Nederland verkoopt, via haar dochterondernemingen Blue Circle, No Pictures Please 

en dramaproducent Fiction Valley, op dit moment audiovisuele content aan onder andere RTL, 
Talpa TV, [vertrouwelijk]. Bij de producties bij voornoemde productiehuizen geldt dat Fremantle 
Nederland de formatrechten van de producties houdt. Fremantle Nederland genereerde in 2020 
in totaal ongeveer EUR[vertrouwelijk] aan omzet door het leveren van audiovisuele content, 
waarvan ongeveer EUR[vertrouwelijk] aan Partijen gezamenlijk.237  

 
260. Talpa TV produceerde, via Talpa TV Productions, content voor de Talpa televisiekanalen en 

online platforms. Deze productie van audiovisuele content betrof in 2020 ongeveer 
EUR[vertrouwelijk].  

 
261. In het verleden werd in-house productie van tv-zenders doorgaans uitgesloten van de relevante 

productmarkt omdat het alleen bedoeld is voor intern gebruik, en werd daarmee buiten 
beschouwing gelaten bij de berekening van de marktomvang en de marktaandelen.238 

 
262. Daarentegen werden in een andere beschikking van de Commissie programma's die in eigen 

beheer door tv zenders werden geproduceerd, maar vervolgens ook wel verkocht aan derden, 
opgenomen in de relevante productmarkt vanwege de concurrentie met programma's van 
onafhankelijke producenten.239 De ACM meent dat de in-house geproduceerde content van 
Partijen, die vooralsnog niet aan derden wordt aangeboden, ten behoeve van deze eerste 
beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie een betere weerspiegeling kan 
geven van de daadwerkelijke omvang van de productiehuizen van Partijen. In het navolgende zal 
de ACM daarom vooralsnog de in-house geproduceerde content meerekenen.  

 
263. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de productie van 

audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen verwachten dat hun inschattingen 
op de markt voor de inkoop van content als een proxy kan dienen voor de marktomvang en 
positie van Partijen op deze markt. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de 

 
235 ACM/IN/660688, rnr. 61. 
236 ACM/IN/660688, rnr. 62. 
237 Melding, rnr 358. 
238 Beschikking van de Commissie op 11 juli 2000 in zaak COMP/M.1943 – Telefonica/Endemol, punt 8 en uitspraak van het 
gerecht op 28 april 1999 in zaak C-221/95 Endemol Entertainment Holding BV vs. Commission. 
239 Beschikking van de Commissie op 11 juli 2000 in zaak COMP/M.1943 – Telefonica/Endemol. 
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marktomvang van de markt voor de productie van content heeft de ACM geprobeerd op basis van 
de door verschillende marktpartijen gedeelde omzetcijfers en kwalitatieve informatie een eerste 
inschatting gemaakt van de marktposities van Partijen. 

 
264. Op basis van de cijfers van Partijen komt naar voren dat zij voor het overgrote deel (minimaal 

[80-90]%) van hun totale productie van content, non-scripted content produceerde in 2020. In de 
meest recente beschikking van de Commissie uit 2018 is gekeken naar de concurrentiepositie 
van verschillende producenten in Nederland ten aanzien van dit type content. Uit dat 
marktonderzoek van de Commissie kwam naar voren dat onder andere de volgende 
concurrenten actief zijn op het non-scripted segment: Banijay, ITV, Warner en All3Media met 
respectievelijk een marktaandeel van [20-30%], [20-30%], [0-5%] en [0-5%].  

 
265. Op basis van kwalitatieve gegevens uit het marktonderzoek in deze zaak acht de ACM het 

aannemelijk dat Fremantle Nederland een vergelijkbare positie heeft als Banijay en ITV (zoals 
vastgesteld door de Commissie in 2018). Dit wordt tevens door Partijen zelf bevestigd. Talpa is 
met Talpa TV Productions qua omzet [vertrouwelijk] in het geval in-house productie wordt 
meegeteld. Daarmee is de toevoeging van Talpa in ieder geval niet gering. Vooralsnog is op 
basis van het marktonderzoek in deze fase niet duidelijk welke mate van concurrentiedruk 
Partijen op dit moment ondervinden van de verschillende producenten indien wordt gekeken naar 
de verschillende type content en genre. De ACM kan daarmee op dit moment niet uitsluiten dat 
Partijen op één of meerdere mogelijke submarkten een sterke positie verkrijgen.  

 
266. Gelet op het voorgaande acht de ACM het aannemelijk dat, afhankelijk van de mogelijke 

afbakening van de productmarkt, door de voorgenomen concentratie Partijen over een sterke 
positie kunnen gaan beschikken op de mogelijke markt voor de productie van content. Meer in 
het bijzonder acht de ACM het aannemelijk dat Partijen een sterke positie verkrijgen op de 
mogelijke markt voor de productie van non-scripted content. De ACM heeft daarmee 
aanwijzingen dat de daadwerkelijke mededinging op deze mogelijke markt(en) of een deel 
daarvan na de voorgenomen concentratie op significante wijze zou kunnen worden belemmerd 
aangezien Partijen grote aanbieders zijn en nabije concurrenten lijken. Daarbij zou naast prijs en 
kwaliteit ook de keuzemogelijkheid van consumenten in het geding kunnen zijn. In een eventuele 
vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de mate van concurrentiedruk van 
andere producenten (op de verschillende mogelijke segmenten).  
 

7.3.6 Verticale effecten  

7.3.6.1 Klantafscherming 
 

267. Klantafscherming kan zich voordoen wanneer een leverancier integreert met een belangrijke 
afnemer op de zogenoemde downstream markt240. Door deze aanwezigheid downstream kan de 
fusieonderneming haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten in de upstream markt (de 
inputmarkt) de toegang tot een toereikend klantenbestand ontzeggen en daarmee hun 
mogelijkheid of prikkel om te concurreren, verminderen241. Een vertaling hiervan naar de huidige 

 
240 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen, rnr. 58. 
241 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen, rnr. 58. 
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situatie is dat de JV na de voorgenomen concentratie geen (of minder) content meer aankoopt bij 
derden, maar dit laat produceren door Fremantle Nederland of TEP en Talpa Concepts. Dit leidt 
ertoe dat onafhankelijke producenten niet langer effectief kunnen concurreren. 

 
7.3.6.2 Standpunt Partijen 
268. Volgens Partijen zal de voorgenomen concentratie niet leiden tot uitsluiting van onafhankelijke 

producenten. Zo stellen zij onder andere dat Talpa TV geen machtspositie downstream heeft en 
dat er voldoende alternatieven voor contentproducenten zijn om hun AV/TV-content te 
verkopen.242 Ook wijzen Partijen erop dat om te kunnen concurreren het van belang is dat de JV 
aan consumenten een compleet en divers content-portfolio kan aanbieden. Daarvoor koopt Talpa 
TV content in van diverse contentproducenten, naast de content die TEP captive voor Talpa TV 
produceert. 243  

 
7.3.6.3 Standpunt marktpartijen 
269. De NCP acht een dergelijke afschermingsstrategie aannemelijk. De NCP wijst er in haar 

zienswijze op dat Partijen ieder over de expertise en capaciteit beschikken om in alle 
deelgebieden AV- content te ontwikkelen en produceren. Er bestaan naar de mening van de NCP 
dan ook geen enkele belemmeringen voor de gefuseerde onderneming om de vraag naar AV-
content van onafhankelijke producenten te verschuiven naar de eigen producenten. Daarnaast 
blijft op de markt voor vrij toegankelijke televisie uitsluitend de NPO over als afnemer en die zal 
haar afname van content niet opvoeren om het wegvallen van de vraag vanuit de gefuseerde 
onderneming te compenseren. Hierbij speelt ook dat de NPO bepaalde typen content helemaal 
niet of in zeer geringe mate afneemt, zoals talentenshows en spelshows. Op de deelmarkten voor 
deze typen content zal de gefuseerde onderneming de enige afnemer zijn.244 
 
 

7.3.6.4 Beoordeling ACM 
270. Zoals hieruit naar voren komt is het voor de beoordeling van klantenafscherming noodzakelijk om 

inzicht te hebben in de huidige afzet(mogelijkheden) van onafhankelijke producenten om een 
goed beeld te krijgen van de mate van afhankelijkheid van onafhankelijke producenten ten 
opzichte van de JV. De ACM heeft tot op heden onvoldoende gegevens om hier een goed beeld 
van te vormen. Zoals beschreven in randnummer 240 tot en met 251 kan de ACM op dit moment 
niet uitsluiten dat Partijen op de mogelijke markt voor de inkoop van AV-content (en op een 
segment hiervan) een sterke positie verkrijgen. Hiermee kunnen Partijen een mogelijkheid 
hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te implementeren.  

 
271. In een eventuele vergunningsfase doet de ACM nader onderzoek hiernaar, evenals naar de 

vraag of Partijen een financiële prikkel hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te 
volgen. Hierbij zal de ACM ook rekening houden met eventuele effecten van de Content 
agreement tussen Partijen. 

7.3.6.5  Bronafscherming 
 
272. Bronafscherming doet zich voor wanneer het waarschijnlijk is dat de fusie entiteit minder of zelf 

geen producten meer levert aan ondernemingen op de downstream markt waarmee zij op de 

 
242 Melding, rnr. 362. 
243 Melding, rnr. 364. 
244 ACM/IN/659722, rnrs 38-59. 
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downstream markt concurreert. Hierdoor stijgen de kosten voor deze concurrenten op de 
downstream markt omdat die grotere moeite moeten doen om de benodigde producten tegen 
vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de fusie te krijgen245. Dit zou 
in dit geval gebeuren als, na de fusie, de nieuwe entiteit geen of minder content producties zou 
leveren (of tegen minder gunstige voorwaarden) aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, 
bijvoorbeeld de NPO. 

 
7.3.6.6 Standpunt Partijen 
273. Een voorwaarde voor het bestaan van bronafsluiting is dat er sprake is van marktmacht van de 

geïntegreerde onderneming op de upstream markt.246 Partijen geven aan dat dit niet het geval is, 
en wijzen hierbij naar concurrentiedruk van grote producenten als Banijay en ITVStudios, als van 
middelgrote en kleinere producenten als Vincent TV Producties, Warner Bros International 
Television Production Nederland, de Beeldbrigade en Stepping Stone Producties.247 Partijen 
onderkennen dat grootschalige televisieprogramma’s mogelijk niet door een aantal middelgrote 
en kleinere producenten kunnen worden geproduceerd. Echter, Partijen schatten de positie van 
Fremantle Nederland op dat mogelijke segment in als vergelijkbaar met die van de concurrenten 
Banijay en ITVStudio’s. 

 
7.3.6.7 Standpunt marktpartijen 
274. In het kader van bronafscherming heeft de NPO als afnemer van content van (de dochters van) 

Fremantle haar zorgen geuit, in het bijzonder aangaande de eerlijke en gelijke toegang op non-
discriminatoire voorwaarden tot deze content. Als voorbeeld geeft de NPO dat zij verschillende 
BBC-formats afneemt bij Fremantle, evenals de voor de NPO belangrijke titel Heel Holland Bakt 
(waarvan de licentie exclusief bij Blue Circle zit). Als gevolg van de voorgenomen transactie 
verwacht de NPO dat de prijs voor dergelijke succesvolle formats in combinatie met de productie 
ervan verhoogd worden of exclusief voor RTL/Talpa gehouden worden.248 Netflix, aan de andere 
kant, geeft aan dat er geen sprake is van schaarste op Nederlandse content markten. Volgens 
Netflix is er sprake van een dynamische markt met veel concurrentie en ruimte voor nieuwe 
spelers.249  

 
7.3.6.8 Beoordeling ACM 
275. Om tot een oordeel te komen over de aannemelijkheid van bronafscherming zal het wederom van 

belang zijn om de inkoop en inkoopmogelijkheden goed te begrijpen van concurrenten van de JV 
op de inkoopmarkt en daarmee de afhankelijkheid van afnemers van content ten opzichte van de 
JV. Zoals in randnummer 259 tot en met 266 is beschreven kan de ACM niet uitsluiten dat 
Partijen op de upstream markt een sterke positie verkrijgen na de voorgenomen concentratie. 
Hierbij geldt dat de mate van afhankelijkheid van afnemers per segment kan verschillen. Hiermee 
kunnen Partijen een mogelijkheid hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te 
implementeren. 
 

276. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de posities van 
Partijen en de concurrentiedruk van andere content producenten, evenals naar de vraag of 

 
245 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen, rnr 31. 
246 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen, rnr 35. 
247 Melding, rnr 354. 
248 ACM/IN/660688, rnr 70. 
249 ACM/UIT/565766, p.1. 
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Partijen een financiële prikkel hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te hanteren. 
Hierbij zal de ACM ook rekening houden met eventuele effecten van de Content agreement 
tussen Partijen. 

7.3.7 Gecoördineerde effecten op de mogelijke markt(en) voor de productie van content 
 
7.3.7.1 Standpunt Partijen 
277. Partijen geven aan dat niet valt in te zien hoe het minderheidsbelang van Talpa Holding in de JV 

de prikkel van Talpa Holding zal verminderen om te concurreren met Fremantle Nederland (waar 
het de afname van content door de JV betreft of daarbuiten) en vice versa. Partijen geven hierbij 
aan dat er geen gemeenschappelijke aandeelhouder is in Fremantle Nederland en Talpa Holding 
die met een eventuele verminderde concurrentie tussen die twee gescheiden entiteiten iets te 
winnen heeft. Daarnaast geven Partijen aan dat het in het belang is van Talpa Holding (als 
minderheidsaandeelhouder) dat de JV content op een zo efficiënt mogelijke wijze en tegen de 
meest gunstige voorwaarden inkoopt.250  
 

278. Partijen geven daarbij aan dat alhoewel Talpa Holding in theorie de prikkel kan hebben haar 
rechten met betrekking tot de programmering [vertrouwelijk] te gebruiken om content van TEP 
en Talpa Concepts te “bevoordelen”, dit niet in de praktijk kan worden gebracht. Op grond van 
art. IV.7 van de Content Agreement geldt dat het programmabudget moet worden goedgekeurd 
door de JV [vertrouwelijk]. Gelet op deze waarborgen zal Talpa Holding volgens Partijen niet in 
staat zijn content tegen niet-marktconforme voorwaarden te verkopen aan de JV.251  
 

279. Partijen geven aan dat de minderheidsdeelneming van Talpa Holding ook geen aanleiding geeft 
te veronderstellen dat commercieel gevoelige informatie van Fremantle Nederland bij Talpa 
Holding terecht komt. RTL Group heeft er alle belang bij om te zorgen dat Talpa Holding 
dergelijke informatie niet ter beschikking krijgt. Mocht er al informatie worden gedeeld op het 
niveau van het bestuur van de JV omtrent concurrerende producenten, zal deze informatie niet 
terecht kunnen komen bij een individu die iets te maken heeft met producties aan de zijde van 
Talpa Holding.252  
 

280. Bovendien is RTL Group als moederonderneming, en Fremantle Nederland als 
zusteronderneming, niet betrokken bij het beleid van RTL ten aanzien van de inkoop van content. 
Fremantle Nederland en RTL opereren als gescheiden ondernemingen en onderhandelen slechts 
at arm’s length met elkaar. Bovendien is het moeilijk denkbaar dat de JV als afnemer van content 
inzicht zou verkrijgen in bedrijfsvertrouwelijke informatie van producenten. De JV zal als afnemer 
van content met producenten slechts onderhandelen over het afnemen van bepaalde formats c.q. 
producties. Voor zover die formats c.q. producties reeds beschikbaar dan wel geproduceerd zijn, 
is die informatie niet langer concurrentiegevoelig.253  

 
7.3.7.2 Beoordeling ACM 
281. Op basis van de rechten die Talpa Holding zal verkrijgen ten aanzien van [vertrouwelijk], 

oordeelt de ACM vooralsnog dat Talpa Holding in ieder geval gezamenlijke zeggenschap verkrijgt 
over [vertrouwelijk]. Omdat Talpa Holding en RTL met de productie van AV/TV-content actief 

 
250 Antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/670380, rnr 9. 
251 Antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/670380, rnr 9. 
252 Antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/670380, rnr 10. 
253 Antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/670380, rnrs 11-13. 



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 64/79 

zijn op een markt die in een verticale relatie staat tot de markten waarop [vertrouwelijk] actief is, 
heeft de ACM onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van coördinatie van het concurrentiegedrag 
van beide moeders van [vertrouwelijk]. 

 
282. Voor de beoordeling van de zogenoemde coöperatieve aspecten van de joint venture sluit de 

ACM aan bij artikel 2, lid 4 en lid 5, van de Concentratieverordening. Als de oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming die een concentratie vormt, de coördinatie beoogt of tot stand 
brengt van het concurrentiegedrag van ondernemingen die onafhankelijk blijven, dan wordt die 
coördinatie beoordeeld overeenkomstig de criteria van artikel 6 Mededingingswet, teneinde vast 
te stellen of de transactie risico’s voor de mededinging oplevert. Bij die beoordeling houdt de 
ACM onder meer rekening met (i) het significant en gelijktijdig actief blijven van twee of meer 
oprichtende ondernemingen op dezelfde markt als die van de gemeenschappelijke onderneming, 
of op een downstream- of upstream-markt van laatstgenoemde markt, of op een nauw met die 
markt verbonden aangrenzende markt, (ii) de mogelijkheid die aan de betrokken ondernemingen 
wordt gegeven om, via de coördinatie die het rechtstreekse gevolg is van de oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming, de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken 
producten en diensten uit te schakelen. 

 
283. De ACM concludeert dat niet uitgesloten kan worden dat als gevolg van de oprichting van de JV, 

waarin Talpa Holding een belang van 30% zal verkrijgen, en de zeggenschap in [vertrouwelijk], 
RTL Group en Talpa Holding hun marktgedrag gaan coördineren. Ten eerste wisselen RTL 
Group en Talpa Holding in hun hoedanigheid van moeders informatie uit over de zenderprofielen 
en daarbij behorende typen content die door de JV zal worden ingekocht dan wel in-house 
geproduceerd. RTL Group en Talpa Holding hebben hierdoor na de concentratie een 
verminderde prikkel om concurrerende content te ontwikkelen of produceren en vervolgens te 
verkopen aan concurrenten van de JV. Content die bij concurrenten succesvol blijkt, zal kijkers en 
daarmee adverteerders wegtrekken bij de JV.  

 
284. Daarnaast kunnen RTL Group en Talpa Holding bij de ontwikkeling, productie en verkoop van 

content hun gedrag afstemmen als het gaat om type content en afnemers. Op dit moment zijn de 
productiebedrijven van RTL Group en Talpa Holding nabije concurrenten van elkaar. Zij richten 
zich in hoofdzaak op vergelijkbare content, met name entertainment, dat wordt afgenomen door 
een specifieke groep afnemers. 

 
285. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de mogelijkheden en 

prikkels voor RTL Group en Talpa Holding om concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, 
de markt te verdelen dan wel op andere wijze hun marktgedrag te coördineren. 

7.4 Consumentenmarkten 

7.4.1 Inleiding 
286. Televisiediensten kunnen op verschillende manieren aan consumenten worden aangeboden. Zo 

is het mogelijk dat dit gebeurt via distributeurs als onderdeel van een pakket aan zenders, en in 
toenemende mate gebeurt dit ook direct door aanbieders van televisiediensten aan consumenten. 
Daarbij gaat het om zowel lineair als non-lineair aanbod. 
 



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 65/79 

287. Er kan dan in ook op verschillende manieren worden gekeken naar consumentenmarkten met 
betrekking tot televisiediensten. In de eerste plaats kan in een ketenbenadering van de relaties 
tussen de verschillende markten een aparte markt voor retail televisiediensten worden 
onderscheiden. In de tweede plaats kan de consumentenmarkt gezien worden als een 
kijkersmarkt, wanneer de omroepactiviteiten van partijen worden beschouwd als een tweezijdig of 
zelfs meerzijdig medium met markten die worden gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheden 
en indirecte netwerkeffecten, zoals besproken in paragraaf 6.2.2.  
 

288. Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit. Het zijn verschillende invalshoeken die kunnen 
worden toegepast op dezelfde marktgedragingen teneinde deze gedragingen en de effecten op 
de verschillende markten beter te duiden. Derhalve worden beide benaderingen hieronder naast 
elkaar gezet. 

7.4.2 De markt voor retail televisiediensten 
Activiteiten van Partijen op het gebied van retail televisiediensten 
289. RTL biedt de diensten RTL XL en Videoland direct aan consumenten aan. Waar RTL XL 

inkomsten genereert uit advertenties (advertising video-on-demand, AVOD), genereert Videoland 
primair inkomsten uit abonnementen (subscription video-on-demand, SVOD). Daarbij biedt 
Videoland naast een non-lineair aanbod ook een lineair aanbod, terwijl RTL XL enkel een non-
lineair aanbod heeft. Talpa is actief met de AVOD-dienst Kijk die een non-lineair aanbod heeft. 
Samen met de NPO bieden Partijen de SVOD-dienst NLZIET aan. NLZIET biedt zowel lineaire 
als non-lineaire content aan.  

 
Overlap activiteiten van Partijen 

290. De activiteiten van Partijen overlappen horizontaal op de mogelijk Nederlandse markt(en) voor 
televisiediensten.  

7.4.3 Productmarkt 
7.4.3.1 Standpunt Partijen 
291. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt zowel lineaire als non-lineaire televisie omvat. 

Zij stellen dat het verschil tussen uitgesteld kijken, AVOD en SVOD is verwaterd. Daarbij wijzen 
zij op marktontwikkelingen en in het bijzonder op het veranderende kijkgedrag van de 
consument.254 

 
7.4.3.2 Standpunt marktpartijen 
292. In haar zienswijze geeft VodafoneZiggo aan dat zowel zijzelf als Partijen actief zijn op de 

retailmarkt voor televisiediensten en wijst daarbij op het voornoemde aanbod van Partijen. 
VodafoneZiggo schaart zowel haar lineaire televisieaanbod als haar on demand aanbod, inclusief 
het uitgesteld kijken, onder diensten die zij aanbiedt op de retailmarkt voor televisiediensten.255 
Netflix stelt zich op het standpunt dat haar streaming dienst niet alleen met andere streaming 
diensten concurreert, maar ook met andere typen video- en televisiediensten.256,257 

 

 
254 Melding, voetnoot 84, rnr. 176. 
255 Zienswijze, ACM/IN/660661, rnrs. 9 tot en met 13. 
256 Gespreksverslag, ACM/UIT/565766, p.1 en 2. 
257 Zienswijze, ACM/IN/658786, p. 2. 
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293. KPN geeft daarentegen aan dat het non-lineaire online televisieaanbod volgens haar de komende 
jaren nog complementair is aan het lineaire televisieaanbod.258 

 
7.4.3.3 Beoordeling ACM 
294. De Commissie maakt in haar beschikkingspraktijk tot dusver onderscheid tussen i) betaaltelevisie 

en vrij toegankelijke televisie, ii) individuele aansluitingen en groepsaansluitingen, iii) premium en 
basis betaaltelevisie en (iv) lineaire en non-lineaire betaaltelevisie.259 Zij merkt op dat de 
Nederlandse markt vrijwel alleen betaaltelevisie kent en nagenoeg geen onderscheid tussen 
individuele aansluitingen en groepsaansluitingen. Binnen de betaaltelevisiemarkt overweegt de 
Commissie een nadere segmentering naar basis betaaltelevisie en premium betaaltelevisie.260,261 
De ACM sluit hier in haar meest recente besluit bij aan.262 Ten aanzien van lineaire en non-
lineaire betaaltelevisie overweegt de Commissie dat bepaalde OTT-diensten die non-lineaire 
diensten en lineaire diensten combineren een alternatief kunnen zijn voor lineaire 
betaaltelevisie.263 

 
295. Uit marktonderzoek van de ACM in deze zaak volgt dat het belang van VOD-diensten uitgedrukt 

in kijktijd steeds verder toeneemt en het belang van lineair daarmee afneemt, terwijl de totale 
kijktijd toeneemt.264,265 Daarnaast ziet de ACM sinds eind 2016 een geleidelijke daling van het 
aantal lineaire televisieabonnementen,266 tegenover een stijgend aantal SVOD-abonnementen.267 
Partijen wijzen in dat kader ook naar verwachtingen van een toenemend aantal cord cutters, 
consumenten die een abonnementen op lineaire televisiediensten opzeggen.268 

 
296. Tegelijkertijd constateert de ACM dat Partijen rekening houden met een minder sterke daling van 

het aantal lineaire televisieabonnementen. SVOD-abonnementen worden niet enkel naast lineaire 
televisiediensten afgenomen, maar ook in toenemende mate naast elkaar.269 Zo kan een 
consument naast zijn televisieabonnement bij KPN abonnementen bij Netflix, Videoland en 
Disney+ hebben. Ook blijkt dat aanbieders van lineaire televisiediensten haar productaanbod 
uitbreiden met aanvullende diensten, zoals het non-lineaire uitgesteld kijken.  

 
297. Uit voorgaande leidt de ACM af dat lineaire televisiediensten in toenemende mate aangevuld 

worden met VOD-diensten. Uit het marktonderzoek blijkt evenwel nog niet dat consumenten in 
zodanige mate van lineaire televisiediensten overstappen op VOD-diensten dat deze als 

 
258 Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr. 14, p.4 en p.5. 
259 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019 in zaak COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 200. 
260 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018 in zaak COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr.135. 
261 Beschikking van de Commissie van 3 augustus 2016 in zaak COMP/M.7978, Vodafone / Liberty Global / Dutch JV, rnr. 
55-56. 
262 Besluit van de ACM van 27 juni 2017 in handhavingsverzoek van CAIW tegen Eredivisie Media & Marketing C.V. Zaak 
16.0708.29 met kenmerk ACM/DM/2017/203813_OV, rnr. 32. 
263 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019 in zaak COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 198. 
264 Persbericht SKO ‘Jaaroverzicht 2020; kijktijd televisiezenders naar 160 minuten, TV-schermtijd 206 minuten, 7 januari 
2021. 
265 Gespreksverslag ACM/UIT/563281, antwoorden op vragen 7, 8 en 9, p.4 en p.5. 
266 Op basis van de Telecommonitor van de ACM. O.a. ACM Telecommonitor tweede kwartaal 2021, 21 oktober 2021, p.40. 
267 Nieuwsartikel ‘Streamingdiensten vooral populair onder huishoudens met kinderen’ van Telecompaper, 11 oktober 2021. 
268 Melding, rnr. 389. 
269 Nieuwsartikel ‘Voor het eerst meer stapelaars dan gebruikers met één streamingabonnement in Nederland’ van 
Telecompaper, 21 december 2021. 
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substituut aan te merken zijn. De ACM sluit niet uit dat online VOD-diensten op termijn een 
substituut zouden kunnen vormen voor lineaire televisiediensten. 
 

298. De ACM laat de uiteindelijke marktafbakening in het midden aangezien de materiële beoordeling 
niet wordt beïnvloed.  

7.4.4 Geografische markt 
7.4.4.1 Standpunt Partijen 
299. Partijen stellen zich op het standpunt dat zij actief zijn op een nationale markt voor 

televisiediensten. Hierbij verwijzen zij naar de beschikkingspraktijk van de Commissie. Ook 
stellen Partijen dat de markt volgens hen niet een ruimere geografische omvang kent die uitgaat 
van het Nederlandse taalgebied. 

 
7.4.4.2 Standpunt marktpartijen 
300. Respondenten in het marktonderzoek merken op dat het concurrentieproces zich op nationaal 

niveau afspeelt. 
 

7.4.4.3 Beoordeling ACM 
301. In de beschikkingspraktijk van de Commissie wordt doorgaans uitgegaan van markten voor retail 

televisiediensten die een nationale omvang hebben.270 Het marktonderzoek van de ACM in deze 
zaak bevestigt dat de mogelijke retailmarkten voor televisiediensten een nationale omvang 
hebben.  

 
Conclusie 
302. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in deze zaak uit van een nationale retailmarkt voor 

televisiediensten, die mogelijk nader kan worden onderscheiden in online VOD diensten en 
lineaire televisiediensten. 

7.4.5 Gevolgen van de voorgenomen concentratie 
7.4.5.1 Standpunt Partijen 
303. Partijen stellen dat zij een zeer laag gezamenlijk marktaandeel verkrijgen op de brede markt voor 

retail televisiediensten. Als gevolg hiervan achten zij het aannemelijk dat de voorgenomen 
concentratie geen significante invloed heeft op de mededinging. Ook wijzen Partijen op de 
toenemende concurrentiedruk die afkomstig is van grote internationale spelers en de toetreding 
van spelers in 2022. 

 
7.4.5.2 Standpunt marktpartijen 
304. In het marktonderzoek zijn geen zorgen door concurrerende VOD-aanbieders geuit. De NPO, in 

haar hoedanigheid van medeaanbieder van NLZIET, heeft zorgen geuit over de toekomst van het 
aanbod van NLZIET. 

 

 
270 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019 in zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting 
Holding, rnr. 207; Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018 in zaak COMP/M.7000 – Liberty Global / Ziggo, rnr. 140; 
Beschikking van de Commissie van 6 november 2019 in zaak COMP/M.8785 – Disney / Fox, rnr 100; Beschikking van de 
Commissie van 6 februari 2018 in zaak COMP/M.8665 - Discovery/Scripps, rnr 21; Beschikking van de Commissie van 5 
juni 2018 in zaak M. 8861 – Comcast / Sky, rnr 63; Beschikking van de Commissie van 7 april 2017 in zaak COMP/M.8354 
– Fox / Sky, , rnr. 106; Beschikking van de Commissie van 24 februari 2015 in zaak COMP/M.7194 - Liberty Global / Corelio 
/ W&W / De Vijver Media, rnr. 139. 
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7.4.5.3 Beoordeling ACM 
305. In haar onderzoek heeft de ACM de mogelijke nationale markt voor VOD-diensten en een ruimere 

nationale markt voor retail televisiediensten bekeken. Op de retail markt voor lineaire 
televisiediensten zijn Partijen niet actief. Op de mogelijke nationale markt voor VOD-diensten 
schat de ACM het gezamenlijke marktaandeel van Partijen in op circa [10-20]%.271 Op de 
mogelijke nationale markt voor retail televisiediensten is het gemeenschappelijke marktaandeel 
van Partijen beperkter. De ACM schat dit aandeel op circa [0-10]%.272 
 

306. Hoewel deze posities op deze mogelijke nationale markt voor VOD-diensten en mogelijke 
nationale markt voor retail televisiediensten geen aanleiding geven om te veronderstellen dat de 
voorgenomen concentratie daar tot een significante beperking van de mededinging leidt, geeft de 
ACM hier pas in een eventuele vergunningsfase een definitief oordeel over. In een eventuele 
vergunningsfase zal de ACM namelijk moeten beoordelen of en in hoeverre de samenhang met 
de markten op het gebied van content, advertenties en wholesale tot andere implicaties leidt. 

7.4.6 De kijkersmarkt 
307. Partijen bieden via verschillende kanalen, lineair en non-lineair (VOD), aan kijkers allerlei content 

aan om hen over te halen om hetgeen uitgezonden wordt op deze kanalen te volgen. Deze 
content wordt grotendeels gefinancierd vanuit advertentie-inkomsten en distributievergoedingen 
die partijen op andere markten verwerven. Het is mogelijk om dit te zien als een activiteit die 
plaatsvindt op een kijkersmarkt. Deze kijkersmarkt is via het platform van de omroepactiviteiten 
van partijen verbonden aan de advertentiemarkt(en) en aan de wholesale markt voor de doorgifte 
van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. 

7.4.7 Productmarkt 
7.4.7.1 Standpunt partijen 
308. Partijen zijn in hun Melding niet ingegaan op een eventuele kijkersmarkt. Zij hebben hier naar 

aanleiding van vragen van de ACM wel gereageerd op de mogelijkheid om uit te gaan van hun 
omroepactiviteiten als een platform met een tweezijdige markten waaronder een kijkersmarkt, 
maar hier nog geen uitgebreide (economische) analyse van gepresenteerd. 
 

309. Partijen zijn evenwel van mening dat hun lineaire televisie- en AVOD-diensten inderdaad een 
tweezijdig karakter hebben, waarbij zowel kijkers als adverteerders als afnemers moeten worden 
aangemerkt en er een wisselwerking bestaat tussen deze twee groepen. Deze wisselwerking zou 
vooral lopen via de aantrekkelijkheid van de content die bepaalt in hoeverre consumenten ernaar 
kijken, en daarmee hoe aantrekkelijk de diensten van Partijen zijn voor adverteerders.  

 
310. Partijen stellen dat het niet nuttig is om naast de markt voor retail televisiediensten nog een 

aparte kijkersmarkt af te bakenen, om verwarring te voorkomen. Indien een dergelijke markt wel 
wordt afgebakend zou een eventuele kijkersmarkt volgens Partijen ruim zijn en zowel lineair en 
non-lineair aanbod omvatten.273  

  

 
271 Melding, tabel 14 en rnr 393. 
272 Melding rnr 393. 
273 Antwoorden van partijen, ACM/IN/670381. 
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7.4.7.2 Standpunt marktpartijen 
311. Een aantal marktpartijen geeft aan dat sprake zou zijn van een kijkersmarkt.274 Er is volgens DPG 

sprake van een tweezijdige markt waar bereik onder kijkers aan adverteerders wordt verkocht. 
Formeel zijn consumenten in deze visie klanten van een distributeur maar materieel zijn zij kijkers 
van RTL of Talpa. DPG ziet hierin geen reden om aan te nemen dat lineaire en non-lineaire 
televisie samen één markt vormen. Op de kijkersmarkt voor lineaire televisie zouden partijen 
volgens DPG een marktaandeel van 47,5% hebben.275 

 
312. Ook de NPO spreekt van meerzijdige markten. Daar ziet de NPO een wisselwerking tussen (i) de 

gebruikerszijde waarop Partijen concurreren om aandacht va de kijkers, (ii) de contentzijde 
waarop wordt geconcurreerd om voor content die aantrekkelijk is voor kijkers, en (iii) de 
advertentiezijde, waar Partijen onderling concurreren bij het verkopen van advertentieruimte.276 

 
7.4.7.3 Beoordeling ACM 
313. De ACM heeft eerder op het gebied van radio een advertentiemarkt en een luistermarkt 

gedefinieerd.277 De ACM is voorts op grond van de literatuur en een destijds voor de NMa 
uitgevoerde studie, alsmede op grond het standpunt van Partijen en van marktpartijen, van 
oordeel dat er aanleiding is om het bestaan van een kijkersmarkt nader te onderzoeken.278 Deze 
aanleiding is mede gelegen in het marktaandeel van Partijen op een mogelijke kijkersmarkt. 

7.4.8 Geografische markt 
314. De geografische reikwijdte van de kijkersmarkt is nog niet nader onderzocht. Aannemelijk is dat 

er sprake is van een Nederlandse markt. Ten eerste is dit het geval omdat bij de andere zijde van 
de betreffende tweezijdige markten, te weten de advertentiemarkt(en) en de wholesale markt 
voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten, 
wordt uitgegaan van de Nederlandse markt. Ten tweede is dit zo omdat Partijen zich met hun 
omroepactiviteiten richten op de Nederlandse markt. 

7.4.9 Gevolgen van de concentratie 
7.4.9.1 Standpunt Partijen 
315. Partijen zijn van mening dat er inderdaad positieve indirecte netwerkeffecten bestaan vanuit de 

kijkersmarkt naar de advertentiemarkt(en). Meer kijkers en meer kijktijd leiden kort gezegd tot 
meer advertentie-inkomsten. Zij zijn hierbij niet expliciet ingegaan op de gevolgen van de 
samenvoeging van hun kijkersaandelen, maar deze versterkt logischerwijs de door hen herkende 
indirecte netwerkeffecten. 
 

316. Voorts zijn Partijen van mening dat er geen negatieve indirecte netwerkeffecten – waarbij kijkers 
geconfronteerd worden met een toename van het aantal advertenties die zij als zodanig negatief 

 
274 Gespreksverslag ACM/UIT/563279, p. 5. 
275 Zienswijze ACM/IN/657109, rnr. 61. Voor de doelgroep 25-54 jaar tijdens prime time 18-14 uur is dit volgens DPG 
54,3%. Ibid., rnr. 62. 
276 Zienswijze ACM/IN/660688, rnr. 33. 
277 Advies gebruiksbeperking radiofrequenties van 14 februari 2019, ACM/UIT/507314_OV, Zaaknummer ACM/18/033763,  
https://www.acm.nl/nl/publicaties/advies-gebruiksbeperking-radiofrequenties 
278 L. Filistrucchi et al., ‘Market Definition in Two-Sided Markets: Theory and Practice’, in Journal of Competition Law & 
Economics, 10(2), 293–339, doi:10.1093/joclec/nhu007; L. Filistrucchi, A.A.G. Geradin en E.E.C. van Damme, E. E. C. 
(2012) Identifying Two-Sided Markets. (TILEC Discussion Paper; Vol. 2012-008). TILEC. http://ssrn.com/abstract=2008661; 
Mergers in Two-Sided Markets: A Report to the NMa, Tilec and Howrey, 25 June 2010, 
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_download/documenten/nma/NMa_Two-Sided_Markets_-_Report_-
_16_July_2010.pdf 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/advies-gebruiksbeperking-radiofrequenties
http://ssrn.com/abstract=2008661
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_download/documenten/nma/NMa_Two-Sided_Markets_-_Report_-_16_July_2010.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_download/documenten/nma/NMa_Two-Sided_Markets_-_Report_-_16_July_2010.pdf
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waarderen – zouden zijn tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat de ruimte voor 
advertenties in de Nederlandse reguleringscontext beperkt is. Dat zou betekenen dat Partijen niet 
zouden proberen om meer advertentieruimte te verwerven teneinde meer kijkers te kunnen 
bedienen. 
 

317. Daarnaast signaleren Partijen vanuit de ratio van de concentratie, voor zover deze gebaseerd is 
op het leveren van meer en betere content aan Nederlandse kijkers en daarmee een toename 
van het aantal kijkers naar deze content, een effect dat vanuit contentmarkten naar 
kijkersmarkten gaat. Dit effect zou vervolgens logischerwijs leiden tot een versterking van het 
positieve indirecte netwerkeffect tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat 
vanwege de toename van het aantal kijkers en de kijktijd ook meer advertentie-inkomsten zouden 
ontstaan. 

 
318. Ten aanzien van de relatie van de kijkersmarkt tot de wholesale markt voor de doorgifte van 

televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten geven Partijen in feite 
aan dat sprake is van positieve indirecte netwerkeffecten in beide richtingen: naarmate er meer 
kijkers zijn voor een bepaalde zender wordt het opnemen daarvan in het pakket aantrekkelijk, en 
naarmate er meer zenders in het pakket zijn opgenomen wordt dit pakket voor kijkers 
aantrekkelijker.279 Dit laatste effect zou volgens partijen inmiddels in belang afnemen omdat 
consumenten steeds vaker naast kun lineaire pakket non-lineaire diensten afnemen. 

 
7.4.9.2 Standpunt marktpartijen 
319. Marktpartijen hebben zich niet eenduidig uitgesproken over de gevolgen van de concentratie op 

de kijkersmarkt in contrast met de hierboven reeds beschreven gevolgen op de markt voor retail 
televisiediensten. In het bijzonder hebben marktpartijen weinig aandacht besteed aan de indirecte 
netwerkeffecten die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Dit aspect dient dan ook nader te 
worden onderzocht. 

 
7.4.9.3 Beoordeling ACM 
320. De ACM is van oordeel dat het bestaan van een kijkersmarkt en de indirecte netwerkeffecten 

tussen deze markt en de advertentiemarkt(en) en wholesale markt voor de doorgifte van 
televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten nader moet worden 
onderzocht. De voornaamste reden hiervan is dat dit het mogelijk maakt om onderlinge 
afhankelijkheden tussen verschillende markten, in het bijzonder de kijkersmarkt enerzijds en de 
advertentiemarkt(en) en de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij 
behorende aanvullende on-demand diensten anderzijds, beter in kaart te brengen. 
 

321. Daarmee kan de ACM in het bijzonder de eventuele risico’s voor de mededinging op de 
advertentiemarkt(en) en op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij 
behorende aanvullende on-demand diensten beter inschatten. Daarbij gaat het vooral om 
mogelijk (versterkt) onafhankelijk gedrag en mogelijke prijsverhogingen op de 
advertentiemarkt(en) en wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij 
behorende aanvullende on-demand diensten ten gevolge van indirecte netwerkeffecten. De 
indirecte netwerkeffecten op de kijkersmarkt zelf lijken daarentegen vooralsnog weinig risico’s 
met zich mee te brengen. 

 

 
279 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670381. 
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322. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM haar onderzoek richten op de samenhang tussen 
de verschillende markten en de indirecte netwerkeffecten tussen markten en de richting van deze 
netwerkeffecten. In dit verband zal de ACM ingaan op de relevantie van het bestaan dan wel 
ontbreken van directe transacties tussen marktpartijen in de verschillende tweezijdige markten. 
Tevens zal de ACM in dit verband ingaan op de gevolgen van multi-homing (het gebruik maken 
van meerdere platforms) respectievelijk single-homing (het gebruik van een enkel platform) van 
afnemers op verschillende markten. Het nadere onderzoek leidt tot een betere duiding van de 
effecten van de concentratie. Het is immers mogelijk dat deze indirecte netwerkeffecten kunnen 
leiden tot (het versterken van) een significante beperking van de mededinging. 

 
323. Op basis van gegevens van Partijen is het marktaandeel van Partijen op een eventuele 

kijkersmarkt hoger dan 40%.280 Zoals bij de bespreking van de wholesale markt reeds aan de 
orde is gekomen hebben Partijen op een mogelijke kijkersmarkt een gezamenlijk marktaandeel 
van 40,5% (RTL heeft een kijkersaandeel van 24.6% en Talpa 15,9%).281 Dit aandeel ziet op de 
kijktijd over de gehele dag. De NPO heeft hierop een aandeel van 36,3%. In het avondtijdvak 
(18:00- 24:00 uur), waar de hoogste kijkdichtheid wordt behaald282, ligt het gezamenlijk 
marktaandeel van Partijen op 47,4% (RTL heeft een aandeel van 29,2% en Talpa 18,2%). Het 
aandeel van de NPO ligt in het avondtijdvak op 38,0%.283 Afhankelijk van de vraag of de 
kijkersmarkt alleen de lineaire of ook de non-lineaire activiteiten van Partijen omvat zal dit 
marktaandeel nauwkeuriger kunnen worden bepaald. 

Conclusie consumentenmarkten 
 
324. Het perspectief op consumentenmarkten voor lineaire en non-lineaire televisiediensten vanuit 

retailmarkten is anders dan dat vanuit een kijkersmarkt geredeneerd. Dat komt met name omdat 
de retailmarkten voor televisiediensten tot dusver meer op zichzelf staand zijn bekeken als 
respectievelijk een nationale markt voor VOD-diensten en een ruimere nationale markt voor retail 
televisiediensten. Een kijkersmarkt stelt daarentegen per definitie indirecte netwerkeffecten op de 
advertentiemarkt(en), op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij 
behorende aanvullende on-demand diensten, alsmede relevantie van de markt(en) voor content, 
en daarmee de relatie en samenhang tussen de verschillende markten centraal. 
 

325. De ACM neemt vooralsnog aan dat de indirecte netwerkeffecten op de kijkersmarkt zelf beperkt 
zullen zijn. Deze indirecte effecten kunnen echter risico’s met zich meebrengen in de zin van 
mogelijke (versterkingen van) onafhankelijk gedrag en prijsverhogingen op de 
advertentiemarkt(en), op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij 
behorende aanvullende on-demand diensten. Dit noopt tot een verdere analyse van deze 
indirecte netwerkeffecten. 
 

326. Ten aanzien van zowel de advertentiemarkt(en), de wholesale markt voor de doorgifte van 
televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten, alsmede de markt(en) 
voor content zijn bij bovendien de analyse van de betreffende markten reeds op zichzelf 
beschouwd potentiële risico’s voor de mededinging gesignaleerd. Juist om de focus te kunnen 

 
280 Melding, figuur 2, kijkdichtheid, aantal kijkers per kanaal en kanaalgroep, 6+, 02:00-26:00, 2019 en 220; figuur 3, 
zenderaandelen op basis van kijktijd. 
281 SKO Jaarrapport 2021, p. 24. 
282 De kijkdichtheid is het hoogst tussen 21:00 en 21:30 uur. Zie SKO Jaaroverzicht 2021, p. 13.  
283 Andere zenders zoals The Walt Disney Company (4,3%), Discovery Networks (4,1%) en Viacom (2,5%) hebben in 2021 
over de gehele dag een lager kijkersaandeel.  
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richten op de effecten van de voorgenomen concentratie is het vanwege de verbanden tussen 
deze markten en de consumentenmarkten nodig om de mogelijke mededingingsproblemen op al 
deze markten niet alleen geïsoleerd maar ook in samenhang te beoordelen. 
 

327. Derhalve is het wenselijk dat beide perspectieven – retailmarkten en kijkersmarkt – in een 
eventuele vergunningsfase worden gebruikt om de marktsituatie te toetsen. Dit is het geval ook al 
zijn de cumulatieve marktaandelen vanuit een nationale markt voor VOD-diensten evenals op een 
ruimere nationale markt voor retail televisiediensten op zichzelf genomen relatief beperkt, en 
aanzienlijk kleiner dan op de kijkersmarkt, ongeacht of deze alleen lineair of ook non-lineair 
aanbod omvat. 

7.5 De markt voor de inkoop van journalistieke diensten 

7.5.1 Inleiding 
328. Partijen kopen beiden journalistieke diensten in. In een eerder besluit heeft de ACM reeds 

geoordeeld dat de inkoop van journalistieke diensten een economische activiteit (markt) is waar 
op basis van vraag en aanbod voorwaarden voor de levering van deze diensten tot stand komen, 
waaronder ook arbeidsvoorwaarden. Dit is het duidelijkst bij de afname van diensten van 
freelance journalisten. De prijs voor de geleverde dienst is het inkomen van de freelance 
journalist.  

7.5.2 Productmarkt 
7.5.2.1 Standpunt Partijen 
329. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de 

inkoop van journalistieke diensten.  
 

7.5.2.2 Beoordeling ACM 
330. De ACM is in een eerder besluit uitgegaan van een mogelijke markt voor journalistieke diensten 

die ruimer is dan alleen die diensten die worden geleverd door onafhankelijke professionals die 
werkzaam zijn op of voor een redactie van een nieuwsorganisatie die aan waarheidsvinding 
doet.284 

 
331. De ACM heeft in dat besluit geoordeeld dat het onderscheid tussen journalistieke diensten (van 

journalisten), redactiewerk (van redacteuren) en tekstschrijven (van tekstschrijvers) lastig is te 
maken. Er is sprake van sterke overlap tussen deze werkzaamheden.285 Een journalist kan 
worden gezien als een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente 
gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover 
publiceert in een actueel (nieuws)medium. Uit het onderzoek van de ACM in die zaak bleek dat 
op basis van deze definitie ook alle productiemedewerkers in de informatie-industrie aangemerkt 
kunnen worden als journalist en aanbieder van journalistieke diensten. 

 
332. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen 

die leiden tot een andere afbakening van deze mogelijke markt. In deze zaak gaat de ACM 
daarom uit van een mogelijke inkoopmarkt voor journalistieke diensten die ruimer is dan alleen 

 
284 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr. 136.  
285 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr. 135. 
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die diensten die worden geleverd door onafhankelijke professionals die werkzaam zijn op of voor 
een redactie van een nieuwsorganisatie die aan waarheidsvinding doet. 

7.5.3 Geografische markt 
7.5.3.1 Standpunt Partijen 
333. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de 

inkoop van journalistieke diensten die een nationale omvang heeft.  
 

7.5.3.2 Beoordeling ACM 
334. In een eerder besluit is de ACM bij de beoordeling van de gevolgen van deze mogelijke markt 

uitgegaan van een nationale markt.286 Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen 
aanwijzingen naar voren gekomen die leiden tot een andere conclusie. Om deze reden gaat de 
ACM uit van een mogelijke nationale inkoopmarkt voor journalistieke diensten.  

7.5.4 Beoordeling van de gevolgen 
7.5.4.1 Standpunt Partijen 
335. Partijen stellen dat, gelet op hun zeer beperkte posities op het gebied van de inkoop van 

journalistieke diensten, de voorgenomen concentratie niet leidt tot een significante beperking van 
de daadwerkelijke mededinging.  

 
7.5.4.2 Beoordeling ACM 
336. In Nederland waren er in 2020 in totaal 29.000 journalisten en redacteuren werkzaam op basis 

van een arbeidscontract of als freelancer.287 Hiervan waren er minimaal 6335 als freelance 
journalist en/of redacteur werkzaam.288 

 
337. RTL had in 2020 in totaal [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren in dienst, waarvan 

[vertrouwelijk] vaste medewerkers en [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren op freelance 
basis.289 Het inkoopaandeel van RTL op de mogelijke inkoopmarkt voor journalistieke diensten is 
daarmee [0-5]%. Indien uitgegaan zou worden van een mogelijke inkoopmarkt voor enkel 
freelance journalisten en redacteuren is het marktaandeel van RTL [0-5]%. 

 
338. Talpa Network had in 2020 in totaal [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren in dienst, 

waarvan [vertrouwelijk] vaste medewerkers en [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren op 
freelance basis.290 Het inkoopaandeel van Talpa Network op de mogelijke inkoopmarkt voor 
journalistieke diensten betreft daarmee [0-5]%. Indien uitgegaan zou worden van een mogelijke 
inkoopmarkt voor enkel freelance journalisten en redacteuren is het marktaandeel van Talpa 
Network [0-5]%. Het gezamenlijk inkoopaandeel van Partijen na de voorgenomen concentratie is 
daarmee zeer beperkt met maximaal ongeveer [0-5]%. 

  
7.5.4.3 Conclusie 
339. De ACM constateert op basis van het voorgaande dat Partijen na de voorgenomen concentratie 

zeer beperkte posities innemen wat betreft de inkoop van (freelance) journalistieke diensten. De 

 
286 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr 137.  
287 Zie website van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), CBS code 0213 journalisten, StatLine - Werkzame 
beroepsbevolking; beroep (cbs.nl) 
288 Zie website Villamedia: Nederland telt bijna 6800 freelance journalisten / Villamedia 
289 Melding, rnr 219.  
290 Melding, rnr 221. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82808NED/table?searchKeywords=journalisten
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82808NED/table?searchKeywords=journalisten
https://www.villamedia.nl/artikel/nederland-telt-bijna-6800-freelance-journalisten
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ACM acht het daarom niet aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de 
mededinging significant wordt belemmerd wat betreft de inkoop van (freelance) journalistieke 
diensten. 

7.6 De markt voor de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele 
sector 

7.6.1 Inleiding 
340. Een facilitair bedrijf voor de audiovisuele sector is een bedrijf dat technische en andere facilitaire 

diensten levert ten behoeve van de productie van televisie- en radio-uitzendingen door omroepen 
en onafhankelijke producenten. Het gaat om alle diensten die niet tot de inhoudelijke, creatieve of 
redactionele kernactiviteiten behoren, maar die essentieel zijn bij de totstandkoming van televisie- 
en radioprogramma’s. De belangrijkste activiteiten hiervan zijn het verzorgen van uitzendingen, 
het maken van opnames (Electronic News-Gathering/ENG of meer- en multi-cameradiensten) en 
de post-productie. Naast deze activiteiten zijn er nog overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
registratie van geluid, vertaling, decor, augmented reality en verhuur van studioruimte.  

 
341. Partijen, zowel de zenders als hun productiehuizen, kopen dit soort facilitaire diensten in. De 

ACM verwacht geen risico’s voor de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie. 
Partijen zullen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk marktaandeel van circa [10-
20]% op de inkoopmarkt hebben. In het navolgende staat de ACM stil bij de mogelijke afbakening 
van de markt en de gevolgen van de voorgenomen concentratie ten aanzien van de inkooppositie 
van Partijen op het gebied van facilitaire diensten.  

7.6.2 Productmarkt 
7.6.2.1 Standpunt Partijen  
342. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de 

inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector. Daarbij zijn Partijen van mening dat 
geen onderscheid dient te worden gemaakt naar eventuele segmenten voor de verschillende 
soorten facilitaire diensten.291 Hoe dan ook kan volgens Partijen de precieze marktafbakening in 
het midden kan worden gelaten, omdat dit voor de materiële beoordeling van de voorgenomen 
concentratie niet uitmaakt.  

 
7.6.2.2 Standpunt marktpartijen  

 
343. Voor haar onderzoek in de meldingsfase heeft de ACM gesproken met EMG, NEP en the Crew 

(de drie grootste aanbieders van facilitaire diensten in Nederland) en de NPO en NCP als 
inkopende partijen van facilitaire diensten. Deze partijen onderscheiden verschillende soorten 
facilitaire diensten of specialisaties binnen de facilitaire dienstverleningsmarkt, maar laten zich 
niet uit of deze al dan niet tot eenzelfde relevante productmarkt behoren. Zo geeft EMG aan dat 
zij zich gespecialiseerd heeft in de registratie en nabewerking van programma’s en actief is in 
zowel meercamera -producties voor entertainment- en sportprogramma’s als ENG producties.292 
NEP geeft aan dat de broadcasting services en IT dienstverlening in deze sector in elkaar 
overlopen, en ervoor zorgen dat grenzen vervagen.293 Daarnaast zijn in de sector veel freelancers 

 
291 Melding, rnr 187. 
292 ACM/UIT/563857, rnr 4. 
293 ACM/UIT/563294, rnr. 15 en 19. 
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werkzaam die zich volgens de marktpartijen bezighouden met meercamera-diensten, ENG en 
post-productie. Volgens The Crew zijn ENG en meercamera-diensten verschillende disciplines, 
en bestaat tevens een tussenvorm genaamd multi-ENG diensten waarbij wordt gewerkt met 
meerdere losse camera’s voor de productie.294  

 
344. De NPO sluit aan bij de sectorbeschrijving door het CBS.295 Deze omvat het aanbieden van 

televisie-, film- en videostudio's en/of een ruimte voorzien van de technische faciliteiten voor het 
vastleggen van bewegende beelden, eventueel in combinatie met de hierbij benodigde technici. 
Het bevat tevens de facilitaire activiteiten als ondertitelen, nasynchroniseren, monteren, 
(assistent)cameralieden, geluids- en lichttechnici, beeldtechnici, verhuur van geluids- en 
lichtapparaten met bedienend personeel, advisering, en reproductie van video-opnamen en films 
voor vertoning in bioscopen. 

 
345. Marktpartijen geven aan dat producenten een deel van de facilitaire dienstverlening in-house 

hebben. Zo verzorgen de grotere producenten en/of omroepen de post-productie zelf en heeft 
bijvoorbeeld de NPO haar eigen studio’s.296 De reden om post-productie in-house te verrichten is 
veelal gelegen in het optimaliseren van de samenwerking tussen redactie en montage.297 De 
producenten bieden deze post-productie diensten niet aan derden aan.  

 
346. Daarnaast komt het voor dat facilitaire diensten in een pakket worden afgenomen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het gebruik van studio’s in combinatie met het afnemen van de faciliteiten voor 
de registratie van de uitzendingen.298  

 
7.6.2.3 Beoordeling ACM 
347. In een eerder besluit heeft de ACM binnen de mogelijke markt voor facilitaire diensten voor de 

audiovisuele sector de volgende segmenten geïdentificeerd: (i) het verzorgen van uitzendingen, 
(ii) facilitaire diensten op het gebied van geluid, (iii) de vertaling en ondertiteling, (iv) 
consultancy/projectmanagement, en (v) het onderhoud en beheer van audiovisuele apparatuur.299 
De ACM heeft in dit besluit in het midden gelaten of de markt nader moet worden onderscheiden 
in verschillende deelmarkten voor elk van deze facilitaire diensten. 

 
348. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat de belangrijkste 

werkzaamheden van een facilitaire dienstverlener in de audiovisuele sector veelal bestaan uit 
registraties van uitzendingen met de volgende werkzaamheden: ééncamera-diensten, ook wel 
ENG, meercamera-diensten en postproductie. Daarnaast zijn facilitaire dienstverleners actief op 
het vlak van IT-dienstverlening, augmented realtity en de verhuur van studioruimtes. 

 
349. De ENG registraties kenmerken zich door het gebruik van één (hand)camera met daarbij 

doorgaans een cameraman en geluidsman. Meercamera-diensten kenmerken zich door het 
gebruik van meerdere camera’s tegelijk om een evenement of programma te registreren. Dit kan 
met behulp van vaste apparatuur in een studio (“vaste studioregie”) of met behulp van één of 
meer reportagewagens. Deze reportagewagens, ook wel Outside Broadcasting Vehicles (OBV’s) 
of Satellite News Gathering (SNG’s) genoemd, kunnen op een willekeurige locatie worden 

 
294 ACM/UIT/565946, rnr. 12. 
295 ACM/IN/663086, p. 10. 
296 ACM/UIT/563857, rnr. 12-13. 
297 ACM/UIT/563857, rnr. 13. 
298 ACM/UIT/563857, rnr. 7. 
299 Besluit van de ACM van 29 augustus 2005 in zaak 5059/NOS - NOB cross media facilities, rnr. 24.  



Autoriteit Consument en Markt Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/21/167195 / Documentnr. ACM/UIT/570553 
 

 
 

 76/79 

ingezet voor het registreren van bijvoorbeeld evenementen en sportwedstrijden. OBV’s kunnen 
tevens worden gekoppeld aan een studio als aanvulling op of zelfs vervanging van de vaste 
studioregie.  

 
350. Postproductie bestaat uit montage, opslag en distributie. Montage bestaat uit de bewerking van 

het ruwe beeld- en geluidmateriaal tot een programma dat gereed is om uitgezonden te worden. 
De belangrijkste onderdelen in dit proces zijn geluidbewerking, kleurcorrectie, grafische 
vormgeving en het plaatsen van ondertiteling. In de praktijk bestaat de mogelijkheid dat de 
facilitaire dienstverlener uitsluitend de hardware en software levert ten behoeve van de montage, 
waarbij vervolgens de editors van de afnemer de werkzaamheden uitvoeren. Andersom is ook 
mogelijk; de afnemer beschikt zelf over zogenaamde ‘montagesets’ en huurt de bediening ervan 
in bij facilitaire dienstverleners. De opslag en distributie van audiovisueel materiaal omvat het 
totaal van netwerkverbindingen, hardware en software (en platform) dat nodig is voor de 
contributie en distributie van beeld en geluid, de opslag daarvan in een online en diep archief 
systeem. Tevens regelt de facilitaire dienstverlening de ontsluiting naar gebruikers en verzorgt 
het beheer en management van de platformen. 

 
351. Aan de inkoopzijde zijn producenten, omroepen en andere bedrijven300 actief. Aan de 

aanbodzijde is een aantal facilitaire bedrijven actief dat nagenoeg alle facilitaire diensten kan 
leveren, de ‘full-service’ bedrijven. Daarnaast is een groot aantal facilitaire bedrijven actief dat 
zich in meer of mindere mate heeft gespecialiseerd in één van de facilitaire diensten of producten 
die benodigd zijn voor een audiovisuele productie zoals ENG, decor, licht of geluid.301 Vaak zijn 
bij de productie van één format meerdere facilitaire bedrijven betrokken. 

 
352. Partijen bevestigen dat de huur van studio’s van derden vaak gecombineerd wordt met het 

afnemen van bepaalde registratiefaciliteiten zoals meercamera-diensten. Voor 
nieuwsuitzendingen, waaronder RTL Nieuws, maakt RTL NL gebruik van haar eigen studio. Talpa 
geeft aan dat zij bij United/EMG een pakket afneemt bestaande uit een studio en technische 
faciliteiten voor de programma’s Hart van Nederland (ochtend- en avondedities) en Shownieuws 
(avondeditie). Andere facilitaire diensten, zoals vertaling en ondertiteling of onderhoud en beheer 
van audiovisuele apparatuur worden volgens Partijen afzonderlijk afgenomen van verschillende 
facilitaire dienstverleners.302  

 
353. Voor de beoordeling van deze voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit uit van de 

markt voor facilitaire diensten voor de audiovisuele sector. Of deze productmarkt nader moet 
worden onderscheiden in de hierboven genoemde verschillende soorten diensten, kan voor de 
beoordeling van de onderhavige concentratie in het midden blijven aangezien dit de materiële 
beoordeling niet beïnvloedt.  

 

 
300 In het kader van webinars en commerciële videocontent of concertregistraties. Zie ACM/UIT/565946, rnr. 19, en 
ACM/UIT/563857, rnr. 15. 
301 ACM/UIT/563294, rnr. 7. 
302 ACM/IN/665996, rnrs 3-7. 
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7.6.3 Geografische markt 
7.6.3.1 Standpunt Partijen 
354. Partijen verwijzen naar een besluit van de ACM waarin is geoordeeld dat de markt nationaal van 

omvang is, en sluiten zich hierbij aan.303  
 

7.6.3.2 Standpunt marktpartijen 
355. Markpartijen geven aan dat de belangrijkste werkzaamheden worden verricht binnen Nederland, 

voor Nederlandse opdrachtgevers.304 Daarbij wordt aangegeven dat het vaak niet rendabel is om 
in het buitenland op locatie facilitaire diensten aan te bieden. Dit heeft te maken met de reistijd en 
de reis- en verblijfskosten.305 Door de ontwikkeling in de IT is het echter mogelijk om op afstand in 
het buitenland facilitaire diensten aan te bieden.306  

 
7.6.3.3 Beoordeling ACM 
356. In haar eerdere besluit is de ACM uitgegaan van een nationale markt voor facilitaire 

dienstverlening voor de audiovisuele sector, aangezien facilitaire diensten vooral worden 
geleverd door Nederlandse bedrijven aan in Nederland gevestigde omroepen en producenten.307 
Met name taalbarrières en economische redenen (nabijheid van opdrachtgever en uitvoerende 
partij) lagen hieraan ten grondslag.  

 
357. Op basis van het marktonderzoek in onderhavige zaak heeft de ACM heeft geen redenen om af 

te wijken van haar eerdere standpunt en gaat voor de beoordeling van de gevolgen van de 
voorgenomen concentratie in dit besluit uit van een nationale markt voor facilitaire diensten voor 
de audiovisuele sector.  

7.6.4 Beoordeling van de gevolgen 
 
7.6.4.1 Standpunt Partijen 
358. Partijen menen dat een beperking van de mededinging op de markt voor facilitaire diensten niet 

aannemelijk is vanwege het geschatte geringe gecombineerde inkoopaandeel van minder dan 
[10-20]%. Volgens Partijen wijkt het gecombineerde marktaandeel hier niet wezenlijk van af 
wanneer een beoordeling per mogelijke deelmarkt wordt gemaakt.308 Daarbij concurreren Partijen 
met sterke inkopers zoals de NPO, Banijay en ITVStudios en veel middelgrote en kleinere 
producenten die facilitaire diensten inkopen waaronder NewBe, Vincent TV, Medialane, IDTV, 
Fabiola en Kaap Holland Film.309  

  
7.6.4.2 Standpunt marktpartijen 
359. Markpartijen geven aan dat de inkooppositie van Partijen na de voorgenomen overname groter 

wordt. Volgens aanbieders van facilitaire diensten is deze inkooppositie niet zo relevant.310 Er zijn 
veel meer producenten dan facilitaire bedrijven. Bovendien bieden de facilitaire bedrijven 
diensten en producten aan waarvan het moeilijk is om een bezettingsgraad te realiseren voor een 

 
303 Melding, rnr. 186 en 187. 
304 ACM/UIT/563857, rnrs 5 en 6. 
305 ACM/UIT/563294, rnr 16 en ACM/UIT/565946, rnr 6. 
306 ACM/UIT/563294, rnr 15. 
307 Besluit van de ACM van 29 augustus 2005 in zaak 5059/NOS - NOB cross media facilities, rnr. 27.  
308 Melding, rnr. 399. 
309 Melding, rnr. 227, 399 en 400. 
310 ACM/UIT/563294, rnr. 17. 
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individuele producent of omroep.311 Marktpartijen achten het hierdoor, en door de vereiste 
knowhow, apparatuur en techniek niet waarschijnlijk dat Partijen na de concentratie meer 
facilitaire diensten in-house zullen gaan verrichten.312 

  
360. Daarnaast geven marktpartijen aan dat er naast Partijen voldoende andere afnemers zijn van 

facilitaire diensten zoals de NOS, publieke omroepen en producenten. Door de NCP is de zorg 
geuit dat voorgenomen concentratie minder ruimte kan laten voor producenten om studio’s te 
huren voor productie van content.313 Door facilitaire dienstverleners wordt echter aangegeven dat 
de studio’s vaak in hun eigendom zijn en dat zij, al dan niet op basis van exclusiviteit, afspraken 
maken met de omroepen voor het gebruik van hun studio’s.314  

 
361. Eén marktpartij geeft aan dat de gevolgen van de concentratie mogelijk indirect te merken zijn. 

Partijen zullen na de concentratie mogelijk minder content gaan inkopen bij producenten met wie 
deze facilitaire dienstverlener vaak samenwerkt.315 

 
362. Marktpartijen verwachten niet dat de voorgenomen transactie gevolgen zal hebben voor de 

positie van de freelancers in de markt. Er is in de sector een tekort aan freelancers, die vaak 
worden ingehuurd door de facilitaire dienstverleners.316 

 
7.6.4.3 Beoordeling ACM 
363. Het marktonderzoek van de ACM bevestigt het standpunt van Partijen dat zij een relatief 

bescheiden inkooppositie innemen op de markt voor facilitaire dienstverlening voor audiovisuele 
producties. Uitgaande van een door marktpartijen geschatte marktomvang van €200 miljoen317 
ligt het geschatte gezamenlijke marktaandeel van Partijen op [10-20]%. Als de verschillende 
diensten als ENG, meer camera-diensten en post-productie als afzonderlijke productmarkten 
zouden worden aangemerkt, wijken de marktaandelen van Partijen hier niet sterk van af.318 

 
364. Naast Partijen zijn voldoende andere spelers actief als inkoper van facilitaire diensten, waaronder 

producenten, omroepen en in toenemende mate het bedrijfsleven.319 Marktpartijen geven aan dat 
zij voor een belangrijk deel hun facilitaire diensten aanbieden aan de NPO, onafhankelijke 
Nederlandse en buitenlandse producenten.320  

 
365. Voorts wijst het marktonderzoek erop dat in ieder geval de grotere aanbieders van facilitaire 

diensten een goede onderhandelingspositie hebben ten opzichte van Partijen.321 Ook hebben 
deze facilitaire dienstverleners studio’s in eigendom of beheer, die Partijen vaak nodig hebben 
voor het uitzenden van hun producties/formats. Facilitaire dienstverleners maken voor de verhuur 
van deze studio’s (al dan niet op basis van exclusiviteit) afspraken met Partijen, waarbij zij 
bedingen om de registratiefaciliteiten te verzorgen. Door één marktpartij is de zorg geuit dat 
bepaalde studio’s (met name voor de grote producties) exclusief worden verhuurd aan Partijen, 

 
311 ACM/UIT/563857, rnr. 12. 
312 ACM/UIT/563857, rnr. 21. ACM/UIT/563294, rnr. 13 en 14. 
313 ACM/IN/663082, antwoord op vr. 8.  
314 ACM/UIT/563294, rnr 11 en 13; ACM/UIT/563857, rnr 7.  
315 ACM/UIT/565946, rnr. 21. 
316 ACM/UIT/563294, rnr. 20. ACM/UIT/563857, rnr. 20; ACM/UIT/565946, rnr 8 en 23. 
317 ACM/UIT/563294, rnr. 12. 
318 Zie inkoopcijfers Partijen, Melding rnr. 223-226, Antwoorden op vragen ACM/IN/672396, ACM/UIT/563294, rnr. 12.  
319 ACM/UIT/563857, rnr. 15. 
320 ACM/UIT/563294, rnr 5; ACM/UIT/563857, rnr. 6.  
321 ACM/UIT/563857, rnr. 14 en 19. 
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waardoor andere producenten daar geen gebruik van kunnen maken. Deze exclusieve afspraken 
bestaan echter al en de concentratie vergroot de inkooppositie van Partijen niet zodanig dat het 
aannemelijk zou zijn dat exclusiviteit van studiohuur zal toenemen. 

 
366. De ACM stelt verder vast dat de markt voor facilitaire dienstverlening voor de audiovisuele sector 

een dynamische markt is die sterk afhankelijk is van IT- en technologische ontwikkelingen.322 
Facilitaire dienstverleners hebben de benodigde middelen en kennis hiervoor in huis.  

 
367. Gelet op het bovenstaande, acht de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie 

zal leiden tot een significante belemmering van de mededinging op de inkoopmarkt voor facilitaire 
diensten voor de audiovisuele sector of een mogelijke sub-segment daarvan. Tevens blijkt uit het 
marktonderzoek dat de voorgenomen overname geen gevolgen zal hebben voor de positie van 
freelancers in deze markt.  
 

8 Conclusie 

368. RTL Group en Talpa hebben aan de ACM gemeld dat RTL zeggenschap wil krijgen over Talpa. 
 

369. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 
5 van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft reden om aan te nemen dat 
deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 
significante wijze zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven 
roepen of het versterken van een economische machtspositie. Daarom stelt de ACM vast dat 
RTL Group en Talpa een vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze 
concentratie. De ACM wijst er op dat dit een voorlopig standpunt is. Als RTL Group en Talpa 
besluiten om een vergunning aan te vragen323 zal de ACM aanvullend onderzoek uitvoeren. 
Mogelijk komt de ACM dan tot een ander oordeel. 

 
 
Den haag, 28 januari 2022 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
w.g. 
 
mr. T.M. Snoep 
Bestuursvoorzitter 
  
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 
gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de 
concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 

 
322 ACM/UIT/563294, rnr 15.  
323 Op grond van artikel 41 van de Mededingingswet. 

http://www.rechtspraak.nl/
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	De melding 
	 
	1. RTL Group S.A. (hierna: RTL Group) wil Talpa Network B.V. (hierna: Talpa) overnemen. Dat is gemeld op 14 oktober 2021 aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). 
	1. RTL Group S.A. (hierna: RTL Group) wil Talpa Network B.V. (hierna: Talpa) overnemen. Dat is gemeld op 14 oktober 2021 aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). 
	1. RTL Group S.A. (hierna: RTL Group) wil Talpa Network B.V. (hierna: Talpa) overnemen. Dat is gemeld op 14 oktober 2021 aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). 


	 
	2. De overname krijgt de vorm van een joint venture (hierna: JV). In deze JV zullen de activiteiten van Talpa en RTL Nederland Holding B.V. (hierna ook: RTL), een dochteronderneming van RTL Group, worden samengebracht. Uiteindelijk heeft de moedermaatschappij van Talpa, Talpa Holding N.V. (hierna: Talpa Holding) een minderheidsbelang van 30% in de JV en RTL Group het meerderheidsbelang van 70%. 
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	3. Met de overname komen de televisiezenders, zoals RTL4 en SBS6, en de daaraan gerelateerde activiteiten van RTL en Talpa (hierna gezamenlijk ook: Partijen) samen. De activiteiten van Partijen overlappen op het gebied van de verkoop van advertentieruimte, de productie en inkoop van audiovisuele content (hierna ook: AV-content), het aanbieden van televisiezenders voor doorgifte aan consumenten, het aanbieden van retail televisiediensten, de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector en de i
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	Het besluit van de ACM 
	 
	4. Op grond van haar bevindingen in de meldingsfase heeft de ACM besloten dat verder onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen overname. Daarom geeft zij nog geen toestemming. Als Partijen hun plannen willen doorzetten moeten ze een vergunning daarvoor aanvragen bij de ACM. Om deze vergunningsaanvraag te beoordelen zal de ACM haar onderzoek verdiepen, onder meer door economische analyses uit te voeren. 
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	5. Op basis van haar onderzoek tot nu toe vindt de ACM het aannemelijk dat de overname kan leiden tot een beperking van de mededinging, omdat door de overname een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Deze positie kan leiden tot prijsverhogingen, vermindering van kwaliteit en keuzevrijheid. Ook kunnen concurrenten worden beperkt in hun handelen. Dat kan gebeuren bij de verkoop van advertentieruimte, de productie en inkoop van AV-content en het aanbieden van televisiezenders voor doorgifte a
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	6. Omdat deze activiteiten nauw met elkaar samenhangen, vindt de ACM het ook belangrijk om de gevolgen van de voorgenomen overname voor deze activiteiten in samenhang te beoordelen. Het draait bij televisie om de AV-content die kijkers trekt. Adverteerders willen graag ook zoveel mogelijk kijkers bereiken met hun advertenties. En hoe aantrekkelijker de televisiezender is, hoe belangrijker het ook is voor de distributeur om deze in het pakket van televisiezenders voor de consument op te nemen. Voor Partijen 
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	De beoordeling van de overlap in activiteiten (horizontale gevolgen) 
	 
	Verkoop van advertentieruimte 
	7. Met hun televisiezenders zijn Partijen belangrijke spelers op het gebied van het verkopen van advertentieruimte op televisie. De ACM acht het aannemelijk dat de voorgenomen overname Partijen de mogelijkheid kan geven om de prijzen voor de verkoop van advertentieruimte op televisie te verhogen. De ACM heeft deze zorg omdat adverteerders aangeven dat andere advertentiekanalen, en met name online adverteren, geen alternatief zijn: televisie is een uniek advertentiekanaal. Ook informatie over prijsontwikkeli
	7. Met hun televisiezenders zijn Partijen belangrijke spelers op het gebied van het verkopen van advertentieruimte op televisie. De ACM acht het aannemelijk dat de voorgenomen overname Partijen de mogelijkheid kan geven om de prijzen voor de verkoop van advertentieruimte op televisie te verhogen. De ACM heeft deze zorg omdat adverteerders aangeven dat andere advertentiekanalen, en met name online adverteren, geen alternatief zijn: televisie is een uniek advertentiekanaal. Ook informatie over prijsontwikkeli
	7. Met hun televisiezenders zijn Partijen belangrijke spelers op het gebied van het verkopen van advertentieruimte op televisie. De ACM acht het aannemelijk dat de voorgenomen overname Partijen de mogelijkheid kan geven om de prijzen voor de verkoop van advertentieruimte op televisie te verhogen. De ACM heeft deze zorg omdat adverteerders aangeven dat andere advertentiekanalen, en met name online adverteren, geen alternatief zijn: televisie is een uniek advertentiekanaal. Ook informatie over prijsontwikkeli


	 
	8. Met de voorgenomen overname komen de twee grootste aanbieders van advertentieruimte op televisie samen. Zij lijken elkaars meest nabije concurrenten te zijn. Daarbij lijkt de Ster, die advertentieruimte op de NPO-zenders verkoopt, als belangrijkste concurrent onvoldoende concurrentiedruk uit te kunnen oefenen om Partijen na de voorgenomen overname te disciplineren. Zoals ook adverteerders aangeven, stijgen de prijzen van advertentieruimte op televisie nu al. Door de overname kan dan de situatie ontstaan 
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	Inkoop en productie van content 
	9. Partijen zijn belangrijke spelers op het gebied van het inkopen en het produceren van AV-content zoals televisieprogramma’s en series voor hun televisiezenders en ook voor bijvoorbeeld Videoland. Door de bundeling van hun TV-activiteiten krijgen Partijen een sterkere positie op het gebied van het inkopen van bepaalde type programma’s. Daardoor kunnen producenten van content in een slechtere onderhandelingspositie komen. Dat kan leiden tot minder investeringen in de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Ui
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	Aanbod van televisiezenders voor doorgifte 
	10. Om de consument via televisie te bereiken is het belangrijk dat televisiezenders worden doorgegeven via het netwerk van distributeurs, zoals KPN en VodafoneZiggo. Deze distributeurs betalen voor de doorgifte van de televisiezenders een vergoeding aan Partijen. Op basis van haar onderzoek vindt de ACM het aannemelijk dat Partijen de mogelijkheid kunnen krijgen om de doorgiftevergoedingen van televisiezenders te verhogen en het verlenen van zogenoemde aanvullende on demand rechten (zoals opnemen van progr
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	gebundeld aan te bieden aan distributeurs. Dit kan mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor distributeurs die worden doorberekend aan consumenten. 
	gebundeld aan te bieden aan distributeurs. Dit kan mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor distributeurs die worden doorberekend aan consumenten. 
	gebundeld aan te bieden aan distributeurs. Dit kan mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor distributeurs die worden doorberekend aan consumenten. 


	 
	De beoordeling van de verticale relaties tussen activiteiten (niet-horizontale gevolgen) 
	 
	11. Naast dat Partijen direct met elkaar concurreren, leveren ze ook diensten aan elkaar. Zo zijn hun afzonderlijke activiteiten op het gebied van productie van AV-content verticaal gerelateerd aan de inkoop van AV-content. 
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	Inkoop van content 
	12. Na het onderzoek onder markpartijen concludeert de ACM dat Partijen de mogelijkheid hebben om de productie van programma’s niet meer af te nemen van externe producenten, maar dit in zijn geheel of gedeeltelijk te laten produceren door de eigen productiehuizen. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor de concurrerende producenten een belangrijk afzetkanaal (deels) verloren gaat. Daar kunnen deze producenten last van krijgen omdat de mogelijke sterke afname in afzet van hun content kan leiden tot minder inve
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	Verkoop van content 
	13. Ook lijken Partijen na de overname de mogelijkheid te hebben om geen programma’s meer aan concurrenten van de JV te gaan leveren, te weten andere omroepen, of dit te doen tegen slechtere voorwaarden. Dit kan ten koste gaan van (de diversiteit van) het aanbod van de concurrenten van de JV en daarmee de keuzemogelijkheden van consumenten. Op termijn kan dit ook impact hebben op de inkomsten van de concurrenten van de JV. Minder aantrekkelijke programma’s leiden tot lagere kijkcijfers. Deze leiden weer tot
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	Bundeling van verkoop van advertentieruimte via verschillende kanalen 
	14. Daarnaast bestaat er een mogelijke conglomeraatverhouding tussen de activiteiten van Partijen bij de verkoop van advertentieruimte. Dit houdt in dat de voorgenomen overname ertoe kan leiden dat Partijen hun aanbod aan televisie advertentieruimte bundelen met de verkoop van radioadvertentieruimte om op die manier de sterke positie op televisie advertentieruimte over te hevelen naar de radioadvertentiemarkt en concurrentie daarop uiteindelijk uit te sluiten. 
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	Leeswijzer 
	 
	15. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 
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	 de context waarin de voorgenomen overname plaatsvindt. In hoofdstuk 
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	 volgt de beoordeling door de ACM van de voorgenomen concentratie. De ACM eindigt in hoofdstuk 
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	 met haar conclusie.  



	 
	2 Melding
	2 Melding
	 

	16. Na verwijzing door de Europese Commissie (hierna: Commissie)1, heeft de ACM op 14 oktober 2021 de een melding ontvangen (hierna ook: Melding) van een voorgenomen concentratie.2 RTL Group S.A., onderdeel van Bertelsmann SE & Co. KGaA heeft gemeld dat RTL Group S.A. voornemens is indirecte uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Talpa Network B.V. 
	16. Na verwijzing door de Europese Commissie (hierna: Commissie)1, heeft de ACM op 14 oktober 2021 de een melding ontvangen (hierna ook: Melding) van een voorgenomen concentratie.2 RTL Group S.A., onderdeel van Bertelsmann SE & Co. KGaA heeft gemeld dat RTL Group S.A. voornemens is indirecte uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Talpa Network B.V. 
	16. Na verwijzing door de Europese Commissie (hierna: Commissie)1, heeft de ACM op 14 oktober 2021 de een melding ontvangen (hierna ook: Melding) van een voorgenomen concentratie.2 RTL Group S.A., onderdeel van Bertelsmann SE & Co. KGaA heeft gemeld dat RTL Group S.A. voornemens is indirecte uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Talpa Network B.V. 


	1 Zie hierna rnr. 38. 
	1 Zie hierna rnr. 38. 
	2 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: Mw). 
	3 Zie ook 
	3 Zie ook 
	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44278.pdf
	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44278.pdf

	. 

	4 Bertelsmann bezit 76,3% van de aandelen in RTL Group S.A. 
	5 Zie 
	5 Zie 
	www.bertelsmann.com
	www.bertelsmann.com

	 voor meer informatie over Bertelsmann.  

	6 Bij lineaire televisie kijkt de kijker naar wat op dat moment wordt uitgezonden. Bij non-lineaire televisie kan de kijker zelf bepalen op welk tijdstip en naar welk programma hij kijkt.  

	 
	17. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 44278 van 18 oktober 2021 gepubliceerd.3 De ACM heeft een aantal zienswijzen van derden ontvangen. Deze zienswijzen behandelt de ACM in dit besluit waar ze van belang zijn voor de beoordeling. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen, waaronder afnemers, leveranciers en concurrenten van RTL en Talpa.  
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	18. In dit hoofdstuk worden de activiteiten van RTL Group S.A. (paragraaf 3.1) en Talpa Network B.V. (paragraaf 3.2) omschreven.  
	18. In dit hoofdstuk worden de activiteiten van RTL Group S.A. (paragraaf 3.1) en Talpa Network B.V. (paragraaf 3.2) omschreven.  
	18. In dit hoofdstuk worden de activiteiten van RTL Group S.A. (paragraaf 3.1) en Talpa Network B.V. (paragraaf 3.2) omschreven.  


	3.1 RTL Group S.A. 
	 
	19. RTL Group is een onderneming naar Luxemburgs recht en een dochtermaatschappij van Bertelsmann SE & Co. KGaA (hierna: Bertelsmann). Bertelsmann is sinds juli 2001 de meerderheidsaandeelhouder van RTL Group.4 Bertelsmann is een Duits multinationaal conglomeraat, actief in de media-, diensten-, en onderwijssector.5  
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	20. Bertelsmann is via RTL Group actief in de productie, verzameling en distributie van audiovisuele content (hierna: AV-content) op verschillende platforms in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. RTL Group is via RTL op hoofdlijnen actief op het gebied van de onderstaande activiteiten in de AV-sector: 
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	20. Bertelsmann is via RTL Group actief in de productie, verzameling en distributie van audiovisuele content (hierna: AV-content) op verschillende platforms in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. RTL Group is via RTL op hoofdlijnen actief op het gebied van de onderstaande activiteiten in de AV-sector: 

	a. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. RTL biedt vijf lineaire televisiezenders6 aan (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z) en drie digitale thematische kanalen (RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids). RTL biedt haar zenders aan de consument aan via een aantal distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fiber, T-Mobile en M7.  
	a. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. RTL biedt vijf lineaire televisiezenders6 aan (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z) en drie digitale thematische kanalen (RTL Lounge, RTL Crime en RTL Telekids). RTL biedt haar zenders aan de consument aan via een aantal distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fiber, T-Mobile en M7.  

	b. Het leveren van audiovisuele diensten op retailniveau. RTL biedt streamingdiensten aan consumenten via RTL XL, Videoland en NLZIET. RTL XL is een gratis dienst die de kijker in staat stelt om gemiste programma’s terug te kijken. Videoland is een Subscription Video on Demand (SVOD) dienst die Nederlandse en internationale AV-content aanbiedt. 
	b. Het leveren van audiovisuele diensten op retailniveau. RTL biedt streamingdiensten aan consumenten via RTL XL, Videoland en NLZIET. RTL XL is een gratis dienst die de kijker in staat stelt om gemiste programma’s terug te kijken. Videoland is een Subscription Video on Demand (SVOD) dienst die Nederlandse en internationale AV-content aanbiedt. 


	NLZiet is ook een SVOD dienst en is een samenwerking met Talpa en de NPO. Daarnaast biedt RTL livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 
	NLZiet is ook een SVOD dienst en is een samenwerking met Talpa en de NPO. Daarnaast biedt RTL livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 
	NLZiet is ook een SVOD dienst en is een samenwerking met Talpa en de NPO. Daarnaast biedt RTL livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 

	c. De verkoop van advertentieruimte op haar televisiezenders en online platforms. RTL is via haar dochteronderneming Ad Alliance actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte. Ad Alliance verkoopt advertentieruimte voor RTL en voor derden.7 Daarnaast heeft Ad Alliance een samenwerkingsovereenkomst met DPG Media B.V. (hierna ook: DPG) op grond waarvan Ad Alliance de online videoadvertentieruimte van DPG verkoopt en DPG de online display-advertentieruimte van Ad Alliance verkoopt. Ad Alliance werk
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	d. De exploitatie van online platforms. Het online platform RTL NL wordt ontwikkeld als een platform waarin alle digitale content van RTL op het gebied van nieuws, actualiteiten en entertainment wordt gecombineerd. Buienradar.nl is een website die de actuele en voorspelde neerslag boven Nederland in kaart brengt. Evajinek.nl is een website waarop de presentatrice Eva Jinek haar journalistieke wek, interesses en hobby’s deelt. 
	d. De exploitatie van online platforms. Het online platform RTL NL wordt ontwikkeld als een platform waarin alle digitale content van RTL op het gebied van nieuws, actualiteiten en entertainment wordt gecombineerd. Buienradar.nl is een website die de actuele en voorspelde neerslag boven Nederland in kaart brengt. Evajinek.nl is een website waarop de presentatrice Eva Jinek haar journalistieke wek, interesses en hobby’s deelt. 


	* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten gelen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbeedtes. 7 RTL verkoopt advertentieruimte voor Discovery Benelux, de Nederlandse televisietak van Walt Disney Company, DPG Media, Viacom en VodafoneZiggo (Ziggo Sport). Het advertentieverkoopnetwerk omvat dan
	* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten gelen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbeedtes. 7 RTL verkoopt advertentieruimte voor Discovery Benelux, de Nederlandse televisietak van Walt Disney Company, DPG Media, Viacom en VodafoneZiggo (Ziggo Sport). Het advertentieverkoopnetwerk omvat dan

	 
	21. Daarnaast verricht RTL Group in Nederland activiteiten op het gebied van de ontwikkeling, productie en inkoop van AV-content en licenties. RTL Group is actief op het gebied van de productie van programma’s in Nederland via haar dochteronderneming FremantleMedia Netherlands B.V. (hierna: Fremantle Nederland). Fremantle Nederland is volledig eigenaar van de contentproducenten Blue Circle en No Pictures Please, en van drama producent Fiction Valley. Fremantle Nederland en RTL zijn samen eigenaar van Freman
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	21. Daarnaast verricht RTL Group in Nederland activiteiten op het gebied van de ontwikkeling, productie en inkoop van AV-content en licenties. RTL Group is actief op het gebied van de productie van programma’s in Nederland via haar dochteronderneming FremantleMedia Netherlands B.V. (hierna: Fremantle Nederland). Fremantle Nederland is volledig eigenaar van de contentproducenten Blue Circle en No Pictures Please, en van drama producent Fiction Valley. Fremantle Nederland en RTL zijn samen eigenaar van Freman


	 
	22. RTL verzamelt *[vertrouwelijk] data van consumenten. RTL verzamelt daarnaast [vertrouwelijk]  data om haar producten te verbeteren en om beter content in te kunnen kopen voor [vertrouwelijk]. Tevens verkrijgt RTL via [vertrouwelijk] consumentendata over onder meer (i) het kijkgedrag op individueel en geanonimiseerd niveau over de eigen content, en (ii) een geaggregeerd overzicht van het aandeel in de totale kijktijd op weekbasis. 
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	22. RTL verzamelt *[vertrouwelijk] data van consumenten. RTL verzamelt daarnaast [vertrouwelijk]  data om haar producten te verbeteren en om beter content in te kunnen kopen voor [vertrouwelijk]. Tevens verkrijgt RTL via [vertrouwelijk] consumentendata over onder meer (i) het kijkgedrag op individueel en geanonimiseerd niveau over de eigen content, en (ii) een geaggregeerd overzicht van het aandeel in de totale kijktijd op weekbasis. 


	 
	23. Op de onlinediensten van RTL wordt [vertrouwelijk] gemeten. [vertrouwelijk]. Die informatie gebruikt RTL vervolgens om gericht te adverteren richting bepaalde doelgroepen, [vertrouwelijk].   
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	3.2 Talpa Network B.V. 
	 
	24. Talpa is een 100% dochteronderneming van Talpa Holding. Talpa Holding wordt gecontroleerd door de heer John de Mol. Talpa heeft dochterondernemingen die televisie- en radiozenders exploiteren, die verschillende online platforms exploiteren en tijdschriften publiceren.  
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	25. Talpa verricht in Nederland op hoofdlijnen de volgende activiteiten in de AV-sector via haar dochterondernemingen:  
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	25. Talpa verricht in Nederland op hoofdlijnen de volgende activiteiten in de AV-sector via haar dochterondernemingen:  

	a. Inkoop van AV-content en licenties. Talpa koopt voor haar verschillende televisiezenders en platforms AV-content en licenties voor uitzendrechten in bij producenten en rechthebbenden. Talpa is eigenaar van het productiebedrijf Talpa TV Productions, dat televisieprogramma’s produceert voor de zenders van Talpa.  
	a. Inkoop van AV-content en licenties. Talpa koopt voor haar verschillende televisiezenders en platforms AV-content en licenties voor uitzendrechten in bij producenten en rechthebbenden. Talpa is eigenaar van het productiebedrijf Talpa TV Productions, dat televisieprogramma’s produceert voor de zenders van Talpa.  

	b. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. Talpa exploiteert de televisiezenders SBS6, Net 5, Veronica en SBS9. Naast deze basiszenders beschikt Talpa over de themazender TV538. Talpa biedt haar zenders aan huishoudens via een aantal distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fibre, T-Mobile, M7 en Tele2. 
	b. Het aanbieden van televisiezenders op wholesale niveau. Talpa exploiteert de televisiezenders SBS6, Net 5, Veronica en SBS9. Naast deze basiszenders beschikt Talpa over de themazender TV538. Talpa biedt haar zenders aan huishoudens via een aantal distributeurs waaronder VodafoneZiggo, KPN, Delta Fibre, T-Mobile, M7 en Tele2. 

	c. Het leveren van AV-diensten op retailniveau. Talpa levert audiovisuele diensten op retailniveau met de AVOD-dienst KIJK, waar de mogelijkheid wordt geboden om programma’s terug te kijken. Daarnaast exploiteert Talpa samen met RTL en de NPO het SVOD-platform NLZiet, en biedt zij livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 
	c. Het leveren van AV-diensten op retailniveau. Talpa levert audiovisuele diensten op retailniveau met de AVOD-dienst KIJK, waar de mogelijkheid wordt geboden om programma’s terug te kijken. Daarnaast exploiteert Talpa samen met RTL en de NPO het SVOD-platform NLZiet, en biedt zij livestreams naar haar lineaire AV/TV-content op haar VOD-platforms. 

	d. De verkoop van advertentieruimte op haar televisiezenders en online platforms. Talpa is actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte via Talpa Media Solutions. Talpa Media Solutions verkoopt online videoadvertentieruimte op de AVOD-dienst KIJK en lineaire televisieadvertentieruimte op haar lineaire televisiezenders en ook voor BBC First. One Media Sales B.V. (hierna ook: OMS) houdt zich bezig met de verkoop van advertentieruimte op de radiozenders en online audioplatforms van Talpa Radio Hol
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	26. Talpa Music Rights houdt zich bezig met het beheer, de publicatie en de exploitatie van muziekrechten met betrekking tot de radio- en televisieactiviteiten van Talpa. Talpa Music Rights houdt, al dan niet in licentie, muziekrechten voor de zenders en kanalen van Talpa. Ten behoeve van de administratie van deze rechten is Talpa Music Rights een [vertrouwelijk]. Deze reeds bestaande verticale relatie tussen Partijen zal door de voorgenomen transactie niet wijzigen. 
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	26. Talpa Music Rights houdt zich bezig met het beheer, de publicatie en de exploitatie van muziekrechten met betrekking tot de radio- en televisieactiviteiten van Talpa. Talpa Music Rights houdt, al dan niet in licentie, muziekrechten voor de zenders en kanalen van Talpa. Ten behoeve van de administratie van deze rechten is Talpa Music Rights een [vertrouwelijk]. Deze reeds bestaande verticale relatie tussen Partijen zal door de voorgenomen transactie niet wijzigen. 


	Gelet op de beperkte omvang van deze activiteiten van Partijen8 zal in dit besluit niet verder worden ingegaan op deze activiteiten. 
	Gelet op de beperkte omvang van deze activiteiten van Partijen8 zal in dit besluit niet verder worden ingegaan op deze activiteiten. 
	Gelet op de beperkte omvang van deze activiteiten van Partijen8 zal in dit besluit niet verder worden ingegaan op deze activiteiten. 


	8 BMG heeft op de Nederlandse markt voor het aanbieden van muziekuitgeversdiensten een marktaandeel van circa 12,5%. Van de inkomsten van BMG is circa 2% afkomstig van Talpa Music Rights. Aanvullende informatie van Partijen, ACM/IN/672973. 
	8 BMG heeft op de Nederlandse markt voor het aanbieden van muziekuitgeversdiensten een marktaandeel van circa 12,5%. Van de inkomsten van BMG is circa 2% afkomstig van Talpa Music Rights. Aanvullende informatie van Partijen, ACM/IN/672973. 
	9 Beschikking van de Commissie van 29 september 2021 in zaak COMP/M.10391/RTL Group / Talpa Network, rnr. 62. 
	10 Een beperkt aantal programma’s geproduceerd door TEP is ook beschikbaar op Videoland. Dit betreft kant-en-klare content voor Talpa televisiekanalen, in plaats van content die specifiek voor Videoland is geproduceerd.  

	 
	27. Naast de activiteiten in de AV-sector voert Talpa een aantal andere activiteiten in Nederland uit. Deze activiteiten zullen bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden betrokken indien en voor zover zij van invloed zijn, dan wel effect hebben op de AV-sector.9  
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	• Het uitgeven van tijdschriften. MfM geeft tijdschriften uit, waarbij de bijbehorende websites en socials worden geëxploiteerd. Het betreft de titels LINDA, LINDA.MEIDEN en LINDA.loves. 
	• Het uitgeven van tijdschriften. MfM geeft tijdschriften uit, waarbij de bijbehorende websites en socials worden geëxploiteerd. Het betreft de titels LINDA, LINDA.MEIDEN en LINDA.loves. 

	• De exploitatie van online veilingplatformen en dealsites. Met Emesa Holdings B.V. (hierna: Emesa) exploiteert Talpa de websites VakantieVeilingen, ActievandeDag en SlajeSlag. Op deze websites kunnen geïnteresseerden bieden op vakanties, dagtochten, verschillende producten en kaarten voor concerten en festivals. 
	• De exploitatie van online veilingplatformen en dealsites. Met Emesa Holdings B.V. (hierna: Emesa) exploiteert Talpa de websites VakantieVeilingen, ActievandeDag en SlajeSlag. Op deze websites kunnen geïnteresseerden bieden op vakanties, dagtochten, verschillende producten en kaarten voor concerten en festivals. 

	• Talpa Technology B.V. De ondersteunende dienst van Talpa voor IT, uitzendfaciliteiten en data analytics. 
	• Talpa Technology B.V. De ondersteunende dienst van Talpa voor IT, uitzendfaciliteiten en data analytics. 


	 
	28. De datastrategie van Talpa is hoofdzakelijk gericht op [vertrouwelijk]. Dit betreft met name [vertrouwelijk]. De focus ligt in mindere mate op [vertrouwelijk].  
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	29. Talpa Holding heeft naast Talpa twee dochterondernemingen die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling en productie van AV-content:  
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	29. Talpa Holding heeft naast Talpa twee dochterondernemingen die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling en productie van AV-content:  

	• Talpa Concepts B.V. (hierna: Talpa Concepts) ontwikkelt televisieformats in verschillende genres, zoals quiz, reality, dating, dagelijkse en entertainmentshows.  
	• Talpa Concepts B.V. (hierna: Talpa Concepts) ontwikkelt televisieformats in verschillende genres, zoals quiz, reality, dating, dagelijkse en entertainmentshows.  

	• Talpa Entertainment Producties B.V. (hierna: TEP) is het productiebedrijf dat de door Talpa Concepts ontwikkelde formats produceert. TEP verkoopt op dit moment geen producties aan derden in Nederland, afgezien van het programma Koffietijd dat het produceert voor RTL.10  
	• Talpa Entertainment Producties B.V. (hierna: TEP) is het productiebedrijf dat de door Talpa Concepts ontwikkelde formats produceert. TEP verkoopt op dit moment geen producties aan derden in Nederland, afgezien van het programma Koffietijd dat het produceert voor RTL.10  


	 
	30. Talpa Concepts en TEP zullen niet worden ingebracht in de op te richten joint venture. 
	30. Talpa Concepts en TEP zullen niet worden ingebracht in de op te richten joint venture. 
	30. Talpa Concepts en TEP zullen niet worden ingebracht in de op te richten joint venture. 


	3.3 Verhouding tussen de activiteiten van RTL Group en Talpa  
	 
	31. De activiteiten van Partijen overlappen horizontaal op verscheidene gebieden. Daarnaast bestaan verticale relaties tussen de activiteiten van Partijen en is sprake van een mogelijke conglomerate verhouding.  
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	4 De gemelde operatie
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	32. Partijen zijn van plan om de volgende transactie uit te voeren: RTL Group, een dochteronderneming van Bertelsmann, verkrijgt met de transactie indirect zeggenschap over Talpa via een joint venture (hierna: JV), waarin de activiteiten van Talpa en RTL zullen worden ondergebracht. Na de transactie zal Talpa Holding een minderheidsbelang van 30% houden in de JV, waarin RTL Group indirect het meerderheidsbelang van 70% zal houden. Volgens Partijen verwerft RTL Group door middel van de transactie indirecte u
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	33. Vereenvoudigd ziet de op te richten JV er als volgt uit: 
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	20 Besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185 - Sanoma / SBS, rnr. 16. Zie ook Shareholders Agreement, Schedule 12, deel B (g).  
	20 Besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185 - Sanoma / SBS, rnr. 16. Zie ook Shareholders Agreement, Schedule 12, deel B (g).  
	21 Besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185 - Sanoma / SBS, rnr. 26. Zie ook Shareholders Agreement, artikel 24.3.1. 
	22 Zie Mededeling Bevoegdheidskwesties, punt 91 e.v. 
	23 Zie Mededeling Bevoegdheidskwesties, punt 42. 
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	46. Op basis van de transactiedocumenten concludeert de ACM dat RTL Group indirecte uitsluitende zeggenschap verwerft over de te vormen JV. De verkrijging door RTL Group van 70% van de aandelen in de JV, en daarmee de verwerving van uitsluitende zeggenschap over Talpa Network, is een concentratie in de zin van artikel 27, lid 1, onder b, van de Mw.  
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	47. De verkrijging door RTL Group en Talpa Holding van gezamenlijke zeggenschap over [vertrouwelijk] van de JV geldt in beginsel als een afzonderlijke concentratie in de zin van artikel 27, lid 2, van de Mw. Omdat echter beide verkrijgingen van zeggenschap nauw met elkaar samenhangen, en RTL Group de entiteit is die zowel de uitsluitende als de gezamenlijke zeggenschap verkrijgt, vormen beide verkrijgingen één enkele concentratie.23  
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	49. Talpa Holding verkrijgt een 30% aandeel in de JV en derhalve ook in de AV/TV-content productie activiteiten van de JV. De ACM zal onderzoeken of met deze 30% deelneming in de JV de prikkel voor Talpa Holding om (via haar productiemaatschappij TEP) te concurreren met de productietak van de JV op de mogelijke markt(en) voor de productie van AV/TV-content wordt verminderd. In dit opzicht zal de ACM ook de gevolgen onderzoeken van de verticale relatie tussen (i) de upstream formats en contentproductie door 
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	50. Bovendien wordt met de zeggenschap van Talpa Holding van belang om te bekijken in hoeverre de beide aandeelhouders hun gedrag op de markt kunnen gaan coördineren. Talpa Holding en RTL Group zijn namelijk met de productie van AV/TV-content actief op een markt die in een verticale relatie staat tot de markten waarop [vertrouwelijk] actief is.24 Overeenkomstig artikel 37 lid 3 Mw zal de ACM een mogelijk risico van coördinatie tussen de moedermaatschappijen van de JV mede beoordelen aan de hand van de crite
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	24 Zie artikel 37 lid 3 Mw, artikel 2(4) en 2(5) Concentratieverordening.  
	24 Zie artikel 37 lid 3 Mw, artikel 2(4) en 2(5) Concentratieverordening.  
	25 Zie besluit ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma – SBS, punt 129. Eén van de voorwaarden is dat Talpa Holding geen belang in RTL mag nemen, zolang zij een belang in SBS heeft. 
	26 Zie bijvoorbeeld ook de beschikking van de Commissie van 23 november 2018, COMP/M.8944 - Liberty Global / De Vijver Media, Libery Global (SBS) / Mediahuis / JV. rnr. 25-47.  
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	51. In dit hoofdstuk geeft de ACM de context weer waarin de voorgenomen concentratie zich afspeelt. Allereerst volgt in paragraaf 
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	 een korte beschrijving van de verschillende marktspelers die actief zijn binnen de AV-sector. Vervolgens zal in paragraaf 
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	 de samenhang worden beschreven tussen de verschillende lagen binnen de AV-sector en voor zover relevant voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie.  
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	56. Vervolgens zijn er de televisiezenders en omroepen, ook wel broadcasters genoemd. Dit zijn zowel de commerciële televisiezenders die in Nederland actief zijn (waaronder RTL met RTL4 en SBS6 van Talpa, maar bijvoorbeeld ook Nickelodeon en Comedy Central) als de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de omroepverenigingen die onder de koepel NPO uitzenden. Zij zorgen er gezamenlijk voor dat AV-content in Nederland wordt aangeboden via de televisie en andere diensten.  
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	57. Veel broadcasters stellen hun programma’s zowel lineair als non-lineair ter beschikking. In het eerste geval kan de consument niet bepalen wanneer zij de programma’s kijkt, terwijl dat bij een non-lineair aanbod wel het geval is. Voorbeelden van non-linear aanbod zijn bijvoorbeeld Videoland van RTL, KIJK van Talpa, NPO Start en NPO Plus van de NPO en NLZiet van deze drie partijen gezamenlijk. Daarnaast worden programma’s ook door video-on-demand27 aanbieders aangeboden (al dan niet via een abonnementsvo
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	58. Een andere speler binnen de AV-sector is de distributeur. Hiermee bedoelt de ACM de aanbieders van televisie-zenderpakketten. Voorbeelden hiervan zijn KPN en VodafoneZiggo. Een distributeur heeft een directe relatie met de consument en biedt commerciële pakketten aan de consument om audiovisuele content te kunnen bekijken. Veel distributeurs zijn zowel televisie-pakketaanbieder als ISP. De commerciële pakketten voor consumenten bevatten dan ook vaak beide diensten, zowel internet als televisie. Audiovis
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	59. Tot slot spelen adverteerders binnen de gehele mediaketen een rol. Zij kopen advertentieruimte in bij televisiezenders (spotreclame) en andere typen media zoals radio, al dan niet door gebruik te maken van een mediabureau. Een mediabureau fungeert als intermediair die namens een adverteerder advertentieruimte inkoopt bij de (saleskantoren van) content aanbieders, zoals Ad Alliance van RTL en Talpa Media Solutions.  
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	60. De commerciële omroepen bekostigen de (inkoop van) programma’s door middel van de verkoop van advertentieruimte aan adverteerders en distributievergoedingen die zij van distributeurs krijgen. Dit laat zien dat de verschillende activiteiten in de AV-keten met elkaar samenhangen.  
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	61. De lineaire zendtijd die exploitanten kunnen inzetten voor de verkoop van advertentieruimte is voor zowel de NPO als de commerciële omroepen beperkt op basis van de Mediawet. De NPO mag niet meer dan 15% per dag van de totale zendtijd vullen met reclame. Dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd naar maximaal 5%. Daarnaast mag de NPO geen reclame uitzenden rondom kinderprogramma’s en op haar online kanalen. Programma’s mogen niet onderbroken worden. Dat mag bij commerciële omroepen wel. Voor de co
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	28 Artikel 2.95 en artikel 3.8 lid 1 Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 2008). 
	28 Artikel 2.95 en artikel 3.8 lid 1 Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 2008). 
	29 Artikel 6.13, lid 3 en 4 en artikel 6.14, lid 3 en 4 Mediawet 2008. De gedachte achter de must carry is dat de publieke media voor iedereen toegankelijk moeten zijn om de publieke taak effectief uit te kunnen voeren en daarnaast om financiering uit belastingmiddelen te rechtvaardigen. 
	30 Artikel 2.115 en artikel 3.20 Mediawet 2008. Zie Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), Pub EU 2010, L95/1, Artikel 13: 1. De lidstaten zorgen ervoor dat onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraa
	30 Artikel 2.115 en artikel 3.20 Mediawet 2008. Zie Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), Pub EU 2010, L95/1, Artikel 13: 1. De lidstaten zorgen ervoor dat onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraa
	https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldbozf7rkz2
	https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldbozf7rkz2

	 

	31 Artikel 2.122 en artikel 3.24 Mediawet 2008. 
	32 Artikel 3.5 Mediawet 2008. 
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	. Audiovisuele media vallen onder toezicht in de Lidstaat waar zij gevestigd zijn doordat zij daar hun hoofdkantoor hebben, dan wel indien in een andere lidstaat de redactionele beslissingen worden genomen, in die lidstaat waar een aanzienlijk deel van het bij de programma-gerelateerde activiteit van de audiovisuele 


	 
	62. Verder schrijft de Mediawet voor dat op elk televisiekanaal het programma-aanbod voor ten minste vijftig procent van de duur dient te bestaan uit Europese producties. Het audiovisueel media-aanbod op aanvraag (ook wel VOD) bestaat per aanbodkanaal voor ten minste dertig procent uit Europese producties.30 Voorts bestaat het programma-aanbod op elk televisiekanaal van de landelijke en regionale publieke omroepen voor ten minste vijftig procent van de duur uit oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige prod
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	63. Tenslotte zijn de regels voor commerciële media-instellingen volgens de Mediawet relevant. Zo dient een commerciële media-instelling te zorgen voor een redactiestatuut waarin, in overeenstemming met de werknemers die zijn belast met de verzorging en samenstelling van het programma-aanbod, de journalistieke rechten en plichten van deze werknemers worden geregeld.32 Daarnaast gelden er op grond van de Mediawet voor deze partijen onder meer regels voor reclame, sponsoring en productplaatsing. 
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	64. Het toezicht op de naleving van de regels van de Mediawet is neergelegd bij het Commissariaat voor de Media (hierna ook: CvdM). Het toezicht van het CvdM op de naleving van de Mediawet betreft in Nederland gevestigde publieke en commerciële audiovisuele media en/of van audiovisuele media die gericht zijn op Nederland.33  
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	mediadienst betrokken personeel werkzaam is. Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), Pub EU 2010, L95/1, Artikel 2 lid 2 en 3. 
	mediadienst betrokken personeel werkzaam is. Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2018/1808), Pub EU 2010, L95/1, Artikel 2 lid 2 en 3. 
	34 De AV-ketenbenadering was ook de insteek in de Melding van partijen. 
	35 Zie bijvoorbeeld Mergers in Two-Sided Markets – A report to the NMa, 25 juni 2010; Filistrucchi, L., Geradin, D. A. A. G., van Damme, E. E. C., & Affeldt, P. ‘Market definition in two-sided markets: Theory and practice’, Journal of Competition Law and Economics 2014, 10(2), p. 293-339.  
	36 Het ontbreken van een directe transactie tussen de twee zijdes (zoals adverteerders en kijkers) maakt dit volgens de aangehaalde literatuur een zogeheten non-transactie markt, waarbij sprake is van twee afzonderlijke markten die elkaar wederzijds beïnvloeden. 
	37 Filistrucchi, L., Geradin, D. A. A. G., & van Damme, E. E. C. (2012). Identifying Two-Sided Markets. (TILEC 
	Discussion Paper; Vol. 2012-008). Tilburg: TILEC. Een direct netwerkeffect is aan de orde als het aantal kijkers dat gebruikmaakt van het medium toeneemt waardoor het medium op zichzelf aantrekkelijker wordt. Dat is hier minder van belang.  

	6.2 Samenhang binnen de audiovisuele sector  
	6.2.1 Verandering en samenhang in de AV-keten 
	 
	65. Zoals hierboven geschetst hangen verschillende onderdelen van de audiovisuele sector nauw met elkaar samen in wat gezien kan worden als een AV-keten, waaronder de inkoop en productie van content, distributie en advertentiemarkten en het aanbod aan de consument.34 Bovendien zijn als gevolg van steeds verdergaande digitalisering de rollen in de traditionele AV-keten veranderd en veranderen deze nog steeds.  
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	75. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Dit hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen die overeenstemmen met de mogelijke markten waarop Partijen actief zijn. 
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	76. In paragraaf 
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	 gaat de ACM in op de activiteiten van Partijen op het gebied van het aanbieden van advertentieruimte. De conclusie van de ACM is dat Partijen na de voorgenomen concentratie een sterke positie krijgen op het gebied van het aanbieden van advertentieruimte op televisie. Deze positie stelt hen mogelijk in staat om prijzen voor televisieadvertenties te verhogen. 
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	 gaat de ACM in op de doorgifte van de televisiezenders van partijen. Na de voorgenomen concentratie hebben RTL Group en Talpa gezamenlijk een betere onderhandelingspositie richting de distributeurs, waardoor het risico bestaat dat de doorgiftevergoedingen voor distributeurs omhoog zullen gaan, of de inkoopvoorwaarden op andere wijze voor distributeurs verslechteren. 
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	 gaat de ACM vervolgens in op de activiteiten van Partijen op het gebied van de inkoop en productie van content. Partijen verkrijgen na de voorgenomen concentratie mogelijk een sterke (inkoop)positie. Dit kan enerzijds gevolgen hebben voor producenten doordat Partijen in hun onderhandelingspositie mogelijk de inkoopvoorwaarden kunnen gaan dicteren. Anderzijds kan de voorgenomen concentratie gevolgen hebben voor de afnemers van content. Partijen kunnen voor deze groep de prijzen van hun content verhogen. De 
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	. Hier is de conclusie van de ACM dat de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de consumenten in een eventuele vergunningsfase dienen te worden onderzocht, in samenhang met de gevolgen voor de andere activiteiten van Partijen. 
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	 de activiteiten op het gebied van de inkoop van journalistieke diensten en de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector behandeld. Voor deze activiteiten ziet de ACM na de voorgenomen concentratie geen risico’s voor de concurrentie ontstaan. Er zijn voldoende andere inkopers actief. 
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	Recente ontwikkelingen verkoop televisie- en online advertentieruimte 
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	83. Er is de laatste jaren sprake van een tekort aan advertentieruimte op lineaire televisie. De schaarste aan lineaire televisieadvertentieruimte hangt nauw samen met het feit dat de kijkcijfers voor lineaire televisie in de afgelopen jaren zijn gedaald. De kijktijd via het televisiescherm naar lineair uitgezonden televisieprogrammering is gedaald van 178 minuten in 2012 tot 135 minuten in 2019/2020.38 Het niet-lineair kijken is de afgelopen jaren gestegen. Het grootste deel van de kijktijd gaat echter nog
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	38 Mediamonitor 2021, p. 13; Melding, bijlage 22 “SKO 2020 jaarrapport”, p. 16. 
	38 Mediamonitor 2021, p. 13; Melding, bijlage 22 “SKO 2020 jaarrapport”, p. 16. 
	39 Melding, bijlage 22 “SKO jaarrapport 2020”, p. 5.  
	40 Melding, bijlage 22 “SKO jaarrapport 2020”, p. 4. Het uitgesteld kijken (hierna ook: UGK) is ook gestegen. UGK betreft volgens SKO het kijkgedrag naar televisie content op een ander moment dan deze werd uitgezonden door de zender. Dit omvat volgens SKO alles van een televisie- programma zoals pauzeren of opnemen met een harddiskrecorder, tot een televisieprogramma, film, documentaire of serie on demand of via de settopbox opvragen. 
	41 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/659716, bijlage 14 “Kwartaalrapport Oktober 2021, GroupM” p. 7 
	42 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 6.  
	43 Gespreksverslag ACM/UIT/564058, rnr. 5. Zie ook ACM/IN/673419, p. 26.  

	 
	84. Daarbij speelt ook een rol dat er ondanks dalende kijkcijfers sprake is van een vraag vanuit adverteerders naar televisieadvertentieruimte. De vraag is groter dan het aanbod. Het aanbod kan echter niet worden vergroot vanwege de mediaregels. Op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Mediawet 2008 mag maximaal 20% reclame worden uitgezonden tussen 06:00 en 18:00 uur (in totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur (in totaal 1 uur en 12 minuten, vrij te verd
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	85. De prijs voor televisie advertentieruimte wordt uitgedrukt in Gross Rating Point’s (hierna ook: GRP). Eén GRP staat voor het bereiken van 1 procent van de door een adverteerder beoogde doelgroep. Een adverteerder koopt met GRP’s niet een bepaalde hoeveelheid reclame in, maar een bepaald percentage aan verwacht bereik onder een bepaalde doelgroep. De hoeveelheid reclame wordt daarop afgestemd. De huidige daling in de kijktijd op lineaire televisie leidt tot minder bereik voor televisieadverteerders per G
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	87. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de schaarste aan televisieadvertentieruimte heeft geleid tot een stijging van de televisie advertentieruimte tarieven. Er is sprake van sterke inflatie op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie in Nederland.  
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	88. De tarieven voor televisie zijn flink gestegen, met een gemiddelde prijsstijging de afgelopen jaren rond de 10% per jaar voor televisie, waarbij een marktpartij zelfs spreekt van 16%.42 Voor het jaar 2022 verwachten marktpartijen een nog hogere prijsstijging voor televisieadvertenties.43 Ook 
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	 De bestedingen aan televisie en onlinevideo samen groeiden met 32%. Dat is over het televisie en online videoplatform en voor spot- en non-spot-bestedingen tezamen. De TV-spotmarkt groeide zelfs met 34%. 

	46 ACM/IN/653887 “Cijfers RTL Talpa fusie DEF”, slide 7.  
	47 Mediamonitor 2021, p. 7. 
	48 Mediamonitor 2021, p. 12.  
	49 Mediamonitor 2021, p. 39.  
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	89. Ook uit de Mediamonitor 2021 volgt dat in Nederland meer geld dan ooit wordt besteed aan reclame.47 Een belangrijke groei vindt plaats bij online advertenties. Deze zijn de laatste jaren sterk gestegen, en de opwaartse trend is verder versterkt door Covid-19.48 Er is een groei aan bestedingen op online platformen en een stijgend aantal betalende abonnees van het audiovisueel live en on demand aanbod. Het aandeel digitale bestedingen van alle reclamebestedingen is sinds 2015 van 48 procent naar 65 procen
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	Activiteiten van Partijen  
	Verkoop van advertentieruimte  
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	 wordt beschreven. RTL verkoopt via haar dochteronderneming Ad Alliance niet alleen advertentieruimte voor zichzelf maar ook voor derden. RTL verkoopt advertentieruimte op televisie en online. Talpa is ook actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte in Nederland. Talpa verkoopt advertentieruimte op televisie, online, radio en print. Talpa verkoopt advertentieruimte via Talpa Media Solutions, die onlinevideo advertentieruimte verkoopt op de AVOD-dienst KIJK. Talpa Media Solutions verkoopt ook l



	 
	91. Naast de verkoop van advertentieruimte bieden RTL en Talpa ook de volgende gerelateerde diensten aan: (i) ontwikkeling van concepts voor reclame, (ii) marketing en communicatie diensten, en (iii) advertentieruimte in/bij podcasts. Hieronder gaat de ACM kort op deze diensten in. 
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	Ontwikkeling van concepts voor reclame 
	92. RTL (via Ally, een dienst van Ad Alliance) en Talpa (via Talpa Creative B.V./ het Bureau) bieden allebei concepts voor reclame aan. In het bijzonder bieden RTL en Talpa allebei diensten aan adverteerders die bestaan uit maatwerk reclame(campagnes) en de ontwikkeling van content voor verschillende mediakanalen. 
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	93. De omzetten van Ally en het Bureau zijn [vertrouwelijk].51 Het marktonderzoek van de ACM heeft ook geen indicaties opgeleverd dat met het aanbod van deze activiteiten op een mogelijke markt een mededingingsprobleem zou kunnen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. Gelet hierop wordt in dit besluit niet verder ingegaan op deze activiteiten. 
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	51 RTL schat de totale omzet van Ally in 2020 op circa €[vertrouwelijk] (exclusief intra-groep omzet). Talpa Creative B.V./het Bureau genereerde in 2020 totaal €[vertrouwelijk], waarvan circa €[vertrouwelijk] intra-groep, zodat de betrokken omzet circa €[vertrouwelijk] bedraagt. De verwachte omzet voor 2021 is €[vertrouwelijk], waarvan € [vertrouwelijk] intra-groep, zodat de betrokken omzet naar verwachting circa €[vertrouwelijk] zal zijn. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 42-43.  
	51 RTL schat de totale omzet van Ally in 2020 op circa €[vertrouwelijk] (exclusief intra-groep omzet). Talpa Creative B.V./het Bureau genereerde in 2020 totaal €[vertrouwelijk], waarvan circa €[vertrouwelijk] intra-groep, zodat de betrokken omzet circa €[vertrouwelijk] bedraagt. De verwachte omzet voor 2021 is €[vertrouwelijk], waarvan € [vertrouwelijk] intra-groep, zodat de betrokken omzet naar verwachting circa €[vertrouwelijk] zal zijn. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 42-43.  
	52 HelloSparkle is als influencer marketingbureau eveneens actief op de Nederlandse markt voor het aanbieden van marketing en communicatiediensten. HelloSparkle is voor [vertrouwelijk]% in handen van RTL. Uit de Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 48, blijkt dat de rechten die verbonden zijn aan RTL's deelneming van [vertrouwelijk]% in HelloSparkle haar geen zeggenschap over HelloSparkle geven.  
	53 We are Era (RTL) heeft in 2020 een omzet van €[vertrouwelijk] gehad. Talpa Socials heeft in 2020 en omzet van €[vertrouwelijk] gehad. De verwachte betrokken omzet in 2021 bedraagt € [vertrouwelijk] miljoen exclusief intra-groep omzet. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 50, 52.  

	 
	Marketing en communicatiediensten 
	94. RTL (via We are Era en Hello Sparkle52) en Talpa (Talpa Social B.V.) bieden allebei marketing- en communicatiediensten diensten aan.  
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	95. We are Era produceert en distribueert campagnes op platforms, variërend van content-formats voor TikTok tot documentaires voor omroepen en streamingdiensten. We Are Era Nederland biedt influencers en contentmakers ook partnerschappen aan met RTL en producties van Fremantle om hun aanwezigheid uit te breiden buiten sociale media. We Are Era Nederland helpt televisiesterren van RTL bij het verbeteren van hun aanwezigheid op sociale media. We are Era Nederland bundelt ook content van verschillende influenc
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	96. Talpa Social is gespecialiseerd in het bereiken van kijkers en luisteraars via online social media. Talpa Social bestaat uit vier onderdelen: (i) Talpa Social Brands dat richt zich op de exploitatie van eigen merken middels de verkoop van onlineadvertentieruimte; (ii) Talpa Social Talents dat circa [vertrouwelijk] influencers vertegenwoordigt en (mede)verantwoordelijk is voor de exploitatie van advertentieruimte; (iii) Talpa Social Content Service dat oplossingen biedt op het gebied van social media aan
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	97. De omzetten van RTL en Talpa met betrekking tot deze activiteiten zijn beperkt. 53 Het marktonderzoek van de ACM heeft ook geen indicaties opgeleverd dat met het aanbod van deze activiteiten op een mogelijke markt een mededingingsprobleem zou kunnen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. Gelet hierop wordt in dit besluit niet verder ingegaan op deze activiteiten. 
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	Verkoop van advertentieruimte in podcasts  
	98. RTL biedt ook advertentieruimte in podcasts aan. Ad Alliance heeft een samenwerkingsovereenkomst met Dag & Nacht Media B.V. gesloten voor de exclusieve verkoop 
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	van advertentieruimte in podcasts op het netwerk van Dag & Nacht.54 Talpa biedt ook advertentieruimte in/bij podcasts aan. 
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	van advertentieruimte in podcasts op het netwerk van Dag & Nacht.54 Talpa biedt ook advertentieruimte in/bij podcasts aan. 


	54 Door de samenwerking met Dag & Nacht bereikt Ad Alliance ca. [vertrouwelijk] luistermomenten via podcasts. Dit resulteert in 2022 naar verwachting in een omzet van ca. €[vertrouwelijk]. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 36.  
	54 Door de samenwerking met Dag & Nacht bereikt Ad Alliance ca. [vertrouwelijk] luistermomenten via podcasts. Dit resulteert in 2022 naar verwachting in een omzet van ca. €[vertrouwelijk]. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/665996, rnr. 36.  
	55 Voor het jaar 2021 bedraagt de omzet hiervan €[vertrouwelijk]. Talpa verwacht dat haar omzet met de verkoop van advertentieruimte in/bij podcasts in 2022 maximaal €[vertrouwelijk] bedraagt. Zie Antwoorden van Partijen, ACM/IN/672396, rnr. 2-6.  
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	Schadehypothesen 
	100. Partijen zijn beiden actief op het gebied van de verkoop van advertentieruimte in Nederland. RTL verkoopt advertentieruimte op televisie en online. Talpa biedt advertentieruimte aan op televisie, online, radio en print. Partijen krijgen vooral na de voorgenomen concentratie een zeer sterke positie op het gebied van de verkoop van advertentieruimte op televisie (ongeveer [60-70]%). Zelfs indien onlinevideo advertenties een alternatief vormen voor advertenties op televisie, is het gezamenlijk marktaandee
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	101. In de eerste plaats kan de samenhang met de andere activiteiten van Partijen deze mogelijke nadelige effecten voor adverteerders, waaronder prijsverhogingen, versterken. De advertentiemarkt(en) staan in een tweezijdige verhouding tot de kijkersmarkt via het platform van de omroepactiviteiten van Partijen. Van deze kijkersmarkt kunnen indirecte netwerkeffecten uitgaan op de advertentiemarkt(en). Dat betekent dat een toename van het aantal kijkers en van kijktijd tot versterking van de positie van partij
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	102. In de tweede plaats kunnen de mogelijk nadelige effecten voor adverteerders van de sterke positie van partijen op het gebied van advertentieruimte op televisie op hun beurt ook doorwerken op andere activiteiten en ook daar tot problemen leiden. Om deze reden heeft de ACM onder andere ook onderzocht of Partijen hun posities op de televisieadvertentiemarkt kunnen gebruiken op andere gerelateerde advertentiemarkten. De ACM gaat in paragraaf 7.1.5 in op deze mogelijke effecten.  
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	103. Hieronder wordt het onderzoek van de ACM beschreven. De ACM zal ingaan op de mogelijke relevante productmarkten, de relevante geografische markten en de mogelijke effecten van de overname. 
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	7.1.2 Productmarkt 
	7.1.2.1 Standpunt Partijen 
	104. Partijen gaan uit van een markt voor de verkoop van advertentieruimte bestaande uit de mediakanalen (i) televisie, (ii) radio, (iii) online en (iv) print tezamen, en op zijn minst de verkoop van videoadvertentieruimte op televisie en online.56 Een afzonderlijke productmarkt voor de verkoop van lineaire televisieadvertentieruimte in Nederland is volgens Partijen niet aan de orde om de volgende redenen.  
	104. Partijen gaan uit van een markt voor de verkoop van advertentieruimte bestaande uit de mediakanalen (i) televisie, (ii) radio, (iii) online en (iv) print tezamen, en op zijn minst de verkoop van videoadvertentieruimte op televisie en online.56 Een afzonderlijke productmarkt voor de verkoop van lineaire televisieadvertentieruimte in Nederland is volgens Partijen niet aan de orde om de volgende redenen.  
	104. Partijen gaan uit van een markt voor de verkoop van advertentieruimte bestaande uit de mediakanalen (i) televisie, (ii) radio, (iii) online en (iv) print tezamen, en op zijn minst de verkoop van videoadvertentieruimte op televisie en online.56 Een afzonderlijke productmarkt voor de verkoop van lineaire televisieadvertentieruimte in Nederland is volgens Partijen niet aan de orde om de volgende redenen.  

	105. Ten eerste staat volgens Partijen niet het mediakanaal, maar de mediaconsumptie van de consument centraal. Partijen stellen dat adverteerders advertentieruimte inkopen met het doel een bepaald publiek te bereiken. De aanbieders van advertentieruimte concurreren daarom, ongeacht het mediakanaal, om een aandeel in het mediabudget van de adverteerders.57,58  
	105. Ten eerste staat volgens Partijen niet het mediakanaal, maar de mediaconsumptie van de consument centraal. Partijen stellen dat adverteerders advertentieruimte inkopen met het doel een bepaald publiek te bereiken. De aanbieders van advertentieruimte concurreren daarom, ongeacht het mediakanaal, om een aandeel in het mediabudget van de adverteerders.57,58  

	106. Ten tweede illustreren de budgetverschuivingen aan de vraagzijde de substitutie tussen online en offline advertentieruimte, aldus Partijen. Deze budgetverschuivingen door adverteerders zouden worden bevestigd in de uitkomsten van de Mediamonitors van 2019 en 2020.59 Partijen merken verder op dat videoadvertenties even gemakkelijk online als offline kunnen worden uitgezonden om een kijker te bereiken.60 Volgens Partijen kan exact dezelfde videoadvertentie worden uitgezonden op lineaire televisie, op AVO
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	108. Tot slot wijzen Partijen op de uitkomsten van het in opdracht van RTL uitgevoerde onderzoek door Oxera naar de afbakening van de relevante markt(en) voor de verkoop van advertentieruimte.64 Partijen hebben dit laten uitvoeren in reactie op het onderzoek dat in 2018 
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	58 Partijen verwijzen daarbij op de crossmediale opzet van het nieuwe mediabereiksonderzoek door Nationaal Media Onderzoek (NMO), waarschijnlijk te starten in 2022, waarin het kijkgedrag van consumenten wordt gemeten door rekening te houden met het live als on-demand kijken naar content en commercials op televisie en online platforms. 
	59 Melding, rnr. 113.  
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	63 Melding, rnr. 117. 
	64 Bijlage 14 bij de Melding, Oxera (12 oktober 2021), ‘Hypothetische monopolietest voor tv-advertenties in Nederland’ (hierna ook: Oxera Onderzoek 2021).  
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	65 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018.  
	65 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018.  
	66 Het doel van de Hypothetische Monopolist Test (HMT) of Small but Significant Non-Transitory Increase In Price (SSNIP)-test is om te bepalen voor welke groep van producten een hypothetische monopolist zijn prijzen winstgevend kan verhogen.  
	67 Voor het inschatten van de prijselasticiteit maakt Oxera gebruik van het Multiple Discrete-Continuous Extreme Value model.  
	68 Oxera berekent de contributiemarge als het verschil tussen de omzet uit de verkoop van televisieadvertentieruimte en de variabele kosten.  
	69 Melding, rnrs. 118 - 122. 
	70 Onlinevideo is een audiovisuele reclameboodschap die in digitaal formaat op een website kan worden bekeken. 
	71 Gespreksverslagen ACM/UIT/564059 en ACM/UIT/564735, rnr 5. Een van deze twee aanbieders van online advertentieruimte verwijst naar de input van mediabureaus met betrekking tot de uitwisselbaarheid voor de adverteerder. Zie Gespreksverslag ACM/UIT/564059, rnr. 18. 

	7.1.2.2 Standpunt marktpartijen 
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	Uitwisselbaarheid verschillende mediakanalen (tv, radio, online en print) 
	110. De grote meerderheid van de adverteerders en mediabureaus die de ACM in het marktonderzoek in deze zaak heeft gesproken geeft aan dat adverteren op lineaire televisie bijzondere kenmerken heeft, en daarom niet uitwisselbaar is met adverteren op andere mediakanalen (i.e. radio, online, print). Andere mediakanalen worden door mediabureaus en adverteerders eerder gezien als een aanvulling op adverteren via televisie dan als een alternatief daarvoor. In het bijzonder zijn de meeste mediabureaus en advertee
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	111. Televisie heeft volgens adverteerders, mediabureaus en de Bond van Adverteerders een unieke kracht als mediakanaal. Ondanks het stijgen van de prijzen is televisie onmisbaar voor de adverteerder. Bij de bepaling van een advertentiestrategie vormt televisie het startpunt. Andere mediakanalen zijn hieraan complementair. De belangrijkste reden is dat er geen ander medium 
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	112. Televisie heeft meer onderscheidende kenmerken, aldus marktpartijen. Adverteren op televisie is het meest effectieve kanaal voor de adverteerder in vergelijking met investeren bij alle andere mediakanalen, aldus adverteerders en mediabureaus.73 Geen ander mediakanaal is (vooralsnog) in staat om de effectiviteit van televisie te behalen.74 De inkoop van advertentieruimte vindt grotendeels plaats per kanaal.75 De rekeneenheid is altijd cost per unit, en deze unit verschilt per kanaal.76 Op televisie en r
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	113. Adverteren op televisie wordt met name gebruikt met het doel om merkbekendheid te creëren. Geen ander kanaal kan op een vergelijkbare manier merkbekendheid creëren, aldus mediabureaus en adverteerders.79 Voor het overbrengen van emotie is televisie ook een onmisbaar en noodzakelijk kanaal omdat de andere mediakanalen niet geschikt zijn om “een gevoel” te kunnen creëren. Bij online is de aandachtspanne daarvoor te kort. Een advertentie duurt bij online een paar seconden, die korte tijd maakt dat bij onl
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	114. Door de kenmerken van adverteren op televisie, is televisie voor veel adverteerders een medium dat zij nodig hebben in de mediamix waarop hun advertentie wordt getoond.  
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	115. De Bond van Adverteerders wijst er verder op dat als substitutie wel op merkbare schaal zou hebben plaatsgevonden tussen televisie en andere media, inclusief online media, dit tot een neerwaartse prijsontwikkeling van advertentieruimte op televisie zou hebben geleid. Dit is echter tot op heden niet het geval geweest. Ondanks stijgende prijzen en dalende kijkcijfers is volgens de Bond van Adverteerders sprake van een stijgende vraag vanuit adverteerders naar massabereik in een veilige gecontroleerde omg
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	72 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5; Gespreksverslagen ACM/UIT/564055, rnr. 14; ACM/UIT/563291, p.3; ACM/UIT/563612, rnr. 14; ACM/UIT/563613, rnr. 17-18; ACM/UIT/565744, rnr. 29; ACM/UIT/564056, rnr. 11; ACM/UIT/563289, p. 7; ACM/UIT/564058, rnr. 16. 
	72 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5; Gespreksverslagen ACM/UIT/564055, rnr. 14; ACM/UIT/563291, p.3; ACM/UIT/563612, rnr. 14; ACM/UIT/563613, rnr. 17-18; ACM/UIT/565744, rnr. 29; ACM/UIT/564056, rnr. 11; ACM/UIT/563289, p. 7; ACM/UIT/564058, rnr. 16. 
	73 Gespreksverslagen ACM/UIT/563291, p.3; ACM/UIT/564055, rnr. 15; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5. 
	74 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15.  
	75 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 3; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. Bij offline media (televisie, radio, print) wordt gebruikt gemaakt van jaarcontracten voor de verkoop van advertentieruimte terwijl bij online media doorgaans een veilingmodel wordt gehanteerd. 
	76 Zie bijvoorbeeld Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p.3-4 en Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. 
	77 “Cost per mille” (“CPM”) staat voor de prijs per 1.000 impressies of views van een bepaalde advertentie-uiting. 
	Met CPM duidt men dus de prijs aan die een adverteerder betaalt om een advertentie 1.000 keer aan potentiële klanten 
	te tonen. Gross rating point” (“GRP”) is een eenheid die men gebruikt om het bereik van een reclamecampagne uit te drukken. Men berekent het GRP door het product van het percentage dat binnen de doelgroep bereikt wordt, te vermenigvuldigen met het aantal keren dat de advertentie uiting wordt gezien of gehoord door de doelgroep (i.e. de contactfrequentie).  
	78 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 5.  
	79 Gespreksverslagen ACM/UIT/563612, rnr. 16, 18; ACM/IN/670355 p. 4-5; ACM/UIT/565744, rnr. 29; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13.  
	80 Gespreksverslagen ACM/UIT/565744, rnr. 28; ACM/UIT/568081, rnr. 22-23; ACM/UIT/563612, rnr. 17, 19; ACM/UIT/564055, rnr. 15.  
	81 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.6.  

	 
	Uitwisselbaarheid televisie en onlinevideo 
	116. Mediabureaus en adverteerders geven aan dat belangrijke verschillen bestaan tussen onlinevideo en televisie. Onlinevideo blijft volgens marktpartijen nog aanvullend aan televisie.82 Enkele marktpartijen wijzen erop dat voor de jongere doelgroepen (onder 25 jaar) sprake zou kunnen zijn van een zekere uitwisselbaarheid tussen onlinevideo en televisie.83 Andere adverteerders geven echter aan dat voor de jongere doelgroepen onlinevideo juist complementair is aan televisie.84  
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	117. Het bereik van onlinevideo is kleiner dan bij televisie, aldus marktpartijen.85 Vanwege het diverse online landschap is de hoeveelheid mensen die de adverteerder met onlinevideo kan bereiken aanzienlijk kleiner (90% versus 60% maandelijkse maximum campagnebereik) dan met televisie, ondanks het feit dat een audiovisuele reclameboodschap ook online uit te zenden is.86 Volgens enkele mediabureaus is televisie voor massabereik goedkoper dan onlinevideo. Bij televisie bereikt de adverteerder “gratis” mensen
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	82 Gespreksverslag ACM/UIT/563291, p. 3; ACM/UIT/563289, p. 7. 
	82 Gespreksverslag ACM/UIT/563291, p. 3; ACM/UIT/563289, p. 7. 
	83 Gespreksverslagen ACM/UIT/564055, rnr. 14; ACM/UIT/563291, p.3.  
	84 Gespreksverslagen ACM/UIT/563612, rnr. 20; ACM/UIT/564056, rnr. 12.  
	85 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p.4 en 6; ACM/UIT/564055, rnr. 13; ACM/UIT/563612, rnr. 18; ACM/UIT/563291, p. 3; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 13. 
	86 Gespreksverslag ACM/UIT/564055, rnr 13; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
	87 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 5; ACM/UIT/565744, rnr. 30.  
	88 Gespreksverslagen ACM/UIT/564056, rnr. 13; ACM/UIT/564939, rnr. 8; ACM/UIT/568081, rnr. 23; ACM/UIT/564055, rnr. 13. 
	89 Gespreksverslagen ACM/UIT/564056, rnr. 13; ACM/UIT/565744, rnr. 38; ACM/UIT/564055, rnr. 15. 
	90 Gespreksverslag ACM/UIT/564055, rnr. 9. 
	91 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15. Een mediabureau geeft aan dat alleen een deel van onlinevideo een alternatief zou kunnen zijn voor televisie adverteren. Het gaat dan om de “pre-roll” (i.e. of “forced” onlinevideo die voor content zit en volledig wordt uitgespeeld), wat echter een beperkt onderdeel van de online voorraad is. Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 6. 
	92 Gespreksverslagen ACM/UIT/564939, rnr. 8; ACM/UIT/564058, rnr. 8; Zienswijze ACM/IN/657107, rnr. 27. 
	93 Gespreksverslag ACM/UIT/564939, rnr. 8.  
	94 Gespreksverslag ACM/UIT/564058, rnr. 8.  
	95 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 6; ACM/UIT/565744, rnr. 45; Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
	96 Zienswijze ACM/IN/653887, rnr. 4.5.  
	97 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 3 en 6; ACM/UIT/563291, p. 4.  

	Verschuiving van reclamebudgetten 
	118. Het marktonderzoek van de ACM geeft geen eenduidig beeld over de verschuiving van reclamebudgetten. Enkele mediabureaus stellen dat de bestedingen aan advertentieruimte zijn verschoven in de laatste jaren. Digitale media is het medium type dat groeit en dat gaat ten kosten van andere media, met name van print.98 Televisie houdt volgens een mediabureau nog redelijk stand maar krijgt wel meer druk vanuit andere kanalen.99 Dit wordt bevestigd door een andere mediabureau dat opmerkt dat sommige categorieën
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	98 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 3; ACM/UIT/565744, rnr. 24.  
	98 Gespreksverslagen ACM/UIT/563289, p. 3; ACM/UIT/565744, rnr. 24.  
	99 Gespreksverslag ACM/UIT/563289, p. 3.  
	100 Gespreksverslag ACM/UIT/568081, rnr. 21.  
	101 Gespreksverslag ACM/UIT/564056, rnr. 9.  
	102 Gespreksverslag ACM/UIT/563612, rnr. 15.  
	103 Gespreksverslag ACM/UIT/565744, rnr. 24.  
	104 Beschikking van de Commissie van 9 september 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 35; Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2020, zaak COMP/M.9299 Discovery / Polsat / JV, rnr. 91; Beschikking van de Commissie van 15 mei 2018, zaak COMP/M.8861 – Comcast / SKY, rnr. 64. 
	105 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding, rnr. 276; Beschikking van de Commissie van 9 September 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 40.  
	106 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, zaak COMP/M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding, rnr. 276.  
	107 Beschikking van de Commissie van 9 september 2014, zaak COMP/M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting, rnr. 39.  

	 
	119. Een adverteerder geeft aan dat er op dit moment de verschuiving van reclamebudgetten tot stilstand is gekomen.101 Volgens een andere adverteerder zijn de totale uitgaven aan advertentieruimte gestegen, waarbij meer wordt gekozen voor online adverteren. De offline kanalen en de online kanalen zijn allebei gegroeid, aldus deze adverteerder.102 Een mediabureau geeft verder aan dat 10 jaar geleden online geen component was maar nu is gegroeid naar bijna de helft van de bestedingen. De laatste twee jaar is 
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	7.1.2.3 Beoordeling ACM 
	120. Voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie gaat de ACM in dit besluit vooralsnog uit van een aparte markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. In het navolgende zet de ACM uiteen hoe zij tot deze conclusie komt.  
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	122. In eerdere besluiten heeft de ACM geoordeeld dat aparte markten bestaan voor de verkoop van advertentieruimte op televisie, radio, print en internet.108 In 2017 heeft de ACM echter aanwijzingen gekregen dat de productmarkten mogelijk ruimer kunnen worden afgebakend: een ruimere productmarkt voor de verkoop van advertentieruimte, waartoe meerdere mediumtypen behoren.109 In het kader van een onderzoek in de radiosector heeft SEO in 2018 in opdracht van de ACM aanvullend onderzoek gedaan naar de productma
	122. In eerdere besluiten heeft de ACM geoordeeld dat aparte markten bestaan voor de verkoop van advertentieruimte op televisie, radio, print en internet.108 In 2017 heeft de ACM echter aanwijzingen gekregen dat de productmarkten mogelijk ruimer kunnen worden afgebakend: een ruimere productmarkt voor de verkoop van advertentieruimte, waartoe meerdere mediumtypen behoren.109 In het kader van een onderzoek in de radiosector heeft SEO in 2018 in opdracht van de ACM aanvullend onderzoek gedaan naar de productma
	122. In eerdere besluiten heeft de ACM geoordeeld dat aparte markten bestaan voor de verkoop van advertentieruimte op televisie, radio, print en internet.108 In 2017 heeft de ACM echter aanwijzingen gekregen dat de productmarkten mogelijk ruimer kunnen worden afgebakend: een ruimere productmarkt voor de verkoop van advertentieruimte, waartoe meerdere mediumtypen behoren.109 In het kader van een onderzoek in de radiosector heeft SEO in 2018 in opdracht van de ACM aanvullend onderzoek gedaan naar de productma


	108 Besluit van de ACM van 10 juli 2017 in zaak 17.0453.22 Talpa Holding N.V / Sanoma Image B.V., rnr. 23.  
	108 Besluit van de ACM van 10 juli 2017 in zaak 17.0453.22 Talpa Holding N.V / Sanoma Image B.V., rnr. 23.  
	109 Ibid., idem.  
	110 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018.  
	111 Mediamonitor 2021, p. 39, figuur 20 “Netto mediabestedingen 2012 t/m 2020”.  
	112 SEO, Productmarkt van advertentieruimte, maart 2018. 

	ACM marktonderzoek en beoordeling 
	123. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat een meerderheid van de bevraagde adverteerders/mediabureaus stelt dat advertentieruimte op televisie niet uitwisselbaar is voor de advertentieruimte op andere mediakanalen. De verschillende bevraagde marktpartijen hebben hierbij aangegeven dat het adverteren op televisie bepaalde onderscheiden kenmerken heeft ten opzichte van alle andere mediakanalen, zoals hierboven beschreven. Deze kenmerken zien onder andere op het bereik, de effectiviteit/impac
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	124. Naast de aanwijzingen uit het marktonderzoek dat adverteren op televisie op dit moment (nog) niet uitwisselbaar is met adverteren op andere mediakanalen, komen uit het marktonderzoek desalniettemin enkele aanwijzingen naar voren dat er enige mate van substitutie zou kunnen bestaan tussen onlinevideo en televisie. Zo wijzen enkele marktpartijen in deze zaak erop dat voor de jongere doelgroepen (onder 25 jaar) sprake zou kunnen zijn van een zekere uitwisselbaarheid tussen onlinevideo en televisie. Andere
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	125. Daarnaast komen uit het marktonderzoek van de ACM wisselende geluiden van mediabureaus over budgetverschuivingen naar onlinevideo-advertenties. Marktcijfers geven weer dat de bestedingen aan onlinevideo advertenties de afgelopen jaren zijn toegenomen maar dit betekent volgens de ACM niet direct dat dit ten koste is gegaan van het budget dat adverteerders besteden aan televisieadvertentieruimte.111  
	125. Daarnaast komen uit het marktonderzoek van de ACM wisselende geluiden van mediabureaus over budgetverschuivingen naar onlinevideo-advertenties. Marktcijfers geven weer dat de bestedingen aan onlinevideo advertenties de afgelopen jaren zijn toegenomen maar dit betekent volgens de ACM niet direct dat dit ten koste is gegaan van het budget dat adverteerders besteden aan televisieadvertentieruimte.111  

	126. De ACM stelt tevens vast dat het economische onderzoek overgelegd door Partijen tot een ruimere afbakening van de relevante productmarkt komt dan (i) de resultaten van het economisch onderzoek dat in 2018 in opdracht van de ACM door SEO is uitgevoerd112, en vooral ook (ii) op het eerste gezicht niet verenigbaar is met de uitkomsten van het marktonderzoek van de ACM in deze meldingsfase. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM uitvoeriger onderzoek doen naar de vraag in welke mate televisieadvertent
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	mediakanalen (waaronder advertenties op radio en online) met elkaar concurreren. Hierbij zal de ACM ook de opzet en de resultaten van het onderzoek van Oxera verder analyseren.  
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	Conclusie 
	127. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat zij op basis van haar kwalitatieve onderzoek op dit moment geen aanleiding ziet om een ruimere markt dan de verkoop van advertentieruimte op televisie af te bakenen. De ACM gaat om deze reden in dit besluit uit van afzonderlijke markten voor de verkoop van advertentieruimte op televisie, online en radio. In een eventuele vergunningsfase zal nader onderzoek worden gedaan naar de omvang van de mogelijke productmarkten voor de verkoop van advertentieruimte. D
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	7.1.3 Geografische markt 
	7.1.3.1 Standpunt Partijen 
	128. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt(en) voor de verkoop van advertentieruimte nationaal en niet regionaal van aard zijn.113  
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	7.1.3.2 Standpunt marktpartijen 
	129. De Bond van Adverteerders geeft aan dat de geografische omvang van de markt is beperkt tot Nederland, nu advertentiecampagnes op de Nederlandse televisie zich doorgaans beperken tot het bereiken van het Nederlandse publiek.114  
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	7.1.3.3 Beoordeling ACM 
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	132. Uit het marktonderzoek van de ACM zijn geen signalen naar voren gekomen die aanleiding geven om van deze precedenten af te wijken. Gelet hierop gaat de ACM in dit besluit uit van afzonderlijke markten voor de verkoop van advertenties (televisie, online, radio) die nationaal van omvang zijn.  
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	7.1.4 Horizontale gevolgen 
	7.1.4.1 Inleiding 
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	7.1.4.2 Standpunt Partijen 
	134. Partijen stellen primair dat zij uitgaan van een ruimere markt voor de verkoop van advertentieruimte in Nederland. Op deze ruimere markt verwachten Partijen geen mededingingsproblemen na de transactie.117 Partijen schatten in dat zij op deze markt een marktaandeel hebben van circa [10-20]% (incl. verkopen voor derden). Volgens Partijen zijn Facebook en Google sterk in deze markt, en hun markpositie zal in de nabije toekomst alleen maar verder toenemen.118  
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	135. Subsidiair gaan Partijen uit van een markt voor “videoadvertenties” die zowel de verkoop van onlinevideo advertentieruimte als lineaire televisie advertentieruimte omvat. Partijen schatten hun gezamenlijke marktaandeel op deze markt op [50-60]% (inclusief de opbrengsten van de verkoop voor derden). Het marktaandeel van NPO (Ster) en wereldwijde concurrenten (Google, Facebook, Amazon, Viaplay) schatten Partijen op [40-50]%. Partijen menen dat er voldoende resterende concurrentie aanwezig is op deze mark
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	136. Partijen betogen verder dat, zelfs als de markt beperkt zou zijn tot de verkoop van advertentieruimte op lineaire televisie, de ACM de concurrentiedruk die aanbieders van online videoadvertentieruimte uitoefenen op aanbieders van lineaire televisieadvertentieruimte zou moeten meewegen. Volgens Partijen, kan hun gezamenlijke positie op de markt voor de verkoop van lineaire televisieadvertentieruimte ([70-80]% incl. opbrengsten van derden en [60-70]% excl. deze opbrengsten) niet beoordeeld worden zonder 
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	7.1.4.3 Standpunt marktpartijen 
	137. Het merendeel van de marktpartijen vreest dat de voorgenomen overname zal leiden tot een sterke positie van Partijen op het aanbod van lineaire televisieadvertentieruimte, waardoor zij in staat zijn om – nog meer dan voorafgaand aan de transactie – de prijzen voor televisieadvertenties te laten stijgen.122 Adverteerders zien Partijen als elkaars meest nabije concurrenten met zenders met een vergelijkbare content en zenderprofiel. Zij merken op dat er 
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	geen alternatieven zijn voor het adverteren op televisie omdat andere mediakanalen niet in staat zijn om dezelfde effectiviteit te bereiken. In het bijzonder zien adverteerders online videoadvertenties niet als alternatief voor televisieadvertenties (zie ook randnummers 116 t/m 117).  
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	138. Door meerdere adverteerders en mediabureaus is aangegeven dat zij op dit moment in de onderhandelingen voor televisieadvertenties hun budget kunnen schuiven tussen RTL en Talpa, en op die manier (in zekere mate) beide Partijen tegen elkaar kunnen uitspelen en de gunstigste prijs kunnen bedingen.123 Door de voorgenomen concentratie zullen adverteerders/mediabureaus in de onderhandelingen worden geconfronteerd met een machtsblok, waarbij zij geen uitwijkmogelijkheden hebben.  
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	139. Marktpartijen zien het aanbod van televisieadvertentieruimte door de NPO (Ster) immers vooral als aanvullend op het aanbod van Partijen.124 Zij onderbouwen dit door erop te wijzen dat de NPO door haar andersoortige content een andere (oudere) doelgroep bedient dan Partijen. Daarnaast zien marktpartijen slechts een beperkte concurrentiedruk uitgaan van de NPO op Partijen vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot prijsonderhandelingen bij de NPO en haar gelimiteerde advertentiecapaciteit, die in de n
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	7.1.4.4 Beoordeling ACM 
	140. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het aannemelijk dat de voorgenomen overname zou kunnen leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte. De voorgenomen overname kan Partijen in staat stellen om de tarieven op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte te verhogen. Zelfs in het geval dat onlinevideo advertenties in enige mate uitwisselbaar zijn met advertenties op televisie, v
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	Marktpositie 
	141. De voorgenomen concentratie zal leiden tot een zeer hoog gezamenlijk marktaandeel van Partijen op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte. Het gezamenlijke marktaandeel bedraagt [70-80]% inclusief de inkomsten die Ad Alliance voor derden genereert en de verkoop van BBC first-advertentieruimte door TMS.126 De toevoeging van Talpa is [20-30]% ([20-30]% incl. opbrengsten derden). Het gecombineerde marktaandeel ligt rond de [60-70]% wanneer uitsluitend rekening wordt gehouden met de inkomst
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	142. In het geval dat er een ruimere markt bestaat die zowel televisie als onlinevideo advertenties bevat, zouden Partijen daarop ook een sterke positie krijgen. Het gezamenlijke marktaandeel van Partijen bedraagt [50-60]% inclusief de opbrengsten van derden, en [40-50]% exclusief deze opbrengsten. De toevoeging van Talpa is [10-20]% ([10-20]% incl. opbrengsten van derden).  
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	143. Op een mogelijke markt voor de verkoop van online advertenties hebben Partijen een beperkt gezamenlijk marktaandeel van ongeveer [0-5]% (incl. opbrengsten van derden), met een toevoeging van [0-5]% van Talpa. Gelet op deze beperkte gezamenlijke marktaandelen van Partijen en de zeer beperkte toevoeging van Talpa gaat de ACM in het onderstaande niet nader in op deze mogelijke markt.  
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	Nabijheid van concurrentie 
	144. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat adverteerders Partijen als elkaars meest nabije concurrenten beschouwen op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. De content van RTL en Talpa wordt door hen als onderling uitwisselbaar beschouwd en Partijen bereiken dezelfde doelgroepen. Dit wordt bevestigd door de zenderprofielen van Partijen en op basis van kijkcijfers afkomstig uit het jaarrapport SKO 2021.128  
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	145. De ACM stelt op grond van haar marktonderzoek vast dat adverteerders op dit moment nog onderhandelingsruimte hebben ten aanzien van het inkopen van advertentieruimte bij de zenders van RTL of Talpa. Zij kunnen besluiten om hun budget in zekere mate te schuiven tussen beide commerciële aanbieders van televisieadvertentieruimte en hun inkoop op die manier te optimaliseren. Deze onderhandelingsruimte die op dit moment nog bestaat zal verdwijnen als 
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	gevolg van de voorgenomen concentratie waarbij er niet meer twee maar één grote commerciële aanbieder van advertentieruimte op televisie zal zijn.  
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	Concurrentiedruk  
	146. De ACM constateert dat de concurrentiedruk vanuit de Ster (NPO) op het aanbod van Partijen beperkt is. Dit komt in de eerste plaats vanwege het feit dat vanwege de toepasselijke regelgeving bij de NPO minder advertentieruimte beschikbaar is voor adverteren (circa 6 à 7 minuten per uur in tegenstelling tot de circa 12 minuten per uur voor commerciële omroepen en geen advertentieblokken gedurende programma’s). Daarnaast komt uit het marktonderzoek van de ACM naar voren dat adverteren via de Ster door adv
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	131 Melding, bijlage 8 “Screenforce TV jaarrapport 2020”, p.13. 
	132 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670380, p. 5 e.v. 

	 
	Afwezigheid afnemersmacht 
	147. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat de markt voor de verkoop van televisie advertentieruimte versnipperd is aan de vraagzijde. Er zijn rond 1.100 adverteerders actief op de televisieadvertentiemarkt in Nederland,130 waaronder de grootste een 2,2% inkoopmarktaandeel had in 2019 en 2,18% in 2020 (de top 25 adverteerders hadden samen in 2019 een inkoopaandeel van 27%, en 30% in 2020).131 Bijgevolg heeft geen enkele adverteerder een voldoende sterke positie aan de inkoopkant om tegenwicht te bieden 
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	148. Een groot deel van de adverteerders maakt gebruik van een mediabureau om advertentieruimte op televisie in te kopen. Mediabureaus kopen televisieadvertentieruimte in voor meerdere adverteerders. Mediabureaus onderhandelen over tarieven en kortingen met de aanbieders van advertentieruimte op basis van het individuele volume van de specifieke adverteerder. Daarnaast sluiten mediabureaus deals voor het totale volume dat zij wegzetten bij de televisie exploitant, en krijgen doorgaans kortingen voor de tota
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	Toetreding 
	149. ACM heeft in haar meldingsfase onderzocht of toetreding tot de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie aannemelijk is. Om tot deze markt toe te kunnen treden zijn in ieder geval televisiezenders (en de daarvoor benodigde content) noodzakelijk en de oprichting van een sales house voor de verkoop van advertentieruimte. De kosten en benodigde kennis zijn voor het starten van een televisiezender aanzienlijk.132 Voor het starten van een sales house is 
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	voornamelijk een goede reputatie van belang.133 Daarnaast bestaat geen ruimte voor uitbreiding van het aanbod door bestaande zenders, omdat het aanbod van televisieadvertentieruimte als gevolg van regelgeving voor de reclamezendtijd gelimiteerd is.134 De ACM constateert dat de afgelopen jaren geen toetreding heeft plaatsgevonden. De ACM acht het niet aannemelijk dat in de nabije toekomst (significante) toetreding zal plaatsvinden op de markt voor de verkoop van televisieadvertentieruimte.  
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	133 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670380, p. 11. 
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	134 Op grond van de Mediawet 2008, artikel 3.8 lid 1, mag maximaal 20 procent reclame worden uitgezonden tussen 06:00 en 18:00 uur (in totaal 2 uur en 24 minuten, vrij te verdelen), en maximaal 20 procent tussen 18:00 en 00:00 uur (in totaal 1 uur en 12 minuten, vrij te verdelen). 
	135 ACM/IN/657107, rnr. 101-122. 

	 
	Conclusie 
	150. Op grond van het bovenstaande concludeert de ACM dat de voorgenomen concentratie zou kunnen leiden tot een significante beperking van de mededinging op de mogelijke markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. Partijen krijgen als gevolg van de voorgenomen concentratie een zodanig grote positie op deze mogelijke markt, dat zij in staat zijn om de tarieven voor televisieadvertenties te verhogen. In het geval dat onlinevideo advertenties in enige mate uitwisselbaar zijn met advertenties op t
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	7.1.5  Conglomerate gevolgen  
	151. Bij deze voorgenomen concentratie zijn ook conglomeraat schadetheorieën mogelijk, uitgaande van een aparte markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie. De ACM onderschrijft de stelling van Partijen dat indien sprake is van een bredere markt waarvan verschillende kanalen deel uitmaken, er geen ruimte meer is voor een schadetheorie gebaseerd op conglomeraateffecten tussen de verschillende kanalen. Het bestaan van verschillende markten is hiervoor immers een voorwaarde. 
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	153. Voor het bestaan van conglomerate effecten is vereist dat sprake is van twee nauw verwante markten met een (i) mogelijkheid en (ii) prikkel tot bundeling, koppelverkoop of andere marktafschermingspraktijken, ten gevolg waarvan aannemelijk is dat zich een aanzienlijk 
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	154. Uit de informatie die de ACM tot nu toe heeft ontvangen komt een aantal factoren naar voren die tot op zekere hoogte een succesvolle conglomeraatstrategie tussen televisie en radio aannemelijker maken. Zo hebben Partijen bijvoorbeeld op de markt voor de verkoop van advertentieruimte op televisie een aanzienlijke mate van marktmacht en is de groep adverteerders op televisie en radio voor een belangrijk deel hetzelfde.137 Ook zijn in het verleden al eerder bundelingspraktijken gehanteerd op de markt voor
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	155. Als de ACM na onderzoek in een eventuele vergunningsfase concludeert dat de verschillende advertentiekanalen aparte markten zijn, zal zij nader onderzoeken of de gefuseerde onderneming door middel van een conglomeraatstrategie de mogelijkheid en de prikkel heeft om haar concurrenten uit te sluiten, en of een dergelijke afschermingsstrategie een aanzienlijke ongunstige invloed heeft op de mededinging. Hierbij zal de ACM ook bekijken in hoeverre er nu al dergelijke conglomeraat strategieën worden gehante
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	7.2 De wholesale markt voor doorgifte van televisiezenders 
	7.2.1 Inleiding en samenhang met andere markten 
	156. Binnen de AV-keten zijn Partijen allebei actief op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders. Deze markt bevindt zich op het intermediaire niveau in de AV-keten tussen de upstream markt voor de productie en licentieverlening van AV-content en de downstream markt voor het retailaanbod in televisie- en VOD diensten aan eindafnemers.  
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	157. Op de wholesale markt zijn enerzijds de (publieke en commerciële) omroepen actief als aanbieders van televisiezenders en anderzijds de distributeurs die televisiezenders doorgeven aan de kijker. De distributeurs bundelen de zenders in (pakketten van) televisieabonnementen voor consumenten. Partijen en distributeurs zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. De omroepen hebben de distributeurs nodig voor de doorgifte van hun content aan de kijker en het behalen van advertentie-inkomsten terwijl de distribu
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	158. In de onderhandelingen tussen omroepen en distributeurs gaat het niet alleen over de hoogte van de doorgiftevergoeding maar ook over belangrijke aanvullende on demand diensten/rechten. Deze rechten zien op aanvullende mogelijkheden voor de kijker zoals het opnemen/terugkijken van programma’s (Network Personal Video Recording; NPVR), het overslaan van advertenties en de toegang tot content (waaronder Videoland) via een set-top box140 of app.  
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	140 Een set-top box is een elektronisch apparaat dat dient om digitale televisie te kunnen ontvangen. Dankzij de set-top box heb je als abonnee toegang tot de digitale tv-zenders en radiozenders en aanvullende diensten van je provider. 
	140 Een set-top box is een elektronisch apparaat dat dient om digitale televisie te kunnen ontvangen. Dankzij de set-top box heb je als abonnee toegang tot de digitale tv-zenders en radiozenders en aanvullende diensten van je provider. 
	141 Melding, rnr. 166.  
	142 Melding, rnr. 166.  

	 
	159. De centrale vraag in dit deel van het onderzoek van de ACM is welke gevolgen de samenvoeging van RTL en Talpa heeft voor de voorwaarden waaronder televisiezenders worden doorgegeven aan de kijker. Wanneer de samenvoeging leidt tot een versterking van de onderhandelingspositie van Partijen kan dit leiden tot hogere doorgiftetarieven en/of een beperking in de doorgifte van aanvullende rechten wat zich – via het retail aanbod van distributeurs – door vertaalt in hogere abonnementsprijzen aan de kijkers.  
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	160. Op basis van haar onderzoek tot nu toe heeft de ACM aanwijzingen gekregen dat Partijen door de voorgenomen concentratie een sterkere onderhandelingspositie zouden kunnen krijgen die zij kunnen gebruiken om de doorgiftetarieven te verhogen en/of de doorgifte van aanvullende rechten te beperken. De ACM acht het noodzakelijk om in een eventuele vergunningsfase nader onderzoek te doen naar de effecten van de voorgenomen overname op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daaraan gerela
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	161. Daarnaast is mogelijk sprake van indirecte netwerkeffecten tussen enerzijds de kijkersmarkt, die via het platform van de omroepactiviteiten van partijen in een tweezijdige verhouding staat tot de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daaraan gerelateerde markten, en anderzijds deze wholesale markt en gerelateerde markten. Dit betekent dat een toename van het aantal kijkers en van kijktijd ten gevolge van de beoogde transactie tot versterking van de positie van partijen op de kijkers
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	162. Hieronder wordt het onderzoek van de ACM beschreven. De ACM zal ingaan op de mogelijke relevante productmarkten, de relevante geografische markten en de mogelijke effecten van de overname. 
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	7.2.2 Productmarkt  
	7.2.2.1 Standpunt Partijen 
	163. Partijen stellen dat een onderscheid binnen de wholesale markt voor de doorgifte van vrij toegankelijke televisie, en basisbetaaltelevisiezenders niet relevant is, nu in Nederland sprake is van een betaaltelevisiemarkt.141 Daarnaast menen Partijen dat kan worden opengelaten of een nadere segmentering moet worden gemaakt naar i) basiszenders van algemeen belang en ii) thematische zenders.142 Ook kan volgens Partijen in het midden worden gelaten of de doorgifte 
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	van premium betaaltelevisiezenders moet worden gesegmenteerd naar: i) premium betaaltelevisie sportzenders en ii) premium betaaltelevisie filmzenders.143 
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	144 Zienswijze, ACM/IN/658264, rnr 30. Zienswijze, ACM/IN/660661, rnrs 6 en 43. Zienswijze, ACM/IN/656493, rnr. 11. 
	145 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 115.  
	146 Zienswijze, ACM/IN/651539, p. 2. 
	147 Beschikking van de Commissie van 12 augustus 2020, COMP/M.9802, Liberty Global / DPG Media / JV, rnr. 54; Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcoasting Holding, rnr 157.  
	148 Beschikking van de Commissie van 30 mei 2018, COMP/M.7000, Liberty Global / Ziggo, rnr. 111.  
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	150 Beschikking van de Commissie van 12 november 2019, COMP/M.9064, Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding, rnr. 148.  
	151 Besluit ACM in handhavingsverzoek van CAIW tegen Eredivisie Media & Marketing C.V. Zaak 16.0708.29 van 27 juni 2017 met kenmerk ACM/DM/2017/203813_OV, rnr 31 met verwijzing naar het besluit van de ACM in zaak 7500, rnr. 21-23 en de beschikking van de Commissie van 21 december 2011 in zaak COMP/M.6369 – HBO / Ziggo / HBO Nederland, rnr. 16. 

	 
	7.2.2.2 Standpunt marktpartijen 
	164. Marktpartijen gaan uit van een Nederlandse wholesale markt voor het leveren van lineaire televisiekanalen en daaraan gerelateerde diensten als uitgesteld kijken aan distributeurs.144 Zij sluiten aan bij de eerdere afbakeningen door de Commissie die in haar besluiten een wholesale markt voor het aanbieden en verwerven van i) basisbetaaltelevisiezenders en ii) premiumbetaaltelevisiezenders met een mogelijk nadere segmentering binnen premiumtelevisie naar premium filmkanalen en premium sportkanalen heeft 
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	165. In haar recente beschikkingen gaat de Commissie uit van afzonderlijke productmarkten voor de wholesale doorgifte van televisiezenders voor i) vrij toegankelijke televisie (free-to-air, FTA) en betaaltelevisie, en ii) premium betaaltelevisie, ieder met hun ondersteunende diensten.147 De Commissie heeft in het verleden geconcludeerd dat Nederland in essentie een betaaltelevisiemarkt is.148 Daarbij stelde zij vast dat (i) basis en premium betaaltelevisiezenders ieder tot verschillende productmarkten behor
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	166. De ACM heeft voor de beoordeling van deze zaak geen reden om af te wijken van haar eerdere besluiten en de beschikkingspraktijk van de Commissie. Zowel Partijen als het merendeel van de respondenten in het marktonderzoek bevestigen de beschikkingspraktijk van de Commissie dat in Nederland geen onderscheid bestaat tussen vrij toegankelijke betaaltelevisie en basis betaaltelevisie. Partijen bieden enkel basisbetaaltelevisiezenders aan. In Nederland is sprake van 
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	174. Partijen stellen dat zij en distributeurs wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en dat dit betekent dat distributeurs onderhandelingsmacht hebben jegens Partijen.158 Partijen hebben distributeurs nodig voor het bereiken van consumenten en de daarmee samenhangende advertentie-inkomsten, terwijl distributeurs Partijen nodig hebben voor de realisatie voor hun retail televisie-proposities. Partijen zien distributeurs in die context als complementair aan elkaar.159 Volgens Partijen wijzigt deze wederzijdse
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	177. Meerdere marktpartijen zien RTL en Talpa als elkaars meest nabije concurrenten op de Nederlandse markt voor de doorgifte van televisiezenders.163 Daarbij wordt gewezen op de vergelijkbare “general interest” content die wordt aangeboden en dezelfde kijkersgroepen die Partijen bedienen. De programma’s die de NPO aanbiedt zijn anders dan het portfolio dat RTL en Talpa aanbieden.164 De NPO heeft een publieke taakopvatting die verschilt van de commerciële insteek van RTL en Talpa. De content van Partijen tr
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	178. Meerdere distributeurs geven daarnaast aan voor het aanbieden van het betaaltelevisiepakket afhankelijk te zijn van de zenders van RTL en Talpa.165 De opname van deze televisiezenders in een televisiepakket is essentieel om te kunnen concurreren op de downstreammarkt. Daarbij leidt de wettelijke doorgifteverplichting ertoe dat distributeurs weinig alternatieve leveranciers hebben voor het aanbod van Partijen. Zo stelt KPN geen mogelijkheid te hebben om zich tegen eventuele prijsverhogingen van de fuser
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	179. Een aantal distributeurs merkt bovendien op dat zij op dit moment een verschil ervaren in de onderhandelingspositie tussen Partijen en dat doorgifte van Talpa voor hen minder belangrijk is dan de doorgifte van de zenders van RTL.171 Zij vrezen dat Partijen na de concentratie de doorgiftetarieven zullen verhogen.172 
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	180. Marktpartijen wijzen voorts op de sterkere onderhandelingspositie die Partijen door de voorgenomen overname verkrijgen.173 Daarbij wordt genoemd dat de portefeuille van de gefuseerde entiteit het overgrote deel van belangrijke televisierechten in Nederland bevat, en dat er niet meer met twee maar één commerciële partij onderhandelingen kunnen worden gevoerd.174 Ook wordt erop gewezen dat de wederzijdse afhankelijkheid die thans bestaat zal veranderen in het nadeel van distributeurs en de kijkers. Het n
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	181. Door de NPO wordt aangegeven dat de voorgenomen concentratie ertoe kan leiden dat de onderhandelingen die zij met distributeurs voert over de doorgifte van haar zenders op scherp kan worden gezet. De reden hiervoor is dat distributeurs geconfronteerd worden met een sterk machtsblok RTL/Talpa waarbij zij geen enkele druk meer kunnen uitoefenen. Ingeval RTL/Talpa haar tarieven verhoogt omdat zij weet must have content te hebben (en niet gebonden te zijn aan een publieke taak of het hanteren van redelijke
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	7.2.4.3 Beoordeling ACM 
	182. De ACM acht het op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase vooralsnog aannemelijk dat Partijen na de voorgenomen overname in staat zouden kunnen zijn om hun distributievergoedingen te verhogen (in ieder geval de distributievergoedingen van de Talpa zenders te verhogen naar het prijsniveau van de RTL zenders). Daarnaast acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat Partijen als gevolg van de concentratie in staat zouden kunnen zijn om de doorgifte van aanvullende on-demand rechten te beperken, al 
	182. De ACM acht het op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase vooralsnog aannemelijk dat Partijen na de voorgenomen overname in staat zouden kunnen zijn om hun distributievergoedingen te verhogen (in ieder geval de distributievergoedingen van de Talpa zenders te verhogen naar het prijsniveau van de RTL zenders). Daarnaast acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat Partijen als gevolg van de concentratie in staat zouden kunnen zijn om de doorgifte van aanvullende on-demand rechten te beperken, al 
	182. De ACM acht het op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase vooralsnog aannemelijk dat Partijen na de voorgenomen overname in staat zouden kunnen zijn om hun distributievergoedingen te verhogen (in ieder geval de distributievergoedingen van de Talpa zenders te verhogen naar het prijsniveau van de RTL zenders). Daarnaast acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat Partijen als gevolg van de concentratie in staat zouden kunnen zijn om de doorgifte van aanvullende on-demand rechten te beperken, al 


	 
	Positie Partijen 
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	184. Op een mogelijke kijkersmarkt hebben Partijen een gezamenlijk marktaandeel van 40,5% (RTL heeft een kijkersaandeel van 24.6% en Talpa 15,9%).180 Dit aandeel ziet op de kijktijd over de gehele dag. De NPO heeft hierop een aandeel van 36,3%. In het avondtijdvak (18:00- 24:00 uur), waar de hoogste kijkdichtheid wordt behaald181, ligt het gezamenlijk marktaandeel van Partijen op 47,4% (RTL heeft een aandeel van 29,2% en Talpa 18,2%). Het aandeel van de NPO ligt in het 
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	Nabijheid van concurrentie 
	185. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat Partijen, gelet op hun doelgroep, de aangeboden content en adverteerders183, elkaars meest nabije concurrenten zijn op de markt voor de doorgifte van televisiezenders. Door distributeurs is aangegeven dat de content van Partijen meer dan van andere zenders eenzelfde doelgroep bedient. Dit volgt ook uit de zenderprofielen die zijn opgenomen in de SKO jaarrapporten 2020 en 2021.184 Zo is de gemiddelde leeftijd van de kijkers van de NPO ho
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	Wederzijdse afhankelijkheid en afnemersmacht 
	186. De ACM constateert dat er, zoals betoogd door Partijen en distributeurs, een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid is tussen beide marktspelers. Enerzijds is de doorgifte van televisiezenders voor omroepen van belang om hun inkomsten uit advertenties te maximaliseren, terwijl het anderzijds voor de televisiepropositie van de distributeurs van belang is om de zenders van zowel RTL als Talpa door te geven aan de consument. Verschillende distributeurs merken daarbij op dat het aanbod van RTL en Talp
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	187. De ACM stelt evenwel vast dat op dit moment de meeste distributeurs de doorgifte van zenders van RTL als belangrijker ervaren dan de doorgifte van de zenders van Talpa. Distributeurs geven aan dat onderhandelingen met Talpa ook anders verlopen dan met RTL. [vertrouwelijk]. De ACM acht het aannemelijk dat dit verschil in de hoogte van de tarieven verklaard wordt door een verschil in de onderhandelingspositie [vertrouwelijk] ten opzichte van de distributeurs. Zo komt uit het marktonderzoek naar voren dat
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	188. Partijen wijzen op de disciplinering die uitgaat van de dalende betalingsbereidheid van consumenten voor televisieabonnementen (de zogenoemde cord cutting). Ondanks dat inderdaad een trend gaande is waarbij het aantal televisieabonnementen daalt, stelt de ACM vast dat voor de komende jaren televisie nog steeds een belangrijk kanaal blijft. Zo voorzag Telecompaper voor 2021 een daling van slechts [0-5] procent voor het aantal 
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	televisieabonnementen.188 Hoewel Partijen betogen dat [vertrouwelijk]% van de consumenten zou overwegen om binnen twee jaar hun televisieabonnement op te zeggen189, gaan Partijen in interne stukken uit van een daling van gemiddeld [0-5] procent in de periode van 2020 tot en met 2023.190 Hieruit leidt de ACM af dat het aantal cord cutters de komende jaren nog relatief beperkt is en de distributie-inkomsten nog steeds een belangrijk onderdeel zijn voor de inkomsten van Partijen.  
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	 (geraadpleegd op 20-1-2022).  
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	190 Bijlage 17 van de beantwoording van aanvullende vragen, ACM/IN/665704. 
	191 Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 6.  
	192 Zienswijze, ACM/IN/660661, rnr 44-47. [vertrouwelijk], bijlage 3 bij antwoorden van aanvullende vragen, ACM/IN/664704.  
	193 Bijlage 3 bij antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/665704. 
	194 Uit het SKO Jaarrapport 2021 blijkt bijvoorbeeld dat het percentage uitgesteld kijken toeneemt: “Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2021 naar 17,2%, wat overeenkomt met 27 minuten per dag. In 2020 was dit nog 24 minuten per dag” (p.2).  

	 
	189. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat Partijen door de voorgenomen concentratie een sterkere onderhandelingspositie zullen verkrijgen die zij kunnen gebruiken om de doorgiftevergoedingen te verhogen en/of de voorwaarden voor doorgifte van zenders te verslechteren. Door ten minste het gehele lineaire aanbod van Partijen in één onderhandeling onder te brengen, kunnen Partijen de sterkere onderhandelingspositie van RTL overhevelen naar de huidige ze
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	Doorgifte van aanvullende rechten 
	190. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase ziet de ACM tevens risico’s dat de voorgenomen overname Partijen de mogelijkheid en prikkel geeft om aanvullende (on demand) rechten niet langer te verlenen, de CPS-prijzen te verhogen en/of hun eigen OTT-aanbod te bevoordelen.191  
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	191. Distributeurs hebben aangegeven dat deze aanvullende diensten van groot belang zijn om een volledig totaalpakket aan consumenten aan te bieden met zowel lineaire als non-lineaire content die bekeken kan worden op meerdere devices. Uit informatie die de ACM van een distributeur heeft ontvangen leidt zij af dat [vertrouwelijk].192 [vertrouwelijk].193 Daarbij overweegt de ACM dat voor kijkers de aanvullende TV-diensten waaronder uitgesteld kijken en het opnemen van programma’s steeds belangrijker worden g
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	7.2.4.4 Conclusie 
	192. Op basis van haar marktonderzoek in de meldingsfase acht de ACM het vooralsnog aannemelijk dat de voorgenomen overname ertoe zou kunnen leiden dat Partijen een significant sterkere onderhandelingspositie verkrijgen op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. Dit stelt Partijen in staat om i) de doorgiftevergoedingen te verhogen en ii) de doorgifte van aanvullende on-demand diensten te beperken. In een eventuele vergunningsfase zal de
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	7.3 De markt(en) voor de productie en inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
	7.3.1 Inleiding 
	193. In hoofdstuk 6 beschreef de ACM dat Partijen in hun hoedanigheid als omroep concurreren om de kijktijd van de consument. Hiervoor is het van belang dat een omroep goede ideeën en (populaire) formats produceert of dat door anderen laat doen. De Nederlandse audiovisuele productiesector kent verschillende producenten. Enerzijds zijn er de onafhankelijke producenten variërend van kleine producenten (die zich richten op bijvoorbeeld documentaires) tot grotere, internationale producenten (die een breed scala
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	194. Partijen zijn beiden actief aan zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van de contentmarkt. Op de aanbodzijde zijn Partijen door middel van hun productiehuizen (waaronder met Fremantle Nederland en Talpa TV Productions) actief als producent en verkoper van content. Als producenten verkopen zij deels content aan hun eigen omroepen, en deels aan derden (bijvoorbeeld aan een concurrerende omroep).  
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	195. Aan de vraagzijde zijn Partijen in hun hoedanigheid als omroepen (met onder andere de televisiezenders RTL 4 en SBS6) actief als inkoper van content. In de hoedanigheid als omroep kopen Partijen deels content bij hun eigen productiehuizen, en deels bij derden.  
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	196. De voorgenomen overname leidt tot zowel horizontale als verticale effecten wat betreft content. Op horizontaal gebied zijn er mogelijke zorgen aan zowel de productiezijde (aanbodzijde) als de inkoopzijde (vraagzijde). Op productieniveau zouden de productiehuizen van de JV een machtspositie kunnen krijgen waardoor zij hogere prijzen voor (bepaalde type) producties kunnen vragen aan inkopers van content (waaronder de NPO). Aangezien Talpa Holding ook een belang blijft behouden in [vertrouwelijk] kunnen P
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	196. De voorgenomen overname leidt tot zowel horizontale als verticale effecten wat betreft content. Op horizontaal gebied zijn er mogelijke zorgen aan zowel de productiezijde (aanbodzijde) als de inkoopzijde (vraagzijde). Op productieniveau zouden de productiehuizen van de JV een machtspositie kunnen krijgen waardoor zij hogere prijzen voor (bepaalde type) producties kunnen vragen aan inkopers van content (waaronder de NPO). Aangezien Talpa Holding ook een belang blijft behouden in [vertrouwelijk] kunnen P


	 
	197. Op inkoopniveau speelt dat de bundeling van de omroepen van Partijen, die daarmee als één inkoper van content een machtspositie kunnen krijgen, kan leiden tot het afdwingen van lagere prijzen van onafhankelijke producenten van content (bijvoorbeeld ITV of Medialane). 
	197. Op inkoopniveau speelt dat de bundeling van de omroepen van Partijen, die daarmee als één inkoper van content een machtspositie kunnen krijgen, kan leiden tot het afdwingen van lagere prijzen van onafhankelijke producenten van content (bijvoorbeeld ITV of Medialane). 
	197. Op inkoopniveau speelt dat de bundeling van de omroepen van Partijen, die daarmee als één inkoper van content een machtspositie kunnen krijgen, kan leiden tot het afdwingen van lagere prijzen van onafhankelijke producenten van content (bijvoorbeeld ITV of Medialane). 


	 
	198. Verticale schadetheorieën richten zich enerzijds op uitsluiting of uitbuiting van concurrenten van de JV die ook content inkopen (zoals omroepen), en anderzijds uitsluiting van onafhankelijk producenten. 
	198. Verticale schadetheorieën richten zich enerzijds op uitsluiting of uitbuiting van concurrenten van de JV die ook content inkopen (zoals omroepen), en anderzijds uitsluiting van onafhankelijk producenten. 
	198. Verticale schadetheorieën richten zich enerzijds op uitsluiting of uitbuiting van concurrenten van de JV die ook content inkopen (zoals omroepen), en anderzijds uitsluiting van onafhankelijk producenten. 


	 
	199. De JV van Partijen zou na de voorgenomen concentratie als producent geen/minder content kunnen gaan leveren, of onder slechtere voorwaarden, aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, zoals bijvoorbeeld de NPO, die als gevolg een minder divers aanbod zouden kunnen leveren. Hierdoor is het mogelijk dat de concurrenten van de JV de kijker ziet vertrekken 
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	199. De JV van Partijen zou na de voorgenomen concentratie als producent geen/minder content kunnen gaan leveren, of onder slechtere voorwaarden, aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, zoals bijvoorbeeld de NPO, die als gevolg een minder divers aanbod zouden kunnen leveren. Hierdoor is het mogelijk dat de concurrenten van de JV de kijker ziet vertrekken 


	naar de zenders van de JV. Dit kan vervolgens weer leiden tot een daling van de televisieadvertentie-inkomsten.  
	naar de zenders van de JV. Dit kan vervolgens weer leiden tot een daling van de televisieadvertentie-inkomsten.  
	naar de zenders van de JV. Dit kan vervolgens weer leiden tot een daling van de televisieadvertentie-inkomsten.  


	 
	200. De JV zou na de voorgenomen concentratie ook kunnen besluiten om als omroep geen (of minder) content meer aan te kopen bij derden, maar in plaats daarvan dit te laten produceren door hun eigen productiehuizen (waaronder Fremantle Nederland of TEP en Talpa Concepts). Dit zou ertoe kunnen leiden dat onafhankelijke producenten omzet verliezen en minder risico’s willen gaan nemen in het investeren in nieuwe content. Hierdoor kan de diversiteit en kwaliteit van content kunnen afnemen.  
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	200. De JV zou na de voorgenomen concentratie ook kunnen besluiten om als omroep geen (of minder) content meer aan te kopen bij derden, maar in plaats daarvan dit te laten produceren door hun eigen productiehuizen (waaronder Fremantle Nederland of TEP en Talpa Concepts). Dit zou ertoe kunnen leiden dat onafhankelijke producenten omzet verliezen en minder risico’s willen gaan nemen in het investeren in nieuwe content. Hierdoor kan de diversiteit en kwaliteit van content kunnen afnemen.  


	 
	201. Voor de beoordeling van zowel de horizontale als de verticale schade theorieën zijn de posities op de relevante markten van belang. Hieronder wordt daarom eerst de markt afgebakend, waarna wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen.  
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	7.3.2 De afzonderlijke productmarkt(en) voor enerzijds de productie en anderzijds de inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
	 
	7.3.2.1 Standpunt Partijen 
	202. Partijen menen dat de relevante markten omvatten (i) de markten voor de productie en productie in opdracht van lineaire en non-lineaire AV/TV-content; en (ii) de markten voor de licentieverlening en inkoop van lineaire en non-lineaire AV/TV-content, zonder dat daarbij een nader onderscheid gemaakt moet worden naargelang (i) het financiële model van de zender, (ii) de aard van de zender (lineair of non-lineair), (iii) het type content (en het genre), (iv) het exhibition window.195 
	202. Partijen menen dat de relevante markten omvatten (i) de markten voor de productie en productie in opdracht van lineaire en non-lineaire AV/TV-content; en (ii) de markten voor de licentieverlening en inkoop van lineaire en non-lineaire AV/TV-content, zonder dat daarbij een nader onderscheid gemaakt moet worden naargelang (i) het financiële model van de zender, (ii) de aard van de zender (lineair of non-lineair), (iii) het type content (en het genre), (iv) het exhibition window.195 
	202. Partijen menen dat de relevante markten omvatten (i) de markten voor de productie en productie in opdracht van lineaire en non-lineaire AV/TV-content; en (ii) de markten voor de licentieverlening en inkoop van lineaire en non-lineaire AV/TV-content, zonder dat daarbij een nader onderscheid gemaakt moet worden naargelang (i) het financiële model van de zender, (ii) de aard van de zender (lineair of non-lineair), (iii) het type content (en het genre), (iv) het exhibition window.195 


	195 Melding, rnr 40-154. 
	195 Melding, rnr 40-154. 
	196 Zie onder andere Melding, rnr 148. 
	197 Zie onder andere Melding, rnr 150. 
	198 Zie onder andere Melding, rnr 154. 

	 
	203. Partijen menen onder andere dat zowel lineaire als non-lineaire zenders een verscheidenheid bieden aan typen content die met elkaar concurreren en die substitueerbaar zijn. Zo geven Partijen aan dat op digitale platformen en op lineaire televisie dezelfde content te zien is. Om deze redenen stellen Partijen dat er geen onderscheid kan worden gemaakt op basis van het type content, of althans geen ander onderscheid dan “sport”, “films en series” en “andere content”.196 
	203. Partijen menen onder andere dat zowel lineaire als non-lineaire zenders een verscheidenheid bieden aan typen content die met elkaar concurreren en die substitueerbaar zijn. Zo geven Partijen aan dat op digitale platformen en op lineaire televisie dezelfde content te zien is. Om deze redenen stellen Partijen dat er geen onderscheid kan worden gemaakt op basis van het type content, of althans geen ander onderscheid dan “sport”, “films en series” en “andere content”.196 
	203. Partijen menen onder andere dat zowel lineaire als non-lineaire zenders een verscheidenheid bieden aan typen content die met elkaar concurreren en die substitueerbaar zijn. Zo geven Partijen aan dat op digitale platformen en op lineaire televisie dezelfde content te zien is. Om deze redenen stellen Partijen dat er geen onderscheid kan worden gemaakt op basis van het type content, of althans geen ander onderscheid dan “sport”, “films en series” en “andere content”.196 


	 
	204. Partijen stellen daarnaast dat de productie en inkoop van content niet op basis van exhibition windows kan worden gesegmenteerd, aangezien alle soorten content op ieder tijdstip en platform kunnen worden bekeken en gestreamd als gevolg van de sterk toegenomen digitalisering. Op het gebied van AV/TV-content convergeren lineaire TV, SVOD, TVOD en AVOD ook steeds meer, aldus Partijen.197 
	204. Partijen stellen daarnaast dat de productie en inkoop van content niet op basis van exhibition windows kan worden gesegmenteerd, aangezien alle soorten content op ieder tijdstip en platform kunnen worden bekeken en gestreamd als gevolg van de sterk toegenomen digitalisering. Op het gebied van AV/TV-content convergeren lineaire TV, SVOD, TVOD en AVOD ook steeds meer, aldus Partijen.197 
	204. Partijen stellen daarnaast dat de productie en inkoop van content niet op basis van exhibition windows kan worden gesegmenteerd, aangezien alle soorten content op ieder tijdstip en platform kunnen worden bekeken en gestreamd als gevolg van de sterk toegenomen digitalisering. Op het gebied van AV/TV-content convergeren lineaire TV, SVOD, TVOD en AVOD ook steeds meer, aldus Partijen.197 


	  
	205. Ook geven Partijen aan dat voor de productie en inkoop van content het onderscheid tussen vrij toegankelijke televisie en betaaltelevisie in Nederland niet relevant is, aangezien de Nederlandse televisiemarkt in wezen een betaaltelevisiemarkt is. Daarnaast geven Partijen aan dat een onderscheid tussen lineaire en non-lineaire zenders achterhaald is, aangezien exploitanten van lineaire en non-lineaire zenders en platformen dezelfde soorten en diversiteit aan AV/TV-content(rechten) inkopen.198 Producente
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	205. Ook geven Partijen aan dat voor de productie en inkoop van content het onderscheid tussen vrij toegankelijke televisie en betaaltelevisie in Nederland niet relevant is, aangezien de Nederlandse televisiemarkt in wezen een betaaltelevisiemarkt is. Daarnaast geven Partijen aan dat een onderscheid tussen lineaire en non-lineaire zenders achterhaald is, aangezien exploitanten van lineaire en non-lineaire zenders en platformen dezelfde soorten en diversiteit aan AV/TV-content(rechten) inkopen.198 Producente


	produceren tevens content c.q. verlenen licenties op uitzendrechten voor content voor zowel lineaire als non-lineaire zenders, die bij de inkoop om dezelfde content concurreren.  
	produceren tevens content c.q. verlenen licenties op uitzendrechten voor content voor zowel lineaire als non-lineaire zenders, die bij de inkoop om dezelfde content concurreren.  
	produceren tevens content c.q. verlenen licenties op uitzendrechten voor content voor zowel lineaire als non-lineaire zenders, die bij de inkoop om dezelfde content concurreren.  


	 
	7.3.2.2 Standpunt marktpartijen 
	Vereniging voor Nederlandse Content Producenten (NCP)199  
	199 NCP vertegenwoordigt het overgrote deel van de Nederlandse film- en televisieproducenten en behartigt hun belangen in de breedste zin van het woord. Onder de NCP-leden bevinden zich grote producenten die een groot aantal programma’s in verschillende genres ontwikkelen en produceren, maar ook kleinere producenten die zich op specifieke genres richten. 
	199 NCP vertegenwoordigt het overgrote deel van de Nederlandse film- en televisieproducenten en behartigt hun belangen in de breedste zin van het woord. Onder de NCP-leden bevinden zich grote producenten die een groot aantal programma’s in verschillende genres ontwikkelen en produceren, maar ook kleinere producenten die zich op specifieke genres richten. 
	200 ACM/IN/659722, rnr 21. 
	201 ACM/IN/659722, rnr 22. 
	202 ACM/IN/660688, rnr 30. 
	203 Aanvullende informatie ACM/IN/663086, pagina 4. 
	204 Aanvullende informatie ACM/IN/666047, pagina 3. 

	206. Onder verwijzing naar besluiten van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Commissie onderschrijft de NCP de onderverdeling van de productmarkt naar type content, waarbij in ieder geval een aparte markt voor non-scripted TV content moet worden onderscheiden. Daarnaast is de NCP van mening dat een nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen in ieder geval de reality- en entertainmentprogramma’s (amusement) enerzijds en documentaires anderzijds. Binnen de reality- en entertainmentprogramma’s zou d
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	206. Onder verwijzing naar besluiten van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Commissie onderschrijft de NCP de onderverdeling van de productmarkt naar type content, waarbij in ieder geval een aparte markt voor non-scripted TV content moet worden onderscheiden. Daarnaast is de NCP van mening dat een nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen in ieder geval de reality- en entertainmentprogramma’s (amusement) enerzijds en documentaires anderzijds. Binnen de reality- en entertainmentprogramma’s zou d


	 
	207. Daarnaast merkt de NCP op dat de opkomst van streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon en andere on-demand diensten naar haar mening niet tot een andere marktafbakening leiden. Deze partijen nemen volgens de NCP tot nu toe nagenoeg geen producties af in Nederland. Verreweg de meeste content die deze streamingdiensten in Nederland afnemen zijn licenties van reeds bestaande series/films. En zelfs als dat in de nabije toekomst verandert, dan zal de content die zij afnemen waarschijnlijk verschillen van de 
	207. Daarnaast merkt de NCP op dat de opkomst van streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon en andere on-demand diensten naar haar mening niet tot een andere marktafbakening leiden. Deze partijen nemen volgens de NCP tot nu toe nagenoeg geen producties af in Nederland. Verreweg de meeste content die deze streamingdiensten in Nederland afnemen zijn licenties van reeds bestaande series/films. En zelfs als dat in de nabije toekomst verandert, dan zal de content die zij afnemen waarschijnlijk verschillen van de 
	207. Daarnaast merkt de NCP op dat de opkomst van streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon en andere on-demand diensten naar haar mening niet tot een andere marktafbakening leiden. Deze partijen nemen volgens de NCP tot nu toe nagenoeg geen producties af in Nederland. Verreweg de meeste content die deze streamingdiensten in Nederland afnemen zijn licenties van reeds bestaande series/films. En zelfs als dat in de nabije toekomst verandert, dan zal de content die zij afnemen waarschijnlijk verschillen van de 


	 
	NPO 
	208. Onder verwijzing naar besluiten van de ACM en de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie geeft de NPO aan dat er markt(en) bestaan voor de productie en inkoop/licentiering van content en dat deze nader kan worden onderscheiden naar verschillende type content (sport, films en series en overige content).202 Daarnaast ziet de NPO een onderscheid tussen scripted en non-scripted. Hiervoor bestaan verschillende aankoopteams en wordt een ander (inkoop)model gehanteerd.203 De markt wordt in belangrijke 
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	209. Daarnaast is de NPO van mening dat een afzonderlijke markt bestaat voor grootschalige televisieproducties. Dergelijke televisieproducties - veelal grote shows, studioproducties, grootschalige entertainment- of realityprogramma’s die bedoeld zijn om voor een breed publiek 
	209. Daarnaast is de NPO van mening dat een afzonderlijke markt bestaat voor grootschalige televisieproducties. Dergelijke televisieproducties - veelal grote shows, studioproducties, grootschalige entertainment- of realityprogramma’s die bedoeld zijn om voor een breed publiek 
	209. Daarnaast is de NPO van mening dat een afzonderlijke markt bestaat voor grootschalige televisieproducties. Dergelijke televisieproducties - veelal grote shows, studioproducties, grootschalige entertainment- of realityprogramma’s die bedoeld zijn om voor een breed publiek 


	op primetime te worden uitgezonden, vergen grote, soms risicovolle investeringen. De producent moet beschikken over kennis en ervaring met inhoudelijk, organisatorisch en logistiek complexe producties. De producent heeft via internationale netwerken veelal toegang tot gewilde programmaformats en beschikt over – c.q. heeft toegang tot – grote studioruimtes en -faciliteiten. De NPO heeft aangegeven dat op de Nederlandse markt een beperkt aantal aanbieders bestaat van dit type producties. Deze bedrijven beschi
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	205 Aanvullende informatie ACM/IN/666047, pagina 5. 
	205 Aanvullende informatie ACM/IN/666047, pagina 5. 
	206 Zie onder andere de beschikking van de Commissie van 30 juni 2000, in zaak COMP/M.9676 - LOV GROUP / BANIJAY / ESG. 
	207 Zie besluit van de ACM van 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma – SBS, punt 52 e.v. 

	 
	7.3.2.3 Beoordeling ACM 
	210. In haar eerdere beschikkingspraktijk heeft de Commissie een markt afgebakend voor enerzijds de productie van audiovisuele content en anderzijds een productmarkt voor de licentieverlening en inkoop van uitzendrechten van audiovisuele content.206  
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	210. In haar eerdere beschikkingspraktijk heeft de Commissie een markt afgebakend voor enerzijds de productie van audiovisuele content en anderzijds een productmarkt voor de licentieverlening en inkoop van uitzendrechten van audiovisuele content.206  


	 
	211. Voor beide markten heeft de Commissie overwogen dat deze nader kunnen worden gesegmenteerd naar het model van levering/inkoopmodel en naar type content. Met betrekking tot het type content heeft de Commissie afzonderlijke markten afgebakend voor (i) films (en series), (ii) sport, en (iii) overige content. Voor deze laatste categorie content heeft de Commissie vervolgens een onderscheid gemaakt naar zgn. scripted en non-scripted content (scripted content wordt geproduceerd op een bestaand script, verhaa
	211. Voor beide markten heeft de Commissie overwogen dat deze nader kunnen worden gesegmenteerd naar het model van levering/inkoopmodel en naar type content. Met betrekking tot het type content heeft de Commissie afzonderlijke markten afgebakend voor (i) films (en series), (ii) sport, en (iii) overige content. Voor deze laatste categorie content heeft de Commissie vervolgens een onderscheid gemaakt naar zgn. scripted en non-scripted content (scripted content wordt geproduceerd op een bestaand script, verhaa
	211. Voor beide markten heeft de Commissie overwogen dat deze nader kunnen worden gesegmenteerd naar het model van levering/inkoopmodel en naar type content. Met betrekking tot het type content heeft de Commissie afzonderlijke markten afgebakend voor (i) films (en series), (ii) sport, en (iii) overige content. Voor deze laatste categorie content heeft de Commissie vervolgens een onderscheid gemaakt naar zgn. scripted en non-scripted content (scripted content wordt geproduceerd op een bestaand script, verhaa


	 
	212. Binnen de scripted en non-scripted segmenten, heeft de Commissie in eerdere beschikkingen vervolgens een verdere onderverdeling overwogen naar verschillende genres (drama, komedie, documentaires, kinderprogramma's, realityshows, talkshows, talentenjachten, entertainment, enz.). In de meest recente beschikking bestonden er voor die specifieke zaak aanwijzingen dat enkel voor non-scripted content kinderprogramma’s niet uitwisselbaar is voor alle andere genres.  
	212. Binnen de scripted en non-scripted segmenten, heeft de Commissie in eerdere beschikkingen vervolgens een verdere onderverdeling overwogen naar verschillende genres (drama, komedie, documentaires, kinderprogramma's, realityshows, talkshows, talentenjachten, entertainment, enz.). In de meest recente beschikking bestonden er voor die specifieke zaak aanwijzingen dat enkel voor non-scripted content kinderprogramma’s niet uitwisselbaar is voor alle andere genres.  
	212. Binnen de scripted en non-scripted segmenten, heeft de Commissie in eerdere beschikkingen vervolgens een verdere onderverdeling overwogen naar verschillende genres (drama, komedie, documentaires, kinderprogramma's, realityshows, talkshows, talentenjachten, entertainment, enz.). In de meest recente beschikking bestonden er voor die specifieke zaak aanwijzingen dat enkel voor non-scripted content kinderprogramma’s niet uitwisselbaar is voor alle andere genres.  


	 
	213. De Commissie heeft daarnaast afzonderlijke submarkten overwogen voor in opdracht gemaakte content en content die wordt geproduceerd met ingehuurde productiediensten.  
	213. De Commissie heeft daarnaast afzonderlijke submarkten overwogen voor in opdracht gemaakte content en content die wordt geproduceerd met ingehuurde productiediensten.  
	213. De Commissie heeft daarnaast afzonderlijke submarkten overwogen voor in opdracht gemaakte content en content die wordt geproduceerd met ingehuurde productiediensten.  


	 
	214. Ten aanzien van specifiek de licentieverlening/inkoop van audiovisuele content heeft de Commissie in haar beschikkingen overwogen om een nadere segmentering aan te brengen voor de exhibition window van de content. Zo overwoog zij dat er een mogelijk onderscheid is naar SVOD, TVOD, Pay Per View, eerste betaaltelevisievenster, tweede betaaltelevisievenster en vrij toegankelijke televisie.  
	214. Ten aanzien van specifiek de licentieverlening/inkoop van audiovisuele content heeft de Commissie in haar beschikkingen overwogen om een nadere segmentering aan te brengen voor de exhibition window van de content. Zo overwoog zij dat er een mogelijk onderscheid is naar SVOD, TVOD, Pay Per View, eerste betaaltelevisievenster, tweede betaaltelevisievenster en vrij toegankelijke televisie.  
	214. Ten aanzien van specifiek de licentieverlening/inkoop van audiovisuele content heeft de Commissie in haar beschikkingen overwogen om een nadere segmentering aan te brengen voor de exhibition window van de content. Zo overwoog zij dat er een mogelijk onderscheid is naar SVOD, TVOD, Pay Per View, eerste betaaltelevisievenster, tweede betaaltelevisievenster en vrij toegankelijke televisie.  


	 
	215. In eerdere besluiten heeft de ACM een aparte markt afgebakend voor de onafhankelijke productie van Nederlandse televisieprogramma’s waartoe niet de door de televisieomroepen zelf in house geproduceerde programma’s behoren. Daarbij heeft de ACM, in tegenstelling tot de Commissie, geen onderscheid overwogen op basis van de verschillende inkoopmodellen. De ACM overwoog dat er mogelijk een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van het type productie.207 
	215. In eerdere besluiten heeft de ACM een aparte markt afgebakend voor de onafhankelijke productie van Nederlandse televisieprogramma’s waartoe niet de door de televisieomroepen zelf in house geproduceerde programma’s behoren. Daarbij heeft de ACM, in tegenstelling tot de Commissie, geen onderscheid overwogen op basis van de verschillende inkoopmodellen. De ACM overwoog dat er mogelijk een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van het type productie.207 
	215. In eerdere besluiten heeft de ACM een aparte markt afgebakend voor de onafhankelijke productie van Nederlandse televisieprogramma’s waartoe niet de door de televisieomroepen zelf in house geproduceerde programma’s behoren. Daarbij heeft de ACM, in tegenstelling tot de Commissie, geen onderscheid overwogen op basis van de verschillende inkoopmodellen. De ACM overwoog dat er mogelijk een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van het type productie.207 


	Meer specifiek gaf de ACM aan dat mogelijk een aparte markt moet worden afgebakend voor grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s, omdat niet elke producent in staat is om grootschalige televisieproducties te produceren voor een breed publiek die op prime time televisietijd worden uitgezonden. Dergelijke grootschalige televisieproducties vereisen volgens de ACM grote en risicovolle investeringen, naast de nodige kennis en ervaring om grootschalige producties succesvol te produceren. De exacte marktafba
	Meer specifiek gaf de ACM aan dat mogelijk een aparte markt moet worden afgebakend voor grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s, omdat niet elke producent in staat is om grootschalige televisieproducties te produceren voor een breed publiek die op prime time televisietijd worden uitgezonden. Dergelijke grootschalige televisieproducties vereisen volgens de ACM grote en risicovolle investeringen, naast de nodige kennis en ervaring om grootschalige producties succesvol te produceren. De exacte marktafba
	Meer specifiek gaf de ACM aan dat mogelijk een aparte markt moet worden afgebakend voor grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s, omdat niet elke producent in staat is om grootschalige televisieproducties te produceren voor een breed publiek die op prime time televisietijd worden uitgezonden. Dergelijke grootschalige televisieproducties vereisen volgens de ACM grote en risicovolle investeringen, naast de nodige kennis en ervaring om grootschalige producties succesvol te produceren. De exacte marktafba


	 
	216. De ACM heeft de markt voor de inkoop en licentieverlening van AV/TV-content eerder afgebakend in lijn met de beschikkingspraktijk van de Commissie. De ACM heeft de markt gesegmenteerd in uitzendrechten voor audiovisuele content voor (i) vrij toegankelijke televisiezenders en (ii) betaaltelevisiezenders, en naargelang het type content. Daarnaast heeft de ACM een subsegment geïdentificeerd voor uitzendrechten voor televisieprogramma’s. 
	216. De ACM heeft de markt voor de inkoop en licentieverlening van AV/TV-content eerder afgebakend in lijn met de beschikkingspraktijk van de Commissie. De ACM heeft de markt gesegmenteerd in uitzendrechten voor audiovisuele content voor (i) vrij toegankelijke televisiezenders en (ii) betaaltelevisiezenders, en naargelang het type content. Daarnaast heeft de ACM een subsegment geïdentificeerd voor uitzendrechten voor televisieprogramma’s. 
	216. De ACM heeft de markt voor de inkoop en licentieverlening van AV/TV-content eerder afgebakend in lijn met de beschikkingspraktijk van de Commissie. De ACM heeft de markt gesegmenteerd in uitzendrechten voor audiovisuele content voor (i) vrij toegankelijke televisiezenders en (ii) betaaltelevisiezenders, en naargelang het type content. Daarnaast heeft de ACM een subsegment geïdentificeerd voor uitzendrechten voor televisieprogramma’s. 


	 
	217. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komen aanwijzingen naar voren dat een onderscheid naar type content (wijze en genres) op basis van de vraag- en aanbodzijde nog steeds gerechtvaardigd is. Zo onderschrijven zowel de NCP als de NPO dat een onderscheid kan worden gemaakt naar enerzijds productie en inkoop van (i) sport(rechten), (ii) films en series, en (iii) overige content.208 Daarnaast wijzen deze marktpartijen op de verschillen tussen de productie en inkoop van enerzijds scripted en non-
	217. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komen aanwijzingen naar voren dat een onderscheid naar type content (wijze en genres) op basis van de vraag- en aanbodzijde nog steeds gerechtvaardigd is. Zo onderschrijven zowel de NCP als de NPO dat een onderscheid kan worden gemaakt naar enerzijds productie en inkoop van (i) sport(rechten), (ii) films en series, en (iii) overige content.208 Daarnaast wijzen deze marktpartijen op de verschillen tussen de productie en inkoop van enerzijds scripted en non-
	217. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komen aanwijzingen naar voren dat een onderscheid naar type content (wijze en genres) op basis van de vraag- en aanbodzijde nog steeds gerechtvaardigd is. Zo onderschrijven zowel de NCP als de NPO dat een onderscheid kan worden gemaakt naar enerzijds productie en inkoop van (i) sport(rechten), (ii) films en series, en (iii) overige content.208 Daarnaast wijzen deze marktpartijen op de verschillen tussen de productie en inkoop van enerzijds scripted en non-


	208 Zie onder andere ACM/IN/660688 en ACM/IN/659722. 
	208 Zie onder andere ACM/IN/660688 en ACM/IN/659722. 
	209 Zie onder andere ACM/IN/660688 en ACM/IN/659722. 
	210 Zie onder andere ACM/IN/666047 en ACM/IN/659722. 

	 
	218. Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek van de ACM komen wisselende beelden over de wijze van inkoop en de mogelijke mate van concurrentiedruk van VOD op de verschillende segmenten. Zo geeft de NPO bijvoorbeeld aan dat aan de ene kant geen verschil is in type content dat op haar lineaire zenders wordt uitgezonden en haar OTT aanbod NPO Plus vanwege de verplichting dat alles wat op NPO Plus staat eerst lineair en in NPO Start te zien moet zijn geweest, of binnenkort te zien zal zijn. Daarentegen gee
	218. Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek van de ACM komen wisselende beelden over de wijze van inkoop en de mogelijke mate van concurrentiedruk van VOD op de verschillende segmenten. Zo geeft de NPO bijvoorbeeld aan dat aan de ene kant geen verschil is in type content dat op haar lineaire zenders wordt uitgezonden en haar OTT aanbod NPO Plus vanwege de verplichting dat alles wat op NPO Plus staat eerst lineair en in NPO Start te zien moet zijn geweest, of binnenkort te zien zal zijn. Daarentegen gee
	218. Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek van de ACM komen wisselende beelden over de wijze van inkoop en de mogelijke mate van concurrentiedruk van VOD op de verschillende segmenten. Zo geeft de NPO bijvoorbeeld aan dat aan de ene kant geen verschil is in type content dat op haar lineaire zenders wordt uitgezonden en haar OTT aanbod NPO Plus vanwege de verplichting dat alles wat op NPO Plus staat eerst lineair en in NPO Start te zien moet zijn geweest, of binnenkort te zien zal zijn. Daarentegen gee


	 
	7.3.2.4 Conclusie 
	219. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in de huidige zaak uit van mogelijke markt(en) voor de productie van AV-content ten behoeve van lineaire distributie, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar type content: (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Voor het laatste segment kan een nader onderscheid worden gemaakt naar scripted en non-scripted content en naar genre (waaronder grootschalige televisieproducties).  
	219. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in de huidige zaak uit van mogelijke markt(en) voor de productie van AV-content ten behoeve van lineaire distributie, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar type content: (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Voor het laatste segment kan een nader onderscheid worden gemaakt naar scripted en non-scripted content en naar genre (waaronder grootschalige televisieproducties).  
	219. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in de huidige zaak uit van mogelijke markt(en) voor de productie van AV-content ten behoeve van lineaire distributie, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar type content: (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Voor het laatste segment kan een nader onderscheid worden gemaakt naar scripted en non-scripted content en naar genre (waaronder grootschalige televisieproducties).  


	 
	220. Daarnaast gaat de ACM in deze zaak uit van mogelijke markt(en) voor de inkoop of licentieverlening van AV-content ten behoeve van lineaire distributie met een mogelijk onderscheid naar type content, te weten (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Daarnaast gaat de ACM uit van een mogelijk onderscheid binnen het segment ‘overige content’ naar scripted en non-scripted content en naar genre (bijvoorbeeld grootschalige televisieproducties). In een eventuele vergunningsfase zal de ACM na
	220. Daarnaast gaat de ACM in deze zaak uit van mogelijke markt(en) voor de inkoop of licentieverlening van AV-content ten behoeve van lineaire distributie met een mogelijk onderscheid naar type content, te weten (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Daarnaast gaat de ACM uit van een mogelijk onderscheid binnen het segment ‘overige content’ naar scripted en non-scripted content en naar genre (bijvoorbeeld grootschalige televisieproducties). In een eventuele vergunningsfase zal de ACM na
	220. Daarnaast gaat de ACM in deze zaak uit van mogelijke markt(en) voor de inkoop of licentieverlening van AV-content ten behoeve van lineaire distributie met een mogelijk onderscheid naar type content, te weten (i) films en series, (ii) sport, en (iii) overige content. Daarnaast gaat de ACM uit van een mogelijk onderscheid binnen het segment ‘overige content’ naar scripted en non-scripted content en naar genre (bijvoorbeeld grootschalige televisieproducties). In een eventuele vergunningsfase zal de ACM na


	7.3.3 De geografische markt(en) voor de productie en inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
	 
	7.3.3.1 Standpunt Partijen 
	221. Partijen sluiten zich aan bij de beschikkingspraktijk van de Commissie en de besluiten van de ACM voor zover zij hebben geconcludeerd dat de relevante markten voor de productie (al dan niet in opdracht) en de inkoop of licentieverlening van AV/TV-content nationaal in reikwijdte zijn.211 Hoewel bepaalde content zowel in Vlaanderen als in Nederland kan worden bekeken (vergelijkbaar met bepaalde internationale content die in meerdere landen wordt bekeken), vindt de concurrentie, volgens Partijen, op de ma
	221. Partijen sluiten zich aan bij de beschikkingspraktijk van de Commissie en de besluiten van de ACM voor zover zij hebben geconcludeerd dat de relevante markten voor de productie (al dan niet in opdracht) en de inkoop of licentieverlening van AV/TV-content nationaal in reikwijdte zijn.211 Hoewel bepaalde content zowel in Vlaanderen als in Nederland kan worden bekeken (vergelijkbaar met bepaalde internationale content die in meerdere landen wordt bekeken), vindt de concurrentie, volgens Partijen, op de ma
	221. Partijen sluiten zich aan bij de beschikkingspraktijk van de Commissie en de besluiten van de ACM voor zover zij hebben geconcludeerd dat de relevante markten voor de productie (al dan niet in opdracht) en de inkoop of licentieverlening van AV/TV-content nationaal in reikwijdte zijn.211 Hoewel bepaalde content zowel in Vlaanderen als in Nederland kan worden bekeken (vergelijkbaar met bepaalde internationale content die in meerdere landen wordt bekeken), vindt de concurrentie, volgens Partijen, op de ma


	211 Melding, rnrs. 155-157. 
	211 Melding, rnrs. 155-157. 
	212 ACM/IN/659722, rnr. 18 en 25. 
	213 ACM/IN/660688, p. 11 en 12. 
	214 Zie onder andere het besluit van de ACM d.d. 22 juli 2011 in zaak 7185/Sanoma-SBS, rnr. 62 e.v. 
	215 Zie onder andere de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.7194 - LIBERTY GLOBAL/ CORELIO/ W&W/ DE VIJVER MEDIA, rnr.70 e.v. 

	 
	7.3.3.2 Standpunt marktpartijen 
	222. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat Vlaamse omroepen geen alternatief afzetkanaal vormen voor Nederlandse televisieproducenten; zij nemen niet zelfstandig content af die niet aan een Nederlandse omroep wordt verkocht. Vlaamse omroepen concurreren, volgens de NCP, niet of nauwelijks met Nederlandse omroepen om content van Nederlandse televisieproducenten. Hooguit wordt een programma aan zowel een Vlaamse als een Nederlandse omroep verkocht.212 
	222. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat Vlaamse omroepen geen alternatief afzetkanaal vormen voor Nederlandse televisieproducenten; zij nemen niet zelfstandig content af die niet aan een Nederlandse omroep wordt verkocht. Vlaamse omroepen concurreren, volgens de NCP, niet of nauwelijks met Nederlandse omroepen om content van Nederlandse televisieproducenten. Hooguit wordt een programma aan zowel een Vlaamse als een Nederlandse omroep verkocht.212 
	222. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat Vlaamse omroepen geen alternatief afzetkanaal vormen voor Nederlandse televisieproducenten; zij nemen niet zelfstandig content af die niet aan een Nederlandse omroep wordt verkocht. Vlaamse omroepen concurreren, volgens de NCP, niet of nauwelijks met Nederlandse omroepen om content van Nederlandse televisieproducenten. Hooguit wordt een programma aan zowel een Vlaamse als een Nederlandse omroep verkocht.212 


	 
	223. Daarnaast geeft de NPO aan dat, onder verwijzing naar eerdere beschikking van de Commissie en besluiten van de ACM, dat de markt(en) voor de productie van content en de inkoop/licentieverlening van content nationaal (of het Nederlands grondgebied) dient te worden afgebakend.213  
	223. Daarnaast geeft de NPO aan dat, onder verwijzing naar eerdere beschikking van de Commissie en besluiten van de ACM, dat de markt(en) voor de productie van content en de inkoop/licentieverlening van content nationaal (of het Nederlands grondgebied) dient te worden afgebakend.213  
	223. Daarnaast geeft de NPO aan dat, onder verwijzing naar eerdere beschikking van de Commissie en besluiten van de ACM, dat de markt(en) voor de productie van content en de inkoop/licentieverlening van content nationaal (of het Nederlands grondgebied) dient te worden afgebakend.213  


	 
	7.3.3.3 Beoordeling ACM 
	224. In eerdere besluiten van de ACM214 en beschikkingen van de Europese Commissie215 is de markt voor de productie van audiovisuele content afgebakend als nationaal of breder, dat wil zeggen een bepaald taalgebied. Voorgaande conclusie geldt ook indien binnen deze relevante markt een mogelijke aparte markt moet worden afgebakend voor de onafhankelijke productie van grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s. Ten aanzien van de inkoop/licentiëring van 
	224. In eerdere besluiten van de ACM214 en beschikkingen van de Europese Commissie215 is de markt voor de productie van audiovisuele content afgebakend als nationaal of breder, dat wil zeggen een bepaald taalgebied. Voorgaande conclusie geldt ook indien binnen deze relevante markt een mogelijke aparte markt moet worden afgebakend voor de onafhankelijke productie van grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s. Ten aanzien van de inkoop/licentiëring van 
	224. In eerdere besluiten van de ACM214 en beschikkingen van de Europese Commissie215 is de markt voor de productie van audiovisuele content afgebakend als nationaal of breder, dat wil zeggen een bepaald taalgebied. Voorgaande conclusie geldt ook indien binnen deze relevante markt een mogelijke aparte markt moet worden afgebakend voor de onafhankelijke productie van grootschalige Nederlandse televisieprogramma’s. Ten aanzien van de inkoop/licentiëring van 


	uitzendrechten voor content heeft de Commissie overwogen dat deze markt een nationale reikwijdte heeft of een bredere taalkundig homogeen gebied omvat. 
	uitzendrechten voor content heeft de Commissie overwogen dat deze markt een nationale reikwijdte heeft of een bredere taalkundig homogeen gebied omvat. 
	uitzendrechten voor content heeft de Commissie overwogen dat deze markt een nationale reikwijdte heeft of een bredere taalkundig homogeen gebied omvat. 


	 
	225. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een andere mogelijke afbakening van de productmarkt(en) voor enerzijds de productie van audiovisuele content en anderzijds de inkoop/licentiering van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  
	225. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een andere mogelijke afbakening van de productmarkt(en) voor enerzijds de productie van audiovisuele content en anderzijds de inkoop/licentiering van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  
	225. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een andere mogelijke afbakening van de productmarkt(en) voor enerzijds de productie van audiovisuele content en anderzijds de inkoop/licentiering van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  


	 
	226. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een bredere dan nationale omvang voor de mogelijke inkoopmarkt(en) en de mogelijke markt(en) voor de productie van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  
	226. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een bredere dan nationale omvang voor de mogelijke inkoopmarkt(en) en de mogelijke markt(en) voor de productie van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  
	226. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op een bredere dan nationale omvang voor de mogelijke inkoopmarkt(en) en de mogelijke markt(en) voor de productie van content. De marktpartijen die de ACM benaderd heeft in haar marktonderzoek bevestigen hetgeen is overwogen door de ACM en de Commissie in eerdere besluiten respectievelijk beschikkingen.  


	 
	7.3.3.4 Conclusie 
	227. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in deze zaak uit van een mogelijke markt voor de inkoop van AV-content die nationaal van omvang is. Daarnaast gaat zij uit van een mogelijke markt voor de productie van AV-content die nationaal van omvang is. 
	227. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in deze zaak uit van een mogelijke markt voor de inkoop van AV-content die nationaal van omvang is. Daarnaast gaat zij uit van een mogelijke markt voor de productie van AV-content die nationaal van omvang is. 
	227. Gelet op het voorgaande gaat de ACM in deze zaak uit van een mogelijke markt voor de inkoop van AV-content die nationaal van omvang is. Daarnaast gaat zij uit van een mogelijke markt voor de productie van AV-content die nationaal van omvang is. 


	7.3.4 De horizontale gevolgen op de mogelijke markt(en) voor de inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
	 
	Activiteiten Partijen op het gebied van inkoop/licentieverlening van audiovisuele content 
	228. RTL laat content produceren en koopt zodoende content in op twee manieren. Het verschil zit in wie de rechten heeft van de betreffende content. RTL koopt content in van producenten die daarbij zelf de rechten op die content hebben. Daarnaast laat RTL content produceren door derden waar RTL zelf de rechten van houdt. RTL is ook actief op de inkoopmarkt van licenties op uitzendrechten van kant en klare AV/TV-content producties. 
	228. RTL laat content produceren en koopt zodoende content in op twee manieren. Het verschil zit in wie de rechten heeft van de betreffende content. RTL koopt content in van producenten die daarbij zelf de rechten op die content hebben. Daarnaast laat RTL content produceren door derden waar RTL zelf de rechten van houdt. RTL is ook actief op de inkoopmarkt van licenties op uitzendrechten van kant en klare AV/TV-content producties. 
	228. RTL laat content produceren en koopt zodoende content in op twee manieren. Het verschil zit in wie de rechten heeft van de betreffende content. RTL koopt content in van producenten die daarbij zelf de rechten op die content hebben. Daarnaast laat RTL content produceren door derden waar RTL zelf de rechten van houdt. RTL is ook actief op de inkoopmarkt van licenties op uitzendrechten van kant en klare AV/TV-content producties. 


	 
	229. Talpa Network is in Nederland actief als vrager op de markt voor de productie van AV/TV-content via Talpa TV. Net als dat geldt voor RTL gaat dat op twee manieren. Talpa TV koopt AV/TV-content in bij TEP en andere producenten waarvan de betreffende producenten de rechten houden. Daarnaast laat Talpa TV ook content produceren waarvan Talpa TV zelf de rechten houdt. Net zoals RTL, koopt Talpa TV ook licenties in voor uitzendrechten van AV/TV-content. 
	229. Talpa Network is in Nederland actief als vrager op de markt voor de productie van AV/TV-content via Talpa TV. Net als dat geldt voor RTL gaat dat op twee manieren. Talpa TV koopt AV/TV-content in bij TEP en andere producenten waarvan de betreffende producenten de rechten houden. Daarnaast laat Talpa TV ook content produceren waarvan Talpa TV zelf de rechten houdt. Net zoals RTL, koopt Talpa TV ook licenties in voor uitzendrechten van AV/TV-content. 
	229. Talpa Network is in Nederland actief als vrager op de markt voor de productie van AV/TV-content via Talpa TV. Net als dat geldt voor RTL gaat dat op twee manieren. Talpa TV koopt AV/TV-content in bij TEP en andere producenten waarvan de betreffende producenten de rechten houden. Daarnaast laat Talpa TV ook content produceren waarvan Talpa TV zelf de rechten houdt. Net zoals RTL, koopt Talpa TV ook licenties in voor uitzendrechten van AV/TV-content. 


	 
	7.3.4.1 Standpunt Partijen 
	230. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging ongeacht het specifieke contentsegment waar hun inkoopactiviteiten betrekking op hebben. Partijen stellen daarbij dat zij concurrentiedruk zullen ondervinden van veruit de grootste inkoper, te weten de NPO. Partijen stellen daarnaast dat zij aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van internationaal opererende VOD-spelers waaronder Netflix, Disney+ en Amazon voor wat bet
	230. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging ongeacht het specifieke contentsegment waar hun inkoopactiviteiten betrekking op hebben. Partijen stellen daarbij dat zij concurrentiedruk zullen ondervinden van veruit de grootste inkoper, te weten de NPO. Partijen stellen daarnaast dat zij aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van internationaal opererende VOD-spelers waaronder Netflix, Disney+ en Amazon voor wat bet
	230. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging ongeacht het specifieke contentsegment waar hun inkoopactiviteiten betrekking op hebben. Partijen stellen daarbij dat zij concurrentiedruk zullen ondervinden van veruit de grootste inkoper, te weten de NPO. Partijen stellen daarnaast dat zij aanzienlijke concurrentiedruk ondervinden van internationaal opererende VOD-spelers waaronder Netflix, Disney+ en Amazon voor wat bet


	Ziggo Sport, evenals internationale live sportstreamingsdiensten DAZN en Viaplay concurrentiedruk uit op Partijen met betrekking tot de inkoop van sportcontent.216  
	Ziggo Sport, evenals internationale live sportstreamingsdiensten DAZN en Viaplay concurrentiedruk uit op Partijen met betrekking tot de inkoop van sportcontent.216  
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	216 Melding, rnrs 340 e.v. en ACM/IN/665996, rnrs 77 e.v. 
	216 Melding, rnrs 340 e.v. en ACM/IN/665996, rnrs 77 e.v. 
	217 Zie ACM/IN/659722, rnr. 68. 
	218 Zie ACM/IN/659722, rnr. 70. 
	219 Zie ACM/IN/659722, rnr. 41 en ACM/IN/663082. 

	 
	7.3.4.2 Standpunt marktpartijen 
	NCP 
	231. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat zij risico’s ziet op de inkoopmarkt. Naar de mening van NCP beschikt RTL reeds over een economische machtspositie op de markt voor de inkoop van producties voor vrij toegankelijke televisie, en zeker op de daarin te onderscheiden deelmarkten voor de inkoop van producties van non-scripted content. Die positie wordt door de voorgenomen concentratie aanzienlijk versterkt. Voor zover de ACM echter tot de conclusie zou komen dat RTL thans niet bes
	231. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat zij risico’s ziet op de inkoopmarkt. Naar de mening van NCP beschikt RTL reeds over een economische machtspositie op de markt voor de inkoop van producties voor vrij toegankelijke televisie, en zeker op de daarin te onderscheiden deelmarkten voor de inkoop van producties van non-scripted content. Die positie wordt door de voorgenomen concentratie aanzienlijk versterkt. Voor zover de ACM echter tot de conclusie zou komen dat RTL thans niet bes
	231. De NCP heeft in het marktonderzoek van de ACM aangegeven dat zij risico’s ziet op de inkoopmarkt. Naar de mening van NCP beschikt RTL reeds over een economische machtspositie op de markt voor de inkoop van producties voor vrij toegankelijke televisie, en zeker op de daarin te onderscheiden deelmarkten voor de inkoop van producties van non-scripted content. Die positie wordt door de voorgenomen concentratie aanzienlijk versterkt. Voor zover de ACM echter tot de conclusie zou komen dat RTL thans niet bes


	 
	232. Daarnaast stelt de NCP dat Partijen naaste concurrenten zijn.218 De zenders van RTL en Talpa concurreren wat betreft profilering en programmering veel meer met elkaar dan met de NPO. Zo hebben de zenders RTL8 en Net5 dezelfde doelgroep, namelijk vrouwelijk publiek. Hetzelfde geldt voor de zenders RTL7 en Veronica, namelijk mannelijk publiek. Ook de vlaggenschepen van RTL en Talpa, te weten RTL 4 en SBS6, hebben een vergelijkbare profilering en programmering met bijvoorbeeld meer focus op nieuws en ente
	232. Daarnaast stelt de NCP dat Partijen naaste concurrenten zijn.218 De zenders van RTL en Talpa concurreren wat betreft profilering en programmering veel meer met elkaar dan met de NPO. Zo hebben de zenders RTL8 en Net5 dezelfde doelgroep, namelijk vrouwelijk publiek. Hetzelfde geldt voor de zenders RTL7 en Veronica, namelijk mannelijk publiek. Ook de vlaggenschepen van RTL en Talpa, te weten RTL 4 en SBS6, hebben een vergelijkbare profilering en programmering met bijvoorbeeld meer focus op nieuws en ente
	232. Daarnaast stelt de NCP dat Partijen naaste concurrenten zijn.218 De zenders van RTL en Talpa concurreren wat betreft profilering en programmering veel meer met elkaar dan met de NPO. Zo hebben de zenders RTL8 en Net5 dezelfde doelgroep, namelijk vrouwelijk publiek. Hetzelfde geldt voor de zenders RTL7 en Veronica, namelijk mannelijk publiek. Ook de vlaggenschepen van RTL en Talpa, te weten RTL 4 en SBS6, hebben een vergelijkbare profilering en programmering met bijvoorbeeld meer focus op nieuws en ente


	 
	233. Tevens stelt de NCP dat toetreding van nieuwe volwaardige concurrenten niet voor de hand ligt gelet op de toetredingsdrempels (waaronder hoge investeringen). Bovendien zal volgens de NCP de NPO wat betreft haar beleid om zich niet op amusementsprogramma’s te richten, geen ommezwaai maken, waardoor de positie van de gefuseerde onderneming als vrijwel enige afnemer op de inkoopmarkten voor non-scripted reality- en entertainmentprogramma’s hoe dan ook niet zal worden bedreigd door de NPO.219  
	233. Tevens stelt de NCP dat toetreding van nieuwe volwaardige concurrenten niet voor de hand ligt gelet op de toetredingsdrempels (waaronder hoge investeringen). Bovendien zal volgens de NCP de NPO wat betreft haar beleid om zich niet op amusementsprogramma’s te richten, geen ommezwaai maken, waardoor de positie van de gefuseerde onderneming als vrijwel enige afnemer op de inkoopmarkten voor non-scripted reality- en entertainmentprogramma’s hoe dan ook niet zal worden bedreigd door de NPO.219  
	233. Tevens stelt de NCP dat toetreding van nieuwe volwaardige concurrenten niet voor de hand ligt gelet op de toetredingsdrempels (waaronder hoge investeringen). Bovendien zal volgens de NCP de NPO wat betreft haar beleid om zich niet op amusementsprogramma’s te richten, geen ommezwaai maken, waardoor de positie van de gefuseerde onderneming als vrijwel enige afnemer op de inkoopmarkten voor non-scripted reality- en entertainmentprogramma’s hoe dan ook niet zal worden bedreigd door de NPO.219  


	 
	234. Gelet op het bovenstaande verwacht de NCP dat Partijen, nog meer dan in de huidige situatie, eenzijdig de voorwaarden kunnen dicteren in de onderhandelingen met onafhankelijke producenten en desgewenst bepaalde producenten geheel van de markt door de afname van deze producent(en) geheel te staken. Dit kan volgens de NCP ook resulteren in een verlaagde bereidheid bij de producenten om te investeren in formats en producties waardoor de concurrentie op de productiemarkten afneemt en daarmee ook de uiteind
	234. Gelet op het bovenstaande verwacht de NCP dat Partijen, nog meer dan in de huidige situatie, eenzijdig de voorwaarden kunnen dicteren in de onderhandelingen met onafhankelijke producenten en desgewenst bepaalde producenten geheel van de markt door de afname van deze producent(en) geheel te staken. Dit kan volgens de NCP ook resulteren in een verlaagde bereidheid bij de producenten om te investeren in formats en producties waardoor de concurrentie op de productiemarkten afneemt en daarmee ook de uiteind
	234. Gelet op het bovenstaande verwacht de NCP dat Partijen, nog meer dan in de huidige situatie, eenzijdig de voorwaarden kunnen dicteren in de onderhandelingen met onafhankelijke producenten en desgewenst bepaalde producenten geheel van de markt door de afname van deze producent(en) geheel te staken. Dit kan volgens de NCP ook resulteren in een verlaagde bereidheid bij de producenten om te investeren in formats en producties waardoor de concurrentie op de productiemarkten afneemt en daarmee ook de uiteind


	 
	NPO 
	235. De NPO heeft aangegeven dat de nieuwe combinatie RTL/Talpa een grotere onderhandelingsmacht verkrijgt wat leidt tot marktmacht op de inkoopmarkt voor content.  
	235. De NPO heeft aangegeven dat de nieuwe combinatie RTL/Talpa een grotere onderhandelingsmacht verkrijgt wat leidt tot marktmacht op de inkoopmarkt voor content.  
	235. De NPO heeft aangegeven dat de nieuwe combinatie RTL/Talpa een grotere onderhandelingsmacht verkrijgt wat leidt tot marktmacht op de inkoopmarkt voor content.  


	 
	236. Daarbij geeft de NPO aan dat RTL en Talpa elkaars meest nabije concurrent zijn als het gaat om de content, maar dat neemt niet weg dat NPO en RTL/Talpa ook concurreren met elkaar op dit 
	236. Daarbij geeft de NPO aan dat RTL en Talpa elkaars meest nabije concurrent zijn als het gaat om de content, maar dat neemt niet weg dat NPO en RTL/Talpa ook concurreren met elkaar op dit 
	236. Daarbij geeft de NPO aan dat RTL en Talpa elkaars meest nabije concurrent zijn als het gaat om de content, maar dat neemt niet weg dat NPO en RTL/Talpa ook concurreren met elkaar op dit 


	gebied. Doordat de concurrentiedruk tussen RTL en Talpa verdwijnt, kan de nieuwe entiteit zich na de voorgenomen transactie, volgens de NPO, volledig richten op de concurrentie met de NPO wat betreft vergelijkbare content.220 
	gebied. Doordat de concurrentiedruk tussen RTL en Talpa verdwijnt, kan de nieuwe entiteit zich na de voorgenomen transactie, volgens de NPO, volledig richten op de concurrentie met de NPO wat betreft vergelijkbare content.220 
	gebied. Doordat de concurrentiedruk tussen RTL en Talpa verdwijnt, kan de nieuwe entiteit zich na de voorgenomen transactie, volgens de NPO, volledig richten op de concurrentie met de NPO wat betreft vergelijkbare content.220 


	220 ACM/IN/660688, rnr. 63. 
	220 ACM/IN/660688, rnr. 63. 
	221 ACM/IN/660688, rnr. 74. 
	222 ACM/IN/660688, rnr. 75 en 76. 
	223 ACM/UIT/565766, p.3. 
	224 Visiedocument Inkoopmacht ACM, december 2014. 

	 
	237. Op de markt voor de inkoop/licentiering van content verwacht de NPO dat de marktmacht van RTL/Talpa zal betekenen dat er minder, minder courante of alleen duurdere producties overblijven voor de NPO, dan wel dat het tot bulkaankopen leidt van producties met uitzendplicht, maar niet passend bij de NPO. Op de markt voor aankoop van buitenlands aanbod ontstaat sinds de komst van internationale platforms steeds meer schaarste. De voorgenomen concentratie zal dit effect versterken aangezien er een grotere s
	237. Op de markt voor de inkoop/licentiering van content verwacht de NPO dat de marktmacht van RTL/Talpa zal betekenen dat er minder, minder courante of alleen duurdere producties overblijven voor de NPO, dan wel dat het tot bulkaankopen leidt van producties met uitzendplicht, maar niet passend bij de NPO. Op de markt voor aankoop van buitenlands aanbod ontstaat sinds de komst van internationale platforms steeds meer schaarste. De voorgenomen concentratie zal dit effect versterken aangezien er een grotere s
	237. Op de markt voor de inkoop/licentiering van content verwacht de NPO dat de marktmacht van RTL/Talpa zal betekenen dat er minder, minder courante of alleen duurdere producties overblijven voor de NPO, dan wel dat het tot bulkaankopen leidt van producties met uitzendplicht, maar niet passend bij de NPO. Op de markt voor aankoop van buitenlands aanbod ontstaat sinds de komst van internationale platforms steeds meer schaarste. De voorgenomen concentratie zal dit effect versterken aangezien er een grotere s


	 
	238. Daarnaast verwacht de NPO ook prijsstijgingen t.a.v. het verwerven van VOD-rechten en een negatief effect op de inkoop van rechten ten behoeve van de langere beschikbaarheid van content voor het publiek van NPO Plus. Wanneer RTL/Talpa door verminderde concurrentiedruk meer middelen kan besteden aan SVOD-licenties bestaat de kans dat de content die aantrekkelijk is voor zowel lineaire tv als VOD, vaker bij RTL/Talpa terecht zal komen.222 
	238. Daarnaast verwacht de NPO ook prijsstijgingen t.a.v. het verwerven van VOD-rechten en een negatief effect op de inkoop van rechten ten behoeve van de langere beschikbaarheid van content voor het publiek van NPO Plus. Wanneer RTL/Talpa door verminderde concurrentiedruk meer middelen kan besteden aan SVOD-licenties bestaat de kans dat de content die aantrekkelijk is voor zowel lineaire tv als VOD, vaker bij RTL/Talpa terecht zal komen.222 
	238. Daarnaast verwacht de NPO ook prijsstijgingen t.a.v. het verwerven van VOD-rechten en een negatief effect op de inkoop van rechten ten behoeve van de langere beschikbaarheid van content voor het publiek van NPO Plus. Wanneer RTL/Talpa door verminderde concurrentiedruk meer middelen kan besteden aan SVOD-licenties bestaat de kans dat de content die aantrekkelijk is voor zowel lineaire tv als VOD, vaker bij RTL/Talpa terecht zal komen.222 


	 
	Netflix 
	239. Netflix staat neutraal ten opzichte van de voorgenomen concentratie. De markt is zo dynamisch dat er een sterkere concurrentie komt door beweging van de gehele markt. Concurrentie doet in feite de markt groeien. Netflix ziet de concurrentie in brede zin: zij concurreert niet alleen met andere streamingdiensten maar ook met andere typen diensten die consumenten-entertainment aanbieden. Zo geeft Netflix aan dat zij onder andere concurreert met YouTube, Videoland, NPO+, Disney, Prime, Videoland en (binnen
	239. Netflix staat neutraal ten opzichte van de voorgenomen concentratie. De markt is zo dynamisch dat er een sterkere concurrentie komt door beweging van de gehele markt. Concurrentie doet in feite de markt groeien. Netflix ziet de concurrentie in brede zin: zij concurreert niet alleen met andere streamingdiensten maar ook met andere typen diensten die consumenten-entertainment aanbieden. Zo geeft Netflix aan dat zij onder andere concurreert met YouTube, Videoland, NPO+, Disney, Prime, Videoland en (binnen
	239. Netflix staat neutraal ten opzichte van de voorgenomen concentratie. De markt is zo dynamisch dat er een sterkere concurrentie komt door beweging van de gehele markt. Concurrentie doet in feite de markt groeien. Netflix ziet de concurrentie in brede zin: zij concurreert niet alleen met andere streamingdiensten maar ook met andere typen diensten die consumenten-entertainment aanbieden. Zo geeft Netflix aan dat zij onder andere concurreert met YouTube, Videoland, NPO+, Disney, Prime, Videoland en (binnen


	 
	7.3.4.3 Beoordeling ACM 
	Inleiding 
	240. In het Visiedocument Inkoopmacht van de ACM wordt uiteengezet dat in het concentratietoezicht in elk geval de volgende elementen ten aanzien van een voorgenomen concentratie aan de inkoopzijde in ogenschouw wordt genomen: (i) de marktpositie van de te concentreren ondernemingen, (ii) de positie van deze ondernemingen op hun eigen downstream-markten, (iii) de positie van de leveranciers en de mogelijkheden die de concentratie biedt om concurrenten uit te sluiten of leveranciers of producten van de markt
	240. In het Visiedocument Inkoopmacht van de ACM wordt uiteengezet dat in het concentratietoezicht in elk geval de volgende elementen ten aanzien van een voorgenomen concentratie aan de inkoopzijde in ogenschouw wordt genomen: (i) de marktpositie van de te concentreren ondernemingen, (ii) de positie van deze ondernemingen op hun eigen downstream-markten, (iii) de positie van de leveranciers en de mogelijkheden die de concentratie biedt om concurrenten uit te sluiten of leveranciers of producten van de markt
	240. In het Visiedocument Inkoopmacht van de ACM wordt uiteengezet dat in het concentratietoezicht in elk geval de volgende elementen ten aanzien van een voorgenomen concentratie aan de inkoopzijde in ogenschouw wordt genomen: (i) de marktpositie van de te concentreren ondernemingen, (ii) de positie van deze ondernemingen op hun eigen downstream-markten, (iii) de positie van de leveranciers en de mogelijkheden die de concentratie biedt om concurrenten uit te sluiten of leveranciers of producten van de markt


	 
	241. Concentraties aan de inkoopzijde waarbij het om hoge marktaandelen gaat en waarbij sprake is van veel, kleine, toeleveranciers, alsmede van een machtige positie op de eigen downstream-markten voor de geconcentreerde ondernemingen, kunnen op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten. Het is dan namelijk denkbaar dat door de machtige inkooppositie de toeleveranciers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bijvoorbeeld doordat de inkoper bij leveranciers minder gaat 
	241. Concentraties aan de inkoopzijde waarbij het om hoge marktaandelen gaat en waarbij sprake is van veel, kleine, toeleveranciers, alsmede van een machtige positie op de eigen downstream-markten voor de geconcentreerde ondernemingen, kunnen op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten. Het is dan namelijk denkbaar dat door de machtige inkooppositie de toeleveranciers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bijvoorbeeld doordat de inkoper bij leveranciers minder gaat 
	241. Concentraties aan de inkoopzijde waarbij het om hoge marktaandelen gaat en waarbij sprake is van veel, kleine, toeleveranciers, alsmede van een machtige positie op de eigen downstream-markten voor de geconcentreerde ondernemingen, kunnen op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten. Het is dan namelijk denkbaar dat door de machtige inkooppositie de toeleveranciers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bijvoorbeeld doordat de inkoper bij leveranciers minder gaat 


	inkopen om aldus lagere tarieven af te dwingen. De kans is vervolgens groot dat de lagere tarieven niet aan de consument ten goede komen of zelfs tot een verslechtering leiden. Door de mogelijke machtige positie op de downstream-markt is er namelijk voor de betrokken geconcentreerde onderneming geen prikkel om de lagere tarieven ten behoeve van de concurrentie in te zetten. Zeker als de onderneming de lagere tarieven heeft afgedwongen door minder af te nemen, kan de consument zelfs slechter af zijn omdat er
	inkopen om aldus lagere tarieven af te dwingen. De kans is vervolgens groot dat de lagere tarieven niet aan de consument ten goede komen of zelfs tot een verslechtering leiden. Door de mogelijke machtige positie op de downstream-markt is er namelijk voor de betrokken geconcentreerde onderneming geen prikkel om de lagere tarieven ten behoeve van de concurrentie in te zetten. Zeker als de onderneming de lagere tarieven heeft afgedwongen door minder af te nemen, kan de consument zelfs slechter af zijn omdat er
	inkopen om aldus lagere tarieven af te dwingen. De kans is vervolgens groot dat de lagere tarieven niet aan de consument ten goede komen of zelfs tot een verslechtering leiden. Door de mogelijke machtige positie op de downstream-markt is er namelijk voor de betrokken geconcentreerde onderneming geen prikkel om de lagere tarieven ten behoeve van de concurrentie in te zetten. Zeker als de onderneming de lagere tarieven heeft afgedwongen door minder af te nemen, kan de consument zelfs slechter af zijn omdat er


	 
	Marktaandelen 
	242. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de inkoop van audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen schatten de totale marktomvang op basis van de door hen gespendeerde content uitgaven, de content uitgaven van de NPO225, en een ruwe inschatting van de contentuitgaven van hun andere concurrenten (waaronder VOD-aanbieders).  
	242. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de inkoop van audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen schatten de totale marktomvang op basis van de door hen gespendeerde content uitgaven, de content uitgaven van de NPO225, en een ruwe inschatting van de contentuitgaven van hun andere concurrenten (waaronder VOD-aanbieders).  
	242. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de inkoop van audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen schatten de totale marktomvang op basis van de door hen gespendeerde content uitgaven, de content uitgaven van de NPO225, en een ruwe inschatting van de contentuitgaven van hun andere concurrenten (waaronder VOD-aanbieders).  


	225 Partijen hebben gebruikgemaakt van de gepubliceerde cijfers in het NPO jaarverslag. 
	225 Partijen hebben gebruikgemaakt van de gepubliceerde cijfers in het NPO jaarverslag. 
	226 Uit het tot nu toe verrichte marktonderzoek komt naar voren dat Netflix zich richt op series en films, en biedt daarnaast documentaires aan. Netflix biedt op dit moment geen sport, live programmering en nieuws. Een aantal andere buitenlandse spelers hebben in de media daarentegen wel aangekondigd dat zij bepaalde type (Nederlandse) content zal gaan aanbieden in Nederland in de nabije toekomst, waaronder Amazon Prime en Viaplay. In een eventuele vergunningsfase zal hier nader onderzoek naar worden gedaan

	 
	243. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de marktomvang van de markt(en) voor de inkoop/licentieverlening heeft de ACM op basis van de door verschillende marktpartijen gedeelde omzetcijfers een eerste inschatting geprobeerd te maken van de marktomvang en posities van Partijen. Bij de benadering van de marktomvang houdt de ACM vooralsnog geen rekening met de inkoop/licentieverlening van marktspelers die actief zijn op het OTT-segment (waaronder marktspelers als Netflix en Amazon).226 Hierdoor geven 
	243. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de marktomvang van de markt(en) voor de inkoop/licentieverlening heeft de ACM op basis van de door verschillende marktpartijen gedeelde omzetcijfers een eerste inschatting geprobeerd te maken van de marktomvang en posities van Partijen. Bij de benadering van de marktomvang houdt de ACM vooralsnog geen rekening met de inkoop/licentieverlening van marktspelers die actief zijn op het OTT-segment (waaronder marktspelers als Netflix en Amazon).226 Hierdoor geven 
	243. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de marktomvang van de markt(en) voor de inkoop/licentieverlening heeft de ACM op basis van de door verschillende marktpartijen gedeelde omzetcijfers een eerste inschatting geprobeerd te maken van de marktomvang en posities van Partijen. Bij de benadering van de marktomvang houdt de ACM vooralsnog geen rekening met de inkoop/licentieverlening van marktspelers die actief zijn op het OTT-segment (waaronder marktspelers als Netflix en Amazon).226 Hierdoor geven 


	 
	244. Uitgaande van een mogelijke markt voor de inkoop/licentieverlening van AV-content geven Partijen aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel hebben op een algehele markt voor inkoop/licentieverlenging van ongeveer [30-40]% in 2020, waarbij Talpa ongeveer [10-20]% toevoegt. Partijen gaan bij hun berekening van hun gezamenlijk marktaandeel tevens uit van een aankoopaandeel van VOD-aanbieders van ongeveer EUR [vertrouwelijk]. De ACM gaat vooralsnog uit van de inkoop van content zonder rekening wordt gehouden
	244. Uitgaande van een mogelijke markt voor de inkoop/licentieverlening van AV-content geven Partijen aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel hebben op een algehele markt voor inkoop/licentieverlenging van ongeveer [30-40]% in 2020, waarbij Talpa ongeveer [10-20]% toevoegt. Partijen gaan bij hun berekening van hun gezamenlijk marktaandeel tevens uit van een aankoopaandeel van VOD-aanbieders van ongeveer EUR [vertrouwelijk]. De ACM gaat vooralsnog uit van de inkoop van content zonder rekening wordt gehouden
	244. Uitgaande van een mogelijke markt voor de inkoop/licentieverlening van AV-content geven Partijen aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel hebben op een algehele markt voor inkoop/licentieverlenging van ongeveer [30-40]% in 2020, waarbij Talpa ongeveer [10-20]% toevoegt. Partijen gaan bij hun berekening van hun gezamenlijk marktaandeel tevens uit van een aankoopaandeel van VOD-aanbieders van ongeveer EUR [vertrouwelijk]. De ACM gaat vooralsnog uit van de inkoop van content zonder rekening wordt gehouden


	 
	245. Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat Partijen op bepaalde segmenten over een sterke(re) marktpositie beschikken. Zo omvat de totale inkoop van non-scripted content voor RTL ongeveer [90-100]% van de totale ‘overige content’ inkoop en ongeveer [60-70]% van de totale inkoop aan content over 2020. Voor Talpa geldt dat zij binnen het segment overige content vrijwel uitsluitend non-scripted content heeft aangekocht. De non-scripted content is ongeveer [50-60]% van de totale inkoop aan content in 2020. 
	245. Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat Partijen op bepaalde segmenten over een sterke(re) marktpositie beschikken. Zo omvat de totale inkoop van non-scripted content voor RTL ongeveer [90-100]% van de totale ‘overige content’ inkoop en ongeveer [60-70]% van de totale inkoop aan content over 2020. Voor Talpa geldt dat zij binnen het segment overige content vrijwel uitsluitend non-scripted content heeft aangekocht. De non-scripted content is ongeveer [50-60]% van de totale inkoop aan content in 2020. 
	245. Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat Partijen op bepaalde segmenten over een sterke(re) marktpositie beschikken. Zo omvat de totale inkoop van non-scripted content voor RTL ongeveer [90-100]% van de totale ‘overige content’ inkoop en ongeveer [60-70]% van de totale inkoop aan content over 2020. Voor Talpa geldt dat zij binnen het segment overige content vrijwel uitsluitend non-scripted content heeft aangekocht. De non-scripted content is ongeveer [50-60]% van de totale inkoop aan content in 2020. 
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	Alternatieven voor onafhankelijke producenten 
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	247. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk in welke mate en omvang er voor onafhankelijke producenten, naast Partijen, een alternatief is om AV-content aan te verkopen. De omroepen van de NPO zijn een alternatief afzetkanaal voor de onafhankelijke producenten, maar dit lijkt vooralsnog voornamelijk het geval bij de inkoop van sport(rechten). [vertrouwelijk].227  
	247. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk in welke mate en omvang er voor onafhankelijke producenten, naast Partijen, een alternatief is om AV-content aan te verkopen. De omroepen van de NPO zijn een alternatief afzetkanaal voor de onafhankelijke producenten, maar dit lijkt vooralsnog voornamelijk het geval bij de inkoop van sport(rechten). [vertrouwelijk].227  


	227 Zie Powerpoint presentatie RTL, [vertrouwelijk], sheet 23. 
	227 Zie Powerpoint presentatie RTL, [vertrouwelijk], sheet 23. 
	228 Zie onder andere 
	228 Zie onder andere 
	Ook Nederlandse series op Amazon Prime, rapper Donnie een van presentatoren | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
	Ook Nederlandse series op Amazon Prime, rapper Donnie een van presentatoren | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

	 

	229 Zie onder andere 
	229 Zie onder andere 
	NENT Group to launch Viaplay in the Netherlands with exclusive Formula 1® and Bundesliga rights | Nordic entertainment group
	NENT Group to launch Viaplay in the Netherlands with exclusive Formula 1® and Bundesliga rights | Nordic entertainment group

	. 
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	249. De ACM heeft in haar marktonderzoek in deze zaak Netflix gesproken. Uit dit gesprek komt naar voren dat zij zich enkel richt op de aankoop van series en films, en biedt daarnaast documentaires aan. Zij biedt op dit moment geen sport, live programmering en nieuws. Een aantal andere buitenlandse spelers hebben in de media daarentegen wel aangekondigd dat zij bepaalde type (Nederlandse) content zal gaan aanbieden in Nederland in de nabije toekomst, waaronder Amazon Prime228 en Viaplay229. In een mogelijke
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	7.3.4.4 Conclusie 
	250. Gelet op het bovenstaande acht de ACM het aannemelijk dat, afhankelijk van de mogelijke afbakening van de productmarkt, door de voorgenomen concentratie de inkooppositie van Partijen verder kan worden versterkt. Producenten kunnen daardoor in hun onderhandelingspositie worden geraakt zowel voor wat betreft de prijs als andere voorwaarden. Daarnaast acht de ACM het aannemelijk dat het wegvallen van concurrentie op de inkoopmarkt implicaties kan hebben op de investeringen die producenten doen in de ontwi
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	7.3.5 Horizontale gevolgen op de mogelijke markt(en) voor de productie van audiovisuele content 
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	252. RTL Group is, in Nederland, via Fremantle Nederland actief als producent van AV/TV-content. De producenten Blue Circle en No Pictures Please en de dramaproducent Fiction Valley zijn volledige dochterondernemingen van Fremantle Nederland. Sinds april 2021 heeft Fremantle Nederland ook een minderheidsbelang van [vertrouwelijk]% in de fictie en reality producent Tebbernekkel. Fremantle Nederland produceert via voornoemde productiehuizen alleen zogenaamde tailormade of commissioned AV/TV-content voor derde
	252. RTL Group is, in Nederland, via Fremantle Nederland actief als producent van AV/TV-content. De producenten Blue Circle en No Pictures Please en de dramaproducent Fiction Valley zijn volledige dochterondernemingen van Fremantle Nederland. Sinds april 2021 heeft Fremantle Nederland ook een minderheidsbelang van [vertrouwelijk]% in de fictie en reality producent Tebbernekkel. Fremantle Nederland produceert via voornoemde productiehuizen alleen zogenaamde tailormade of commissioned AV/TV-content voor derde
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	255. Op basis van een Content Agreement zullen Talpa Concepts en TEP na de voorgenomen concentratie content produceren voor de nieuwe entiteit. Op basis van de Content Agreement zal Talpa Concepts in het bijzonder [vertrouwelijk].231 Talpa Holding heeft op basis van de Content Agreement het [vertrouwelijk].232 [vertrouwelijk].233  
	255. Op basis van een Content Agreement zullen Talpa Concepts en TEP na de voorgenomen concentratie content produceren voor de nieuwe entiteit. Op basis van de Content Agreement zal Talpa Concepts in het bijzonder [vertrouwelijk].231 Talpa Holding heeft op basis van de Content Agreement het [vertrouwelijk].232 [vertrouwelijk].233  
	255. Op basis van een Content Agreement zullen Talpa Concepts en TEP na de voorgenomen concentratie content produceren voor de nieuwe entiteit. Op basis van de Content Agreement zal Talpa Concepts in het bijzonder [vertrouwelijk].231 Talpa Holding heeft op basis van de Content Agreement het [vertrouwelijk].232 [vertrouwelijk].233  


	 
	7.3.5.1 Standpunt Partijen 
	256. Partijen schatten in dat Banijay/Endemol met betrekking tot in Nederland geproduceerde content – met name grootschalige producties die gericht zijn op een groot publiek dat doorgaans op prime time tijdslots uitzendt – een ongeveer vergelijkbare marktpositie heeft als Fremantle Nederland. Daarbij vinden partijen dat ITV ook een zeer sterke positie heeft. Andere concurrenten zijn Warner Bros, Liberty Global, NewBe, Vincent TV, Medialane, IDTV, Fabiola en Pilot Studio. Ook wordt door Partijen opgemerkt da
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	7.3.5.2 Standpunt marktpartijen 
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	258. Ook MediaLane, Vincent TV Producties, idtv, The Media Brothers, PilotStudio, Fabiola, Concept Street, en Helder werken zowel voor de publieke als de commerciële omroepen. Als gevolg van de voorgenomen Transactie zal RTL/Talpa meer financiële armslag krijgen (ook ten aanzien van de content die exclusief voor Videoland wordt geproduceerd). Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben en zorgen voor mogelijke uitsluiting van NPO, behoudens wat leftovers.236 
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	7.3.5.3 Beoordeling ACM 
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	262. Daarentegen werden in een andere beschikking van de Commissie programma's die in eigen beheer door tv zenders werden geproduceerd, maar vervolgens ook wel verkocht aan derden, opgenomen in de relevante productmarkt vanwege de concurrentie met programma's van onafhankelijke producenten.239 De ACM meent dat de in-house geproduceerde content van Partijen, die vooralsnog niet aan derden wordt aangeboden, ten behoeve van deze eerste beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie een betere weer
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	263. Partijen beschikken niet over betrouwbare marktinformatie met betrekking tot de productie van audiovisuele content (en de verschillende segmenten). Partijen verwachten dat hun inschattingen op de markt voor de inkoop van content als een proxy kan dienen voor de marktomvang en positie van Partijen op deze markt. In afwezigheid van (eenduidige) bronnen over de 
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	264. Op basis van de cijfers van Partijen komt naar voren dat zij voor het overgrote deel (minimaal [80-90]%) van hun totale productie van content, non-scripted content produceerde in 2020. In de meest recente beschikking van de Commissie uit 2018 is gekeken naar de concurrentiepositie van verschillende producenten in Nederland ten aanzien van dit type content. Uit dat marktonderzoek van de Commissie kwam naar voren dat onder andere de volgende concurrenten actief zijn op het non-scripted segment: Banijay, 
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	265. Op basis van kwalitatieve gegevens uit het marktonderzoek in deze zaak acht de ACM het aannemelijk dat Fremantle Nederland een vergelijkbare positie heeft als Banijay en ITV (zoals vastgesteld door de Commissie in 2018). Dit wordt tevens door Partijen zelf bevestigd. Talpa is met Talpa TV Productions qua omzet [vertrouwelijk] in het geval in-house productie wordt meegeteld. Daarmee is de toevoeging van Talpa in ieder geval niet gering. Vooralsnog is op basis van het marktonderzoek in deze fase niet dui
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	266. Gelet op het voorgaande acht de ACM het aannemelijk dat, afhankelijk van de mogelijke afbakening van de productmarkt, door de voorgenomen concentratie Partijen over een sterke positie kunnen gaan beschikken op de mogelijke markt voor de productie van content. Meer in het bijzonder acht de ACM het aannemelijk dat Partijen een sterke positie verkrijgen op de mogelijke markt voor de productie van non-scripted content. De ACM heeft daarmee aanwijzingen dat de daadwerkelijke mededinging op deze mogelijke ma
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	7.3.6 Verticale effecten  
	7.3.6.1 Klantafscherming 
	 
	267. Klantafscherming kan zich voordoen wanneer een leverancier integreert met een belangrijke afnemer op de zogenoemde downstream markt240. Door deze aanwezigheid downstream kan de fusieonderneming haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten in de upstream markt (de inputmarkt) de toegang tot een toereikend klantenbestand ontzeggen en daarmee hun mogelijkheid of prikkel om te concurreren, verminderen241. Een vertaling hiervan naar de huidige 
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	240 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, rnr. 58. 
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	situatie is dat de JV na de voorgenomen concentratie geen (of minder) content meer aankoopt bij derden, maar dit laat produceren door Fremantle Nederland of TEP en Talpa Concepts. Dit leidt ertoe dat onafhankelijke producenten niet langer effectief kunnen concurreren. 
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	7.3.6.2 Standpunt Partijen 
	268. Volgens Partijen zal de voorgenomen concentratie niet leiden tot uitsluiting van onafhankelijke producenten. Zo stellen zij onder andere dat Talpa TV geen machtspositie downstream heeft en dat er voldoende alternatieven voor contentproducenten zijn om hun AV/TV-content te verkopen.242 Ook wijzen Partijen erop dat om te kunnen concurreren het van belang is dat de JV aan consumenten een compleet en divers content-portfolio kan aanbieden. Daarvoor koopt Talpa TV content in van diverse contentproducenten, 
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	268. Volgens Partijen zal de voorgenomen concentratie niet leiden tot uitsluiting van onafhankelijke producenten. Zo stellen zij onder andere dat Talpa TV geen machtspositie downstream heeft en dat er voldoende alternatieven voor contentproducenten zijn om hun AV/TV-content te verkopen.242 Ook wijzen Partijen erop dat om te kunnen concurreren het van belang is dat de JV aan consumenten een compleet en divers content-portfolio kan aanbieden. Daarvoor koopt Talpa TV content in van diverse contentproducenten, 
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	7.3.6.3 Standpunt marktpartijen 
	269. De NCP acht een dergelijke afschermingsstrategie aannemelijk. De NCP wijst er in haar zienswijze op dat Partijen ieder over de expertise en capaciteit beschikken om in alle deelgebieden AV- content te ontwikkelen en produceren. Er bestaan naar de mening van de NCP dan ook geen enkele belemmeringen voor de gefuseerde onderneming om de vraag naar AV-content van onafhankelijke producenten te verschuiven naar de eigen producenten. Daarnaast blijft op de markt voor vrij toegankelijke televisie uitsluitend d
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	7.3.6.4 Beoordeling ACM 
	270. Zoals hieruit naar voren komt is het voor de beoordeling van klantenafscherming noodzakelijk om inzicht te hebben in de huidige afzet(mogelijkheden) van onafhankelijke producenten om een goed beeld te krijgen van de mate van afhankelijkheid van onafhankelijke producenten ten opzichte van de JV. De ACM heeft tot op heden onvoldoende gegevens om hier een goed beeld van te vormen. Zoals beschreven in randnummer 240 tot en met 251 kan de ACM op dit moment niet uitsluiten dat Partijen op de mogelijke markt 
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	271. In een eventuele vergunningsfase doet de ACM nader onderzoek hiernaar, evenals naar de vraag of Partijen een financiële prikkel hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te volgen. Hierbij zal de ACM ook rekening houden met eventuele effecten van de Content agreement tussen Partijen. 
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	271. In een eventuele vergunningsfase doet de ACM nader onderzoek hiernaar, evenals naar de vraag of Partijen een financiële prikkel hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te volgen. Hierbij zal de ACM ook rekening houden met eventuele effecten van de Content agreement tussen Partijen. 


	7.3.6.5  Bronafscherming 
	 
	272. Bronafscherming doet zich voor wanneer het waarschijnlijk is dat de fusie entiteit minder of zelf geen producten meer levert aan ondernemingen op de downstream markt waarmee zij op de 
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	downstream markt concurreert. Hierdoor stijgen de kosten voor deze concurrenten op de downstream markt omdat die grotere moeite moeten doen om de benodigde producten tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de fusie te krijgen245. Dit zou in dit geval gebeuren als, na de fusie, de nieuwe entiteit geen of minder content producties zou leveren (of tegen minder gunstige voorwaarden) aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, bijvoorbeeld de NPO. 
	downstream markt concurreert. Hierdoor stijgen de kosten voor deze concurrenten op de downstream markt omdat die grotere moeite moeten doen om de benodigde producten tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de fusie te krijgen245. Dit zou in dit geval gebeuren als, na de fusie, de nieuwe entiteit geen of minder content producties zou leveren (of tegen minder gunstige voorwaarden) aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, bijvoorbeeld de NPO. 
	downstream markt concurreert. Hierdoor stijgen de kosten voor deze concurrenten op de downstream markt omdat die grotere moeite moeten doen om de benodigde producten tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de fusie te krijgen245. Dit zou in dit geval gebeuren als, na de fusie, de nieuwe entiteit geen of minder content producties zou leveren (of tegen minder gunstige voorwaarden) aan concurrenten van de JV op de inkoopmarkt, bijvoorbeeld de NPO. 


	245 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, rnr 31. 
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	247 Melding, rnr 354. 
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	7.3.6.6 Standpunt Partijen 
	273. Een voorwaarde voor het bestaan van bronafsluiting is dat er sprake is van marktmacht van de geïntegreerde onderneming op de upstream markt.246 Partijen geven aan dat dit niet het geval is, en wijzen hierbij naar concurrentiedruk van grote producenten als Banijay en ITVStudios, als van middelgrote en kleinere producenten als Vincent TV Producties, Warner Bros International Television Production Nederland, de Beeldbrigade en Stepping Stone Producties.247 Partijen onderkennen dat grootschalige televisiep
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	7.3.6.7 Standpunt marktpartijen 
	274. In het kader van bronafscherming heeft de NPO als afnemer van content van (de dochters van) Fremantle haar zorgen geuit, in het bijzonder aangaande de eerlijke en gelijke toegang op non-discriminatoire voorwaarden tot deze content. Als voorbeeld geeft de NPO dat zij verschillende BBC-formats afneemt bij Fremantle, evenals de voor de NPO belangrijke titel Heel Holland Bakt (waarvan de licentie exclusief bij Blue Circle zit). Als gevolg van de voorgenomen transactie verwacht de NPO dat de prijs voor derg
	274. In het kader van bronafscherming heeft de NPO als afnemer van content van (de dochters van) Fremantle haar zorgen geuit, in het bijzonder aangaande de eerlijke en gelijke toegang op non-discriminatoire voorwaarden tot deze content. Als voorbeeld geeft de NPO dat zij verschillende BBC-formats afneemt bij Fremantle, evenals de voor de NPO belangrijke titel Heel Holland Bakt (waarvan de licentie exclusief bij Blue Circle zit). Als gevolg van de voorgenomen transactie verwacht de NPO dat de prijs voor derg
	274. In het kader van bronafscherming heeft de NPO als afnemer van content van (de dochters van) Fremantle haar zorgen geuit, in het bijzonder aangaande de eerlijke en gelijke toegang op non-discriminatoire voorwaarden tot deze content. Als voorbeeld geeft de NPO dat zij verschillende BBC-formats afneemt bij Fremantle, evenals de voor de NPO belangrijke titel Heel Holland Bakt (waarvan de licentie exclusief bij Blue Circle zit). Als gevolg van de voorgenomen transactie verwacht de NPO dat de prijs voor derg


	 
	7.3.6.8 Beoordeling ACM 
	275. Om tot een oordeel te komen over de aannemelijkheid van bronafscherming zal het wederom van belang zijn om de inkoop en inkoopmogelijkheden goed te begrijpen van concurrenten van de JV op de inkoopmarkt en daarmee de afhankelijkheid van afnemers van content ten opzichte van de JV. Zoals in randnummer 259 tot en met 266 is beschreven kan de ACM niet uitsluiten dat Partijen op de upstream markt een sterke positie verkrijgen na de voorgenomen concentratie. Hierbij geldt dat de mate van afhankelijkheid van
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	276. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de posities van Partijen en de concurrentiedruk van andere content producenten, evenals naar de vraag of 
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	Partijen een financiële prikkel hebben om een dergelijke afschermingsstrategie te hanteren. Hierbij zal de ACM ook rekening houden met eventuele effecten van de Content agreement tussen Partijen. 
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	7.3.7 Gecoördineerde effecten op de mogelijke markt(en) voor de productie van content 
	 
	7.3.7.1 Standpunt Partijen 
	277. Partijen geven aan dat niet valt in te zien hoe het minderheidsbelang van Talpa Holding in de JV de prikkel van Talpa Holding zal verminderen om te concurreren met Fremantle Nederland (waar het de afname van content door de JV betreft of daarbuiten) en vice versa. Partijen geven hierbij aan dat er geen gemeenschappelijke aandeelhouder is in Fremantle Nederland en Talpa Holding die met een eventuele verminderde concurrentie tussen die twee gescheiden entiteiten iets te winnen heeft. Daarnaast geven Part
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	250 Antwoorden van Partijen op aanvullende vragen, ACM/IN/670380, rnr 9. 
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	278. Partijen geven daarbij aan dat alhoewel Talpa Holding in theorie de prikkel kan hebben haar rechten met betrekking tot de programmering [vertrouwelijk] te gebruiken om content van TEP en Talpa Concepts te “bevoordelen”, dit niet in de praktijk kan worden gebracht. Op grond van art. IV.7 van de Content Agreement geldt dat het programmabudget moet worden goedgekeurd door de JV [vertrouwelijk]. Gelet op deze waarborgen zal Talpa Holding volgens Partijen niet in staat zijn content tegen niet-marktconforme 
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	278. Partijen geven daarbij aan dat alhoewel Talpa Holding in theorie de prikkel kan hebben haar rechten met betrekking tot de programmering [vertrouwelijk] te gebruiken om content van TEP en Talpa Concepts te “bevoordelen”, dit niet in de praktijk kan worden gebracht. Op grond van art. IV.7 van de Content Agreement geldt dat het programmabudget moet worden goedgekeurd door de JV [vertrouwelijk]. Gelet op deze waarborgen zal Talpa Holding volgens Partijen niet in staat zijn content tegen niet-marktconforme 


	 
	279. Partijen geven aan dat de minderheidsdeelneming van Talpa Holding ook geen aanleiding geeft te veronderstellen dat commercieel gevoelige informatie van Fremantle Nederland bij Talpa Holding terecht komt. RTL Group heeft er alle belang bij om te zorgen dat Talpa Holding dergelijke informatie niet ter beschikking krijgt. Mocht er al informatie worden gedeeld op het niveau van het bestuur van de JV omtrent concurrerende producenten, zal deze informatie niet terecht kunnen komen bij een individu die iets t
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	280. Bovendien is RTL Group als moederonderneming, en Fremantle Nederland als zusteronderneming, niet betrokken bij het beleid van RTL ten aanzien van de inkoop van content. Fremantle Nederland en RTL opereren als gescheiden ondernemingen en onderhandelen slechts at arm’s length met elkaar. Bovendien is het moeilijk denkbaar dat de JV als afnemer van content inzicht zou verkrijgen in bedrijfsvertrouwelijke informatie van producenten. De JV zal als afnemer van content met producenten slechts onderhandelen ov
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	7.3.7.2 Beoordeling ACM 
	281. Op basis van de rechten die Talpa Holding zal verkrijgen ten aanzien van [vertrouwelijk], oordeelt de ACM vooralsnog dat Talpa Holding in ieder geval gezamenlijke zeggenschap verkrijgt over [vertrouwelijk]. Omdat Talpa Holding en RTL met de productie van AV/TV-content actief 
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	zijn op een markt die in een verticale relatie staat tot de markten waarop [vertrouwelijk] actief is, heeft de ACM onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van coördinatie van het concurrentiegedrag van beide moeders van [vertrouwelijk]. 
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	282. Voor de beoordeling van de zogenoemde coöperatieve aspecten van de joint venture sluit de ACM aan bij artikel 2, lid 4 en lid 5, van de Concentratieverordening. Als de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die een concentratie vormt, de coördinatie beoogt of tot stand brengt van het concurrentiegedrag van ondernemingen die onafhankelijk blijven, dan wordt die coördinatie beoordeeld overeenkomstig de criteria van artikel 6 Mededingingswet, teneinde vast te stellen of de transactie risico’s v
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	283. De ACM concludeert dat niet uitgesloten kan worden dat als gevolg van de oprichting van de JV, waarin Talpa Holding een belang van 30% zal verkrijgen, en de zeggenschap in [vertrouwelijk], RTL Group en Talpa Holding hun marktgedrag gaan coördineren. Ten eerste wisselen RTL Group en Talpa Holding in hun hoedanigheid van moeders informatie uit over de zenderprofielen en daarbij behorende typen content die door de JV zal worden ingekocht dan wel in-house geproduceerd. RTL Group en Talpa Holding hebben hie
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	284. Daarnaast kunnen RTL Group en Talpa Holding bij de ontwikkeling, productie en verkoop van content hun gedrag afstemmen als het gaat om type content en afnemers. Op dit moment zijn de productiebedrijven van RTL Group en Talpa Holding nabije concurrenten van elkaar. Zij richten zich in hoofdzaak op vergelijkbare content, met name entertainment, dat wordt afgenomen door een specifieke groep afnemers. 
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	285. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de mogelijkheden en prikkels voor RTL Group en Talpa Holding om concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, de markt te verdelen dan wel op andere wijze hun marktgedrag te coördineren. 
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	7.4 Consumentenmarkten 
	7.4.1 Inleiding 
	286. Televisiediensten kunnen op verschillende manieren aan consumenten worden aangeboden. Zo is het mogelijk dat dit gebeurt via distributeurs als onderdeel van een pakket aan zenders, en in toenemende mate gebeurt dit ook direct door aanbieders van televisiediensten aan consumenten. Daarbij gaat het om zowel lineair als non-lineair aanbod. 
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	287. Er kan dan in ook op verschillende manieren worden gekeken naar consumentenmarkten met betrekking tot televisiediensten. In de eerste plaats kan in een ketenbenadering van de relaties tussen de verschillende markten een aparte markt voor retail televisiediensten worden onderscheiden. In de tweede plaats kan de consumentenmarkt gezien worden als een kijkersmarkt, wanneer de omroepactiviteiten van partijen worden beschouwd als een tweezijdig of zelfs meerzijdig medium met markten die worden gekenmerkt do
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	288. Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit. Het zijn verschillende invalshoeken die kunnen worden toegepast op dezelfde marktgedragingen teneinde deze gedragingen en de effecten op de verschillende markten beter te duiden. Derhalve worden beide benaderingen hieronder naast elkaar gezet. 
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	7.4.2 De markt voor retail televisiediensten 
	Activiteiten van Partijen op het gebied van retail televisiediensten 
	289. RTL biedt de diensten RTL XL en Videoland direct aan consumenten aan. Waar RTL XL inkomsten genereert uit advertenties (advertising video-on-demand, AVOD), genereert Videoland primair inkomsten uit abonnementen (subscription video-on-demand, SVOD). Daarbij biedt Videoland naast een non-lineair aanbod ook een lineair aanbod, terwijl RTL XL enkel een non-lineair aanbod heeft. Talpa is actief met de AVOD-dienst Kijk die een non-lineair aanbod heeft. Samen met de NPO bieden Partijen de SVOD-dienst NLZIET a
	289. RTL biedt de diensten RTL XL en Videoland direct aan consumenten aan. Waar RTL XL inkomsten genereert uit advertenties (advertising video-on-demand, AVOD), genereert Videoland primair inkomsten uit abonnementen (subscription video-on-demand, SVOD). Daarbij biedt Videoland naast een non-lineair aanbod ook een lineair aanbod, terwijl RTL XL enkel een non-lineair aanbod heeft. Talpa is actief met de AVOD-dienst Kijk die een non-lineair aanbod heeft. Samen met de NPO bieden Partijen de SVOD-dienst NLZIET a
	289. RTL biedt de diensten RTL XL en Videoland direct aan consumenten aan. Waar RTL XL inkomsten genereert uit advertenties (advertising video-on-demand, AVOD), genereert Videoland primair inkomsten uit abonnementen (subscription video-on-demand, SVOD). Daarbij biedt Videoland naast een non-lineair aanbod ook een lineair aanbod, terwijl RTL XL enkel een non-lineair aanbod heeft. Talpa is actief met de AVOD-dienst Kijk die een non-lineair aanbod heeft. Samen met de NPO bieden Partijen de SVOD-dienst NLZIET a


	 
	Overlap activiteiten van Partijen 
	290. De activiteiten van Partijen overlappen horizontaal op de mogelijk Nederlandse markt(en) voor televisiediensten.  
	290. De activiteiten van Partijen overlappen horizontaal op de mogelijk Nederlandse markt(en) voor televisiediensten.  
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	7.4.3 Productmarkt 
	7.4.3.1 Standpunt Partijen 
	291. Partijen stellen zich op het standpunt dat de markt zowel lineaire als non-lineaire televisie omvat. Zij stellen dat het verschil tussen uitgesteld kijken, AVOD en SVOD is verwaterd. Daarbij wijzen zij op marktontwikkelingen en in het bijzonder op het veranderende kijkgedrag van de consument.254 
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	7.4.3.2 Standpunt marktpartijen 
	292. In haar zienswijze geeft VodafoneZiggo aan dat zowel zijzelf als Partijen actief zijn op de retailmarkt voor televisiediensten en wijst daarbij op het voornoemde aanbod van Partijen. VodafoneZiggo schaart zowel haar lineaire televisieaanbod als haar on demand aanbod, inclusief het uitgesteld kijken, onder diensten die zij aanbiedt op de retailmarkt voor televisiediensten.255 Netflix stelt zich op het standpunt dat haar streaming dienst niet alleen met andere streaming diensten concurreert, maar ook met
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	293. KPN geeft daarentegen aan dat het non-lineaire online televisieaanbod volgens haar de komende jaren nog complementair is aan het lineaire televisieaanbod.258 
	293. KPN geeft daarentegen aan dat het non-lineaire online televisieaanbod volgens haar de komende jaren nog complementair is aan het lineaire televisieaanbod.258 
	293. KPN geeft daarentegen aan dat het non-lineaire online televisieaanbod volgens haar de komende jaren nog complementair is aan het lineaire televisieaanbod.258 
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	7.4.3.3 Beoordeling ACM 
	294. De Commissie maakt in haar beschikkingspraktijk tot dusver onderscheid tussen i) betaaltelevisie en vrij toegankelijke televisie, ii) individuele aansluitingen en groepsaansluitingen, iii) premium en basis betaaltelevisie en (iv) lineaire en non-lineaire betaaltelevisie.259 Zij merkt op dat de Nederlandse markt vrijwel alleen betaaltelevisie kent en nagenoeg geen onderscheid tussen individuele aansluitingen en groepsaansluitingen. Binnen de betaaltelevisiemarkt overweegt de Commissie een nadere segment
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	295. Uit marktonderzoek van de ACM in deze zaak volgt dat het belang van VOD-diensten uitgedrukt in kijktijd steeds verder toeneemt en het belang van lineair daarmee afneemt, terwijl de totale kijktijd toeneemt.264,265 Daarnaast ziet de ACM sinds eind 2016 een geleidelijke daling van het aantal lineaire televisieabonnementen,266 tegenover een stijgend aantal SVOD-abonnementen.267 Partijen wijzen in dat kader ook naar verwachtingen van een toenemend aantal cord cutters, consumenten die een abonnementen op li
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	296. Tegelijkertijd constateert de ACM dat Partijen rekening houden met een minder sterke daling van het aantal lineaire televisieabonnementen. SVOD-abonnementen worden niet enkel naast lineaire televisiediensten afgenomen, maar ook in toenemende mate naast elkaar.269 Zo kan een consument naast zijn televisieabonnement bij KPN abonnementen bij Netflix, Videoland en Disney+ hebben. Ook blijkt dat aanbieders van lineaire televisiediensten haar productaanbod uitbreiden met aanvullende diensten, zoals het non-l
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	315. Partijen zijn van mening dat er inderdaad positieve indirecte netwerkeffecten bestaan vanuit de kijkersmarkt naar de advertentiemarkt(en). Meer kijkers en meer kijktijd leiden kort gezegd tot meer advertentie-inkomsten. Zij zijn hierbij niet expliciet ingegaan op de gevolgen van de samenvoeging van hun kijkersaandelen, maar deze versterkt logischerwijs de door hen herkende indirecte netwerkeffecten. 
	315. Partijen zijn van mening dat er inderdaad positieve indirecte netwerkeffecten bestaan vanuit de kijkersmarkt naar de advertentiemarkt(en). Meer kijkers en meer kijktijd leiden kort gezegd tot meer advertentie-inkomsten. Zij zijn hierbij niet expliciet ingegaan op de gevolgen van de samenvoeging van hun kijkersaandelen, maar deze versterkt logischerwijs de door hen herkende indirecte netwerkeffecten. 


	 
	316. Voorts zijn Partijen van mening dat er geen negatieve indirecte netwerkeffecten – waarbij kijkers geconfronteerd worden met een toename van het aantal advertenties die zij als zodanig negatief 
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	waarderen – zouden zijn tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat de ruimte voor advertenties in de Nederlandse reguleringscontext beperkt is. Dat zou betekenen dat Partijen niet zouden proberen om meer advertentieruimte te verwerven teneinde meer kijkers te kunnen bedienen. 
	waarderen – zouden zijn tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat de ruimte voor advertenties in de Nederlandse reguleringscontext beperkt is. Dat zou betekenen dat Partijen niet zouden proberen om meer advertentieruimte te verwerven teneinde meer kijkers te kunnen bedienen. 
	waarderen – zouden zijn tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat de ruimte voor advertenties in de Nederlandse reguleringscontext beperkt is. Dat zou betekenen dat Partijen niet zouden proberen om meer advertentieruimte te verwerven teneinde meer kijkers te kunnen bedienen. 


	 
	317. Daarnaast signaleren Partijen vanuit de ratio van de concentratie, voor zover deze gebaseerd is op het leveren van meer en betere content aan Nederlandse kijkers en daarmee een toename van het aantal kijkers naar deze content, een effect dat vanuit contentmarkten naar kijkersmarkten gaat. Dit effect zou vervolgens logischerwijs leiden tot een versterking van het positieve indirecte netwerkeffect tussen de kijkersmarkt en de advertentiemarkt(en) omdat vanwege de toename van het aantal kijkers en de kijk
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	318. Ten aanzien van de relatie van de kijkersmarkt tot de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten geven Partijen in feite aan dat sprake is van positieve indirecte netwerkeffecten in beide richtingen: naarmate er meer kijkers zijn voor een bepaalde zender wordt het opnemen daarvan in het pakket aantrekkelijk, en naarmate er meer zenders in het pakket zijn opgenomen wordt dit pakket voor kijkers aantrekkelijker.279 Dit laatste effect zou vol
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	279 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670381. 
	279 Antwoorden van Partijen, ACM/IN/670381. 

	 
	7.4.9.2 Standpunt marktpartijen 
	319. Marktpartijen hebben zich niet eenduidig uitgesproken over de gevolgen van de concentratie op de kijkersmarkt in contrast met de hierboven reeds beschreven gevolgen op de markt voor retail televisiediensten. In het bijzonder hebben marktpartijen weinig aandacht besteed aan de indirecte netwerkeffecten die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Dit aspect dient dan ook nader te worden onderzocht. 
	319. Marktpartijen hebben zich niet eenduidig uitgesproken over de gevolgen van de concentratie op de kijkersmarkt in contrast met de hierboven reeds beschreven gevolgen op de markt voor retail televisiediensten. In het bijzonder hebben marktpartijen weinig aandacht besteed aan de indirecte netwerkeffecten die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Dit aspect dient dan ook nader te worden onderzocht. 
	319. Marktpartijen hebben zich niet eenduidig uitgesproken over de gevolgen van de concentratie op de kijkersmarkt in contrast met de hierboven reeds beschreven gevolgen op de markt voor retail televisiediensten. In het bijzonder hebben marktpartijen weinig aandacht besteed aan de indirecte netwerkeffecten die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Dit aspect dient dan ook nader te worden onderzocht. 


	 
	7.4.9.3 Beoordeling ACM 
	320. De ACM is van oordeel dat het bestaan van een kijkersmarkt en de indirecte netwerkeffecten tussen deze markt en de advertentiemarkt(en) en wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten nader moet worden onderzocht. De voornaamste reden hiervan is dat dit het mogelijk maakt om onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende markten, in het bijzonder de kijkersmarkt enerzijds en de advertentiemarkt(en) en de wholesale markt voor de doorgifte v
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	320. De ACM is van oordeel dat het bestaan van een kijkersmarkt en de indirecte netwerkeffecten tussen deze markt en de advertentiemarkt(en) en wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten nader moet worden onderzocht. De voornaamste reden hiervan is dat dit het mogelijk maakt om onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende markten, in het bijzonder de kijkersmarkt enerzijds en de advertentiemarkt(en) en de wholesale markt voor de doorgifte v


	 
	321. Daarmee kan de ACM in het bijzonder de eventuele risico’s voor de mededinging op de advertentiemarkt(en) en op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten beter inschatten. Daarbij gaat het vooral om mogelijk (versterkt) onafhankelijk gedrag en mogelijke prijsverhogingen op de advertentiemarkt(en) en wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten ten gevolge van indirecte netwer
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	322. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM haar onderzoek richten op de samenhang tussen de verschillende markten en de indirecte netwerkeffecten tussen markten en de richting van deze netwerkeffecten. In dit verband zal de ACM ingaan op de relevantie van het bestaan dan wel ontbreken van directe transacties tussen marktpartijen in de verschillende tweezijdige markten. Tevens zal de ACM in dit verband ingaan op de gevolgen van multi-homing (het gebruik maken van meerdere platforms) respectievelijk sin
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	323. Op basis van gegevens van Partijen is het marktaandeel van Partijen op een eventuele kijkersmarkt hoger dan 40%.280 Zoals bij de bespreking van de wholesale markt reeds aan de orde is gekomen hebben Partijen op een mogelijke kijkersmarkt een gezamenlijk marktaandeel van 40,5% (RTL heeft een kijkersaandeel van 24.6% en Talpa 15,9%).281 Dit aandeel ziet op de kijktijd over de gehele dag. De NPO heeft hierop een aandeel van 36,3%. In het avondtijdvak (18:00- 24:00 uur), waar de hoogste kijkdichtheid wordt
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	280 Melding, figuur 2, kijkdichtheid, aantal kijkers per kanaal en kanaalgroep, 6+, 02:00-26:00, 2019 en 220; figuur 3, zenderaandelen op basis van kijktijd. 
	280 Melding, figuur 2, kijkdichtheid, aantal kijkers per kanaal en kanaalgroep, 6+, 02:00-26:00, 2019 en 220; figuur 3, zenderaandelen op basis van kijktijd. 
	281 SKO Jaarrapport 2021, p. 24. 
	282 De kijkdichtheid is het hoogst tussen 21:00 en 21:30 uur. Zie SKO Jaaroverzicht 2021, p. 13.  
	283 Andere zenders zoals The Walt Disney Company (4,3%), Discovery Networks (4,1%) en Viacom (2,5%) hebben in 2021 over de gehele dag een lager kijkersaandeel.  

	Conclusie consumentenmarkten 
	 
	324. Het perspectief op consumentenmarkten voor lineaire en non-lineaire televisiediensten vanuit retailmarkten is anders dan dat vanuit een kijkersmarkt geredeneerd. Dat komt met name omdat de retailmarkten voor televisiediensten tot dusver meer op zichzelf staand zijn bekeken als respectievelijk een nationale markt voor VOD-diensten en een ruimere nationale markt voor retail televisiediensten. Een kijkersmarkt stelt daarentegen per definitie indirecte netwerkeffecten op de advertentiemarkt(en), op de whol
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	324. Het perspectief op consumentenmarkten voor lineaire en non-lineaire televisiediensten vanuit retailmarkten is anders dan dat vanuit een kijkersmarkt geredeneerd. Dat komt met name omdat de retailmarkten voor televisiediensten tot dusver meer op zichzelf staand zijn bekeken als respectievelijk een nationale markt voor VOD-diensten en een ruimere nationale markt voor retail televisiediensten. Een kijkersmarkt stelt daarentegen per definitie indirecte netwerkeffecten op de advertentiemarkt(en), op de whol


	 
	325. De ACM neemt vooralsnog aan dat de indirecte netwerkeffecten op de kijkersmarkt zelf beperkt zullen zijn. Deze indirecte effecten kunnen echter risico’s met zich meebrengen in de zin van mogelijke (versterkingen van) onafhankelijk gedrag en prijsverhogingen op de advertentiemarkt(en), op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. Dit noopt tot een verdere analyse van deze indirecte netwerkeffecten. 
	325. De ACM neemt vooralsnog aan dat de indirecte netwerkeffecten op de kijkersmarkt zelf beperkt zullen zijn. Deze indirecte effecten kunnen echter risico’s met zich meebrengen in de zin van mogelijke (versterkingen van) onafhankelijk gedrag en prijsverhogingen op de advertentiemarkt(en), op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. Dit noopt tot een verdere analyse van deze indirecte netwerkeffecten. 
	325. De ACM neemt vooralsnog aan dat de indirecte netwerkeffecten op de kijkersmarkt zelf beperkt zullen zijn. Deze indirecte effecten kunnen echter risico’s met zich meebrengen in de zin van mogelijke (versterkingen van) onafhankelijk gedrag en prijsverhogingen op de advertentiemarkt(en), op de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten. Dit noopt tot een verdere analyse van deze indirecte netwerkeffecten. 


	 
	326. Ten aanzien van zowel de advertentiemarkt(en), de wholesale markt voor de doorgifte van televisiezenders en daarbij behorende aanvullende on-demand diensten, alsmede de markt(en) voor content zijn bij bovendien de analyse van de betreffende markten reeds op zichzelf beschouwd potentiële risico’s voor de mededinging gesignaleerd. Juist om de focus te kunnen 
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	richten op de effecten van de voorgenomen concentratie is het vanwege de verbanden tussen deze markten en de consumentenmarkten nodig om de mogelijke mededingingsproblemen op al deze markten niet alleen geïsoleerd maar ook in samenhang te beoordelen. 
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	richten op de effecten van de voorgenomen concentratie is het vanwege de verbanden tussen deze markten en de consumentenmarkten nodig om de mogelijke mededingingsproblemen op al deze markten niet alleen geïsoleerd maar ook in samenhang te beoordelen. 


	 
	327. Derhalve is het wenselijk dat beide perspectieven – retailmarkten en kijkersmarkt – in een eventuele vergunningsfase worden gebruikt om de marktsituatie te toetsen. Dit is het geval ook al zijn de cumulatieve marktaandelen vanuit een nationale markt voor VOD-diensten evenals op een ruimere nationale markt voor retail televisiediensten op zichzelf genomen relatief beperkt, en aanzienlijk kleiner dan op de kijkersmarkt, ongeacht of deze alleen lineair of ook non-lineair aanbod omvat. 
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	327. Derhalve is het wenselijk dat beide perspectieven – retailmarkten en kijkersmarkt – in een eventuele vergunningsfase worden gebruikt om de marktsituatie te toetsen. Dit is het geval ook al zijn de cumulatieve marktaandelen vanuit een nationale markt voor VOD-diensten evenals op een ruimere nationale markt voor retail televisiediensten op zichzelf genomen relatief beperkt, en aanzienlijk kleiner dan op de kijkersmarkt, ongeacht of deze alleen lineair of ook non-lineair aanbod omvat. 


	7.5 De markt voor de inkoop van journalistieke diensten 
	7.5.1 Inleiding 
	328. Partijen kopen beiden journalistieke diensten in. In een eerder besluit heeft de ACM reeds geoordeeld dat de inkoop van journalistieke diensten een economische activiteit (markt) is waar op basis van vraag en aanbod voorwaarden voor de levering van deze diensten tot stand komen, waaronder ook arbeidsvoorwaarden. Dit is het duidelijkst bij de afname van diensten van freelance journalisten. De prijs voor de geleverde dienst is het inkomen van de freelance journalist.  
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	7.5.2 Productmarkt 
	7.5.2.1 Standpunt Partijen 
	329. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de inkoop van journalistieke diensten.  
	329. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de inkoop van journalistieke diensten.  
	329. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de inkoop van journalistieke diensten.  


	 
	7.5.2.2 Beoordeling ACM 
	330. De ACM is in een eerder besluit uitgegaan van een mogelijke markt voor journalistieke diensten die ruimer is dan alleen die diensten die worden geleverd door onafhankelijke professionals die werkzaam zijn op of voor een redactie van een nieuwsorganisatie die aan waarheidsvinding doet.284 
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	284 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr. 136.  
	284 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr. 136.  
	285 Besluit van de ACM van 10 april 2020 in zaak ACM/19/038207/DPG Media – Sanoma Media, rnr. 135. 

	 
	331. De ACM heeft in dat besluit geoordeeld dat het onderscheid tussen journalistieke diensten (van journalisten), redactiewerk (van redacteuren) en tekstschrijven (van tekstschrijvers) lastig is te maken. Er is sprake van sterke overlap tussen deze werkzaamheden.285 Een journalist kan worden gezien als een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium. Uit het onderz
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	332. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die leiden tot een andere afbakening van deze mogelijke markt. In deze zaak gaat de ACM daarom uit van een mogelijke inkoopmarkt voor journalistieke diensten die ruimer is dan alleen 
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	7.5.3 Geografische markt 
	7.5.3.1 Standpunt Partijen 
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	7.5.3.2 Beoordeling ACM 
	334. In een eerder besluit is de ACM bij de beoordeling van de gevolgen van deze mogelijke markt uitgegaan van een nationale markt.286 Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die leiden tot een andere conclusie. Om deze reden gaat de ACM uit van een mogelijke nationale inkoopmarkt voor journalistieke diensten.  
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	7.5.4 Beoordeling van de gevolgen 
	7.5.4.1 Standpunt Partijen 
	335. Partijen stellen dat, gelet op hun zeer beperkte posities op het gebied van de inkoop van journalistieke diensten, de voorgenomen concentratie niet leidt tot een significante beperking van de daadwerkelijke mededinging.  
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	7.5.4.2 Beoordeling ACM 
	336. In Nederland waren er in 2020 in totaal 29.000 journalisten en redacteuren werkzaam op basis van een arbeidscontract of als freelancer.287 Hiervan waren er minimaal 6335 als freelance journalist en/of redacteur werkzaam.288 
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	337. RTL had in 2020 in totaal [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren in dienst, waarvan [vertrouwelijk] vaste medewerkers en [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren op freelance basis.289 Het inkoopaandeel van RTL op de mogelijke inkoopmarkt voor journalistieke diensten is daarmee [0-5]%. Indien uitgegaan zou worden van een mogelijke inkoopmarkt voor enkel freelance journalisten en redacteuren is het marktaandeel van RTL [0-5]%. 
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	338. Talpa Network had in 2020 in totaal [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren in dienst, waarvan [vertrouwelijk] vaste medewerkers en [vertrouwelijk] journalisten en redacteuren op freelance basis.290 Het inkoopaandeel van Talpa Network op de mogelijke inkoopmarkt voor journalistieke diensten betreft daarmee [0-5]%. Indien uitgegaan zou worden van een mogelijke inkoopmarkt voor enkel freelance journalisten en redacteuren is het marktaandeel van Talpa Network [0-5]%. Het gezamenlijk inkoopaandeel van 
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	7.5.4.3 Conclusie 
	339. De ACM constateert op basis van het voorgaande dat Partijen na de voorgenomen concentratie zeer beperkte posities innemen wat betreft de inkoop van (freelance) journalistieke diensten. De 
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	ACM acht het daarom niet aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de mededinging significant wordt belemmerd wat betreft de inkoop van (freelance) journalistieke diensten. 
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	7.6 De markt voor de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector 
	7.6.1 Inleiding 
	340. Een facilitair bedrijf voor de audiovisuele sector is een bedrijf dat technische en andere facilitaire diensten levert ten behoeve van de productie van televisie- en radio-uitzendingen door omroepen en onafhankelijke producenten. Het gaat om alle diensten die niet tot de inhoudelijke, creatieve of redactionele kernactiviteiten behoren, maar die essentieel zijn bij de totstandkoming van televisie- en radioprogramma’s. De belangrijkste activiteiten hiervan zijn het verzorgen van uitzendingen, het maken v
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	341. Partijen, zowel de zenders als hun productiehuizen, kopen dit soort facilitaire diensten in. De ACM verwacht geen risico’s voor de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie. Partijen zullen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk marktaandeel van circa [10-20]% op de inkoopmarkt hebben. In het navolgende staat de ACM stil bij de mogelijke afbakening van de markt en de gevolgen van de voorgenomen concentratie ten aanzien van de inkooppositie van Partijen op het gebied van facilitaire
	341. Partijen, zowel de zenders als hun productiehuizen, kopen dit soort facilitaire diensten in. De ACM verwacht geen risico’s voor de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie. Partijen zullen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk marktaandeel van circa [10-20]% op de inkoopmarkt hebben. In het navolgende staat de ACM stil bij de mogelijke afbakening van de markt en de gevolgen van de voorgenomen concentratie ten aanzien van de inkooppositie van Partijen op het gebied van facilitaire
	341. Partijen, zowel de zenders als hun productiehuizen, kopen dit soort facilitaire diensten in. De ACM verwacht geen risico’s voor de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie. Partijen zullen na de voorgenomen concentratie een gezamenlijk marktaandeel van circa [10-20]% op de inkoopmarkt hebben. In het navolgende staat de ACM stil bij de mogelijke afbakening van de markt en de gevolgen van de voorgenomen concentratie ten aanzien van de inkooppositie van Partijen op het gebied van facilitaire


	7.6.2 Productmarkt 
	7.6.2.1 Standpunt Partijen  
	342. Partijen gaan, onder verwijzing naar eerdere besluiten van de ACM, uit van een markt voor de inkoop van facilitaire diensten voor de audiovisuele sector. Daarbij zijn Partijen van mening dat geen onderscheid dient te worden gemaakt naar eventuele segmenten voor de verschillende soorten facilitaire diensten.291 Hoe dan ook kan volgens Partijen de precieze marktafbakening in het midden kan worden gelaten, omdat dit voor de materiële beoordeling van de voorgenomen concentratie niet uitmaakt.  
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	7.6.2.2 Standpunt marktpartijen  
	 
	343. Voor haar onderzoek in de meldingsfase heeft de ACM gesproken met EMG, NEP en the Crew (de drie grootste aanbieders van facilitaire diensten in Nederland) en de NPO en NCP als inkopende partijen van facilitaire diensten. Deze partijen onderscheiden verschillende soorten facilitaire diensten of specialisaties binnen de facilitaire dienstverleningsmarkt, maar laten zich niet uit of deze al dan niet tot eenzelfde relevante productmarkt behoren. Zo geeft EMG aan dat zij zich gespecialiseerd heeft in de reg
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	werkzaam die zich volgens de marktpartijen bezighouden met meercamera-diensten, ENG en post-productie. Volgens The Crew zijn ENG en meercamera-diensten verschillende disciplines, en bestaat tevens een tussenvorm genaamd multi-ENG diensten waarbij wordt gewerkt met meerdere losse camera’s voor de productie.294  
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	344. De NPO sluit aan bij de sectorbeschrijving door het CBS.295 Deze omvat het aanbieden van televisie-, film- en videostudio's en/of een ruimte voorzien van de technische faciliteiten voor het vastleggen van bewegende beelden, eventueel in combinatie met de hierbij benodigde technici. Het bevat tevens de facilitaire activiteiten als ondertitelen, nasynchroniseren, monteren, (assistent)cameralieden, geluids- en lichttechnici, beeldtechnici, verhuur van geluids- en lichtapparaten met bedienend personeel, ad
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	345. Marktpartijen geven aan dat producenten een deel van de facilitaire dienstverlening in-house hebben. Zo verzorgen de grotere producenten en/of omroepen de post-productie zelf en heeft bijvoorbeeld de NPO haar eigen studio’s.296 De reden om post-productie in-house te verrichten is veelal gelegen in het optimaliseren van de samenwerking tussen redactie en montage.297 De producenten bieden deze post-productie diensten niet aan derden aan.  
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	346. Daarnaast komt het voor dat facilitaire diensten in een pakket worden afgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van studio’s in combinatie met het afnemen van de faciliteiten voor de registratie van de uitzendingen.298  
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	7.6.2.3 Beoordeling ACM 
	347. In een eerder besluit heeft de ACM binnen de mogelijke markt voor facilitaire diensten voor de audiovisuele sector de volgende segmenten geïdentificeerd: (i) het verzorgen van uitzendingen, (ii) facilitaire diensten op het gebied van geluid, (iii) de vertaling en ondertiteling, (iv) consultancy/projectmanagement, en (v) het onderhoud en beheer van audiovisuele apparatuur.299 De ACM heeft in dit besluit in het midden gelaten of de markt nader moet worden onderscheiden in verschillende deelmarkten voor e
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	348. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat de belangrijkste werkzaamheden van een facilitaire dienstverlener in de audiovisuele sector veelal bestaan uit registraties van uitzendingen met de volgende werkzaamheden: ééncamera-diensten, ook wel ENG, meercamera-diensten en postproductie. Daarnaast zijn facilitaire dienstverleners actief op het vlak van IT-dienstverlening, augmented realtity en de verhuur van studioruimtes. 
	348. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat de belangrijkste werkzaamheden van een facilitaire dienstverlener in de audiovisuele sector veelal bestaan uit registraties van uitzendingen met de volgende werkzaamheden: ééncamera-diensten, ook wel ENG, meercamera-diensten en postproductie. Daarnaast zijn facilitaire dienstverleners actief op het vlak van IT-dienstverlening, augmented realtity en de verhuur van studioruimtes. 
	348. Uit het marktonderzoek van de ACM in deze zaak komt naar voren dat de belangrijkste werkzaamheden van een facilitaire dienstverlener in de audiovisuele sector veelal bestaan uit registraties van uitzendingen met de volgende werkzaamheden: ééncamera-diensten, ook wel ENG, meercamera-diensten en postproductie. Daarnaast zijn facilitaire dienstverleners actief op het vlak van IT-dienstverlening, augmented realtity en de verhuur van studioruimtes. 


	 
	349. De ENG registraties kenmerken zich door het gebruik van één (hand)camera met daarbij doorgaans een cameraman en geluidsman. Meercamera-diensten kenmerken zich door het gebruik van meerdere camera’s tegelijk om een evenement of programma te registreren. Dit kan met behulp van vaste apparatuur in een studio (“vaste studioregie”) of met behulp van één of meer reportagewagens. Deze reportagewagens, ook wel Outside Broadcasting Vehicles (OBV’s) of Satellite News Gathering (SNG’s) genoemd, kunnen op een will
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	352. Partijen bevestigen dat de huur van studio’s van derden vaak gecombineerd wordt met het afnemen van bepaalde registratiefaciliteiten zoals meercamera-diensten. Voor nieuwsuitzendingen, waaronder RTL Nieuws, maakt RTL NL gebruik van haar eigen studio. Talpa geeft aan dat zij bij United/EMG een pakket afneemt bestaande uit een studio en technische faciliteiten voor de programma’s Hart van Nederland (ochtend- en avondedities) en Shownieuws (avondeditie). Andere facilitaire diensten, zoals vertaling en ond
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	individuele producent of omroep.311 Marktpartijen achten het hierdoor, en door de vereiste knowhow, apparatuur en techniek niet waarschijnlijk dat Partijen na de concentratie meer facilitaire diensten in-house zullen gaan verrichten.312 
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	360. Daarnaast geven marktpartijen aan dat er naast Partijen voldoende andere afnemers zijn van facilitaire diensten zoals de NOS, publieke omroepen en producenten. Door de NCP is de zorg geuit dat voorgenomen concentratie minder ruimte kan laten voor producenten om studio’s te huren voor productie van content.313 Door facilitaire dienstverleners wordt echter aangegeven dat de studio’s vaak in hun eigendom zijn en dat zij, al dan niet op basis van exclusiviteit, afspraken maken met de omroepen voor het gebr
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	361. Eén marktpartij geeft aan dat de gevolgen van de concentratie mogelijk indirect te merken zijn. Partijen zullen na de concentratie mogelijk minder content gaan inkopen bij producenten met wie deze facilitaire dienstverlener vaak samenwerkt.315 
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	362. Marktpartijen verwachten niet dat de voorgenomen transactie gevolgen zal hebben voor de positie van de freelancers in de markt. Er is in de sector een tekort aan freelancers, die vaak worden ingehuurd door de facilitaire dienstverleners.316 
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	363. Het marktonderzoek van de ACM bevestigt het standpunt van Partijen dat zij een relatief bescheiden inkooppositie innemen op de markt voor facilitaire dienstverlening voor audiovisuele producties. Uitgaande van een door marktpartijen geschatte marktomvang van €200 miljoen317 ligt het geschatte gezamenlijke marktaandeel van Partijen op [10-20]%. Als de verschillende diensten als ENG, meer camera-diensten en post-productie als afzonderlijke productmarkten zouden worden aangemerkt, wijken de marktaandelen 
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	364. Naast Partijen zijn voldoende andere spelers actief als inkoper van facilitaire diensten, waaronder producenten, omroepen en in toenemende mate het bedrijfsleven.319 Marktpartijen geven aan dat zij voor een belangrijk deel hun facilitaire diensten aanbieden aan de NPO, onafhankelijke Nederlandse en buitenlandse producenten.320  
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	365. Voorts wijst het marktonderzoek erop dat in ieder geval de grotere aanbieders van facilitaire diensten een goede onderhandelingspositie hebben ten opzichte van Partijen.321 Ook hebben deze facilitaire dienstverleners studio’s in eigendom of beheer, die Partijen vaak nodig hebben voor het uitzenden van hun producties/formats. Facilitaire dienstverleners maken voor de verhuur van deze studio’s (al dan niet op basis van exclusiviteit) afspraken met Partijen, waarbij zij bedingen om de registratiefacilitei
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