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Ontwerpbesluit Marktanalyse ontbundelde toegang (ACM/DTVP/2014/206057) 

Nationale consultatie 

Reactie Nederlandse Publieke Omroep en Vereniging Commerciële Omroepen op verzoek om dupliek  

6 februari 2015 

1 Reactie Omroepen 

1.1 Op 31 oktober 2014 publiceerde ACM het Ontwerpbesluit Marktanalyse ontbundelde toegang 

(Ontwerpbesluit) en opende de nationale consultatie van het Ontwerpbesluit waarbij 

geïnteresseerde partijen tot 12 december 2014 de gelegenheid werd geboden hun zienswijze op het 

Ontwerpbesluit kenbaar te maken. Op 12 december 2014 hebben de Vereniging Commerciële 

Omroepen (VCO) en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), verder aan te duiden als de 

Omroepen,
1
 hun zienswijze met bijlagen ingediend. 

1.2 In verband hiermee ontvingen de Omroepen op 30 januari jl. van ACM het bericht dat zij naar 

aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp marktanalysebesluit overweegt verplichtingen te 

wijzigen. ACM  verzoekt marktpartijen hun eventuele reactie naar aanleiding van deze overwegingen 

uiterlijk vrijdag 6 februari 2015 via een “dupliek” in te dienen.  

1.3 De door ACM voorgestelde wijzigingen zijn voor de Omroepen als zodanig geen aanleiding voor een 

reactie. Wel merken zij op dat het feit dat de voorgestelde wijzigingen geen betrekking hebben op 

hetgeen de Omroepen in hun zienswijzen naar voren hebben gebracht er wellicht op duidt dat ACM 

voornemens is daaraan voorbij te gaan (althans daarin geen aanleiding ziet het Ontwerpbesluit te 

wijzigen).  

1.4 Voor zover dat het geval is, verzoeken de Omroepen in kennis te worden gesteld van de 

overwegingen van ACM en de gelegenheid te krijgen daarop te reageren (“dupliek”) vóórdat deze in 

een definitief marktanalysebesluit worden vastgelegd. 

1.5 Dat het – anders dan bij de in de brief van 30 januari jl. genoemde verplichtingen –  niet zou gaan 

om een (voorgenomen) wijziging van het Ontwerpbesluit, doet daar niet aan af. Immers, zoals 

uitvoerig uiteengezet in de zienswijze van 12 december 2014, heeft ACM televisie (als markt op zich 

dan wel als onderdeel van een bundelmarkt)  – ten onrechte – in het geheel niet betrokken bij de 

analyse. Alles wat ACM in het definitieve besluit hierover zal zeggen is dus geheel nieuw ten 

opzichte van het Ontwerpbesluit. 

1.6 De mogelijkheid bestaat dat ACM in de zienswijze motiveert waarom zij geen aanleiding ziet in de 

zienswijze van de Omroepen deze omissie te herstellen. De mogelijkheid bestaat ook dat ACM de 

televisiemarkt wel nader analyseert maar in de uitkomst geen aanleiding ziet tot wijzigingen ten 

opzichte van het Ontwerpbesluit. In beide gevallen komt het de kwaliteit van de besluitvorming ten 

goede om ook op deze punten de Omroepen de mogelijkheid tot een nadere reactie (“dupliek”) te 

bieden. 

1.7 Deze reactie bevat geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens.  

                                                      
1 De leden van de VCO zijn RTL Nederland, SBS Broadcasting B.V., Viacom International Media Networks (Comedy Central, 

MTV en Nickelodeon), Discovery Networks Benelux (TLC, Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery) en The 

Walt Disney Company (Disney Channel, DisneyXD, Disney Junior). Zie www.vconedeland.org.  


