
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1737/Viacom-CBS 

 

I. MELDING

1. Op 14 januari 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is 

medegedeeld dat Viacom Inc. voornemens is te fuseren met CBS 

Corporation, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Van 

de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 13 van 19 januari 2000. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen 

van derden naar voren gebracht.

 

II. PARTIJEN

2. Viacom Inc. (hierna: Viacom) is een vennootschap naar het recht van de 

staat Delaware, Verenigde Staten. Viacom is actief op het gebied van de 

exploitatie van televisie-zendstations, productie en distributie van films en tv-

programmas, exploitatie van pretparken, het uitgeven en verkopen van boeken 

en daarmee verband houdende multimediaproducten, distributie van videos en 

exploitatie van internetactiviteiten.

3. CBS Corporation (hierna: CBS) is een vennootschap naar het recht van de 

staat Pennsylvania, Verenigde Staten. CBS is actief op het gebied van de 

exploitatie van televisie-zendstations en radiostations, productie en distributie 

van tv-programmas, verkoop van mobiele communicatieterminals en 

exploitatie van een reclamebedrijf gericht op buitenlocaties en 

transportmiddelen.

 

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft, blijkens de Agreement and plan of merger van 

6 september 1999 de overdracht van alle uitstaande aandelen van CBS aan 

Viacom.

 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, 

van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie 



leidt er toe dat CBS door Viacom zal worden overgenomen en als 

rechtspersoon zal ophouden te bestaan.

6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren 

Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Viacom en CBS.

7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de 

gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.

 

V. BEOORDELING

A. Relevante markten

8. Beide partijen zijn actief op het gebied van het verlenen van licenties voor 

Engelstalige tv-programmas in Nederland. Een preciese afbakening van de 

product- en de geografische markt op het gebied van licentieverlening voor tv-

programmas behoeft in de onderhavige zaak niet gemaakt te worden; zelfs op 

een nauw afgebakende markt van gelicentieerde Engelstalige 

televisieproducties in Nederland levert de transactie bescheiden 

marktaandelen op (zie punten 10 en 11).

9. Voorts doet zich een geringe overlap voor tussen de activiteiten van partijen 

op het gebied van Internetreclame. Ook hier is het niet nodig om een 

nauwkeurig besluit met betrekking tot marktafbakening te nemen; op het 

gebied van Internetreclame, wereldwijd dan wel in Nederland, behalen Viacom 

en CBS gezamenlijk een bescheiden marktaandeel (zie punt 12).

B. Gevolgen van de concentratie

10. Met betrekking tot het verlenen van licenties voor tv-programmas schatten 

partijen dat de omzet in Nederland meer dan NLG 250 miljoen bedraagt. De 

inkomsten van Viacom uit licentieverlening van programmas in Nederland (via 

Paramount Pictures, Paramount Television en MTV Networks) bedroegen in 

1998 ongeveer NLG [ ] miljoen, terwijl CBS (via CBS Broadcast International) 

in 1998 een omzet boekte van ongeveer NLG [ ] miljoen. Belangrijkste 

concurrenten van partijen in Nederland zijn Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Warner 

Bros, The Walt Disney Company, Twentieth Century Fox Film Corp, Sony 

Pictures Entertainment Inc en Universal Studios Inc.

11. Volgens partijen zal zelfs op een nauwer afgebakende markt voor 

Engelstalige gelicentieerde tv-programmas in Nederland het gezamenlijke 

marktaandeel van Viacom en CBS ruim beneden de 15% liggen. Er is er geen 

reden om hieraan te twijfelen, met name gezien de andere sterke spelers die 

op dit gebied actief zijn in Nederland.

12. Ten aanzien van reclame via het internet rapporteerde het Internet 

Advertising Bureau dat de totale omzet verkregen uit Internet-advertentie-

activiteiten ruim 3 miljard gulden bedroeg in 1998. De omzet van Viacom (via 

haar Onlinedivisie) op het gebied van Internetreclame bedroeg in 1998 minder 

dan NLG [ ] miljoen, terwijl de omzet van CBS in 1998 op het gebied van 

Internet-advertenties ca. NLG [ ] miljoen bedroeg. De gezamenlijke 

wereldwijde omzet van partijen met betrekking tot Internet-advertenties zou 



derhalve een aandeel vertegenwoordigen van minder dan [0%-10%]. CBS 

heeft geen Nederlandse adverteerders op haar websites en geen enkel 

Nederlands bedrijf is een belangrijke adverteerder op een Viacomwebsite, 

aldus partijen. Belangrijkste concurrenten van partijen op dit gebied zijn 

Yahoo!, MSN, Go, Geocities, AOL, Microsoft en Lycos.

13. Op grond van het voorgaande is het niet aannemelijk dat door de 

concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt.

 

VI. CONCLUSIE

14. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de 

gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om 

aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische 

machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd.

15. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van 

de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is 

vereist.

Datum: 25-2-2000 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, 

voor deze:

w.g. Drs. R.J.P. Jansen

Hoofd Concentratiecontrole

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.


