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 BESLUIT

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot

ongegrondverklaring van de bezwaren gericht tegen zijn besluit van 10 september 1998

met kenmerk 1/121.b73 en 16 februari 2000 met kenmerk 1/322,b53.

Nummer 1 /  501.o119

Betreft zaak: Telegraaf vs NOS/HMG

Openbaar

Nederlandse mededingingsautoriteit

I Verloop van de procedure

1. Bij besluit van 10 september 1998, zoals gewijzigd en aangevuld bij besluit van 16 februari

2000 (hierna ook: het bestreden besluit) heeft de directeur-generaal van de Nederlandse

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) op klachten van NV Holdingmaatschappij De

Telegraaf (hierna: de Telegraaf) geoordeeld dat de Nederlandse Omroep Stichting (hierna: de

NOS) en RTL/Veronica de Holland Media Groep SA (hierna: de HMG) misbruik maken van

een economische machtspositie door derden uit te sluiten van levering op weekbasis van een

chronologische opgave van alle radio- en televisieprogramma’s die door de publieke

omroepverenigingen, respectievelijk door de zenders RTL4, RTL5 en Veronica1 worden

uitgezonden (hierna: wekelijkse programmaoverzichten). Een aanvraag van de NOS op basis

van artikel 25, van de Mededingingswet (hierna: Mw) is afgewezen. Aan de NOS en de HMG

is een last onder dwangsom opgelegd strekkende tot levering van de wekelijkse

programmaoverzichten aan de Telegraaf.

2. De NOS en de HMG hebben tijdig bezwaar gemaakt. Het bezwaar is behandeld ter

hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (hierna: de

Adviescommissie) op 17 december 1998 en 7 juni 2000. Op 25 juli 2000 heeft de

Adviescommissie advies uitgebracht (hierna: Advies). Het Advies is aan dit besluit gehecht.

Naar het Advies wordt verwezen voor een weergave van de gevolgde procedure, voor een

weergave van de feiten en van de standpunten van partijen.2

                                                          
1 De HMG heeft de naam van haar zender "Veronica"  inmiddels gewijzigd in "Yorin".

2 Advies randnummers 1 t/m 30, 37 t/m 51, 59 t/m 66, 74 t/m 104, 122 t/m 138, 146 t/m 152, 160 t/m 166, 173 t/m 184, 194

t/m 197, 203, 204, 207 t/m 232.
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3. Het Advies van de Adviescommissie is voor de d-g NMa aanleiding geweest tot het

verrichten van nader onderzoek. Meer in het bijzonder heeft de d-g NMa onderzoek laten

uitvoeren naar de markt van uitgaven van wekelijkse programmaoverzichten. Daarnaast heeft

de d-g NMa een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële gevolgen van een eventuele

leveringsplicht voor de publieke omroepen. Bedoelde onderzoeken zijn verricht door,

respectievelijk, NIPO Consult B.V. (hierna: NIPO Consult) en KPMG Bureau voor

Economische Argumentatie B.V. (hierna: KPMG BEA). Op 13 juli 2001 is het door NIPO

Consult uitgevoerde onderzoek afgerond. Op 23 juli 2001 is het door KPMG BEA uitgevoerde

onderzoek afgerond.

4. De rapporten van beide onderzoeken zijn voorgelegd aan de NOS, de HMG en de Telegraaf

teneinde partijen in de bezwaarprocedure in de gelegenheid te stellen op beide rapporten

hun eventueel commentaar te leveren. Van deze gelegenheid is door alle partijen gebruik

gemaakt. De NOS heeft bij fax van 31 augustus 2001 gereageerd en op 27 september 2001

door overlegging van een rapport, opgesteld door McKinsey & Company (hierna: McKinsey)

in opdracht van de NOS; de HMG heeft bij fax van 30 augustus 2001 gereageerd en de

Telegraaf bij brief van 30 augustus 2001.

5. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit,

zorgvuldig tot stand is gekomen en te hebben vastgesteld dat het Advies naar zijn oordeel

inhoudelijk concludent is, heeft de d-g NMa besloten - om redenen zoals hierna nader

toegelicht - het Advies deels te volgen, deels te volgen met aanvullende motivering en deels

niet te volgen.

II Nadere beschrijving relevant wettelijk kader en nieuwe feiten en

omstandigheden

II.1 Wettelijk kader

6. Gezien het specifieke wettelijk kader van de onderhavige zaak en recente wijzigingen daarin,

acht de d-g NMa het van belang hiervan een nadere uiteenzetting te geven alvorens wordt

ingegaan op de door partijen aangevoerde bezwaren.

7. Ingevolge artikel 16, eerste lid, van de Mediawet is de NOS het samenwerkings- en

coördinatieorgaan van de instellingen die zendtijd hebben gekregen voor landelijke omroep.

Blijkens artikel 18 van de Mediawet benoemt elke omroepvereniging één lid in de raad van

toezicht van de NOS. De verhouding tussen de NOS en de omroepverenigingen en tussen de

omroepverenigingen en hun leden is bij de inwerkingtreding van de Wet Liberalisering

Mediawet3 en bij de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Mediawet in verband

met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (23

maart 2000, stb. 138) op een aantal onderdelen gewijzigd.

                                                          
3 Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de

Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de liberalisering van de mediawetgeving, Stb. 1997, 336, hierna aangeduid

als Wet Liberalisering Mediawet.
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8. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan aan de NOS een concessie

(omschreven in artikel 30a van de Mediawet) verlenen voor landelijke omroep op televisie en

radio. Het aantal leden van de omroepvereniging is bepalend voor de vraag of en tot welke

omvang een erkenning of een voorlopige erkenning  kan worden verkregen. De Minister kan

aan omroepverenigingen met ten minste 300.000 leden een erkenning verlenen4. Aan

omroepverenigingen met ten minste 50.000 leden kan hij een voorlopige erkenning verlenen.

De wetgever heeft de tot 1997 bestaande verplichte koppeling tussen abonnement op een

programmablad en lidmaatschap van een omroepvereniging beëindigd5. Hoewel er niet

langer sprake is van een verplichte koppeling, staat het de omroepverenigingen vrij de

verstrekking van het programmablad te koppelen aan een lidmaatschap (zogenaamde

abonneeleden). Naast abonneeleden kan een omroepvereniging zogenaamde 'tientjes-leden'

hebben. Deze leden van een publieke omroepvereniging betalen een contributie van ten

minste fl. 12,60 en zijn geen abonnee van het omroepblad6.

9. De hoofdtaak van publieke omroepen is het programma te verzorgen waarvoor zij zendtijd

hebben verkregen. Het uitgeven van een programmablad wordt op grond van artikel 57,

tweede lid, Mediawet aangemerkt als een nevenactiviteit. Voorts verzorgen de

omroepverenigingen verenigingsactiviteiten waarmee de band tussen de omroepvereniging

en haar leden wordt onderhouden en versterkt.

10. De inkomsten van publieke omroepen bestaan uit overheidsmiddelen en neveninkomsten.

De richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep van het Commissariaat voor

de Media (hierna ook: de richtlijn) bepaalt, dat de bijdrage die de omroepinstellingen krijgen

uit de omroepmiddelen uitsluitend aan het eigen omroepprogramma mag worden besteed.

Op grond van artikel 57c Mediawet, zoals uitgewerkt in paragraaf 2.2.2. van de richtlijn, dient

het saldo van de inkomsten uit nevenactiviteiten en vermogen (en uit eventuele andere

bronnen) te worden aangewend voor de verzorging van het programma waarvoor zendtijd is

verkregen. In afwijking hiervan is met betrekking tot inkomsten uit programmabladen in

artikel 17 van het Mediabesluit bepaald dat deze jaarlijks tot ten hoogste het bedrag dat nodig

is om een eventueel verlies van de desbetreffende omroepvereniging te dekken, mogen

worden besteed aan verenigingsactiviteiten7.

11. Op grond van artikel 58 van de Mediawet stellen de instellingen die zendtijd voor landelijke

omroep hebben verkregen de gegevens van de door hen uit te zenden programma’s ter

beschikking van de NOS voor zover deze nodig zijn voor de opgaven van uit te zenden

omroepprogramma’s in de programmabladen. Zij gedogen dat de NOS die gegevens ter

verveelvoudiging en openbaarmaking ter beschikking stelt van de publieke

omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen, alsmede – sedert de Wet Liberalisering

Mediawet – van anderen die daartoe een overeenkomst met de NOS hebben gesloten.

                                                          
4
 Artikel 31 lid 3 Mediawet zoals gewijzigd bij wet van 23 maart 2000.

5 Zie Wet Liberalisering Mediawet (reeds aangehaald).

6 Besluit tot aanpassing van de minimum contributie voor omroepverenigingen, Kamerstukken I/ II, 1997-1998, 25711, nr

76/1. Besluit van 27 oktober 1997 Stb. 505.

7 Zie ook artikel 57c lid 2 Mediawet.
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II.2 Nieuwe feiten en omstandigheden

12. Het bestreden besluit wordt beoordeeld op grondslag van de bezwaren met inachtneming

van eventuele nieuwe feiten en omstandigheden. Wat betreft nieuwe feiten en

omstandigheden aan de zijde van de NOS en de HMG wordt het volgende opgemerkt.

13. Aan de zijde van de NOS hebben zich geen relevante nieuwe feiten voorgedaan. De NOS

volhardt in haar weigering om de Telegraaf de wekelijkse programmagegevens te leveren van

de publieke omroepen en acht het, gezien de volgens de NOS fundamentele bezwaren van de

publieke omroep tegen de beslissing van de NMa, niet zinvol met de Telegraaf in

onderhandeling te treden over de voorwaarden van eventuele levering.

14. Wat de HMG betreft, is in mei 2000 de Vereniging Veronica, die het Veronicablad exploiteert,

uit de HMG getreden met medeneming van het Veronicablad. De HMG, die nog enige tijd de

zender Veronica exploiteerde, heeft inmiddels de naam van deze zender gewijzigd in Yorin.

Als gevolg van de uittreding van de Vereniging Veronica, geeft de HMG niet langer een

programmablad uit. Een en ander heeft, zoals uit het navolgende zal blijken, geen invloed op

de onderhavige procedure.

15. Tenslotte heeft de HMG nadat in het bestreden besluit is geoordeeld dat de HMG niets heeft

aangevoerd dat aannemelijk maakt dat de eerder door de HMG van de Telegraaf gevraagde

vergoeding redelijk en niet-discriminatoir is, een nieuw voorstel aan de Telegraaf gedaan.

Zoals hierna, onder randnummer 25, toegelicht, is de d-g NMa, anders dan de

Adviescommissie8, van oordeel dat de HMG ook wat betreft dit voorstel niet aannemelijk

weet te maken dat haar voorstel redelijk en niet-discriminatoir is.

III Beoordeling voorgestelde vergoeding

16. De HMG heeft kort na het besluit van de d-g NMa van 16 februari 2000, in mei 2000, voor

de levering van de programmagegevens aan de Telegraaf een vergoeding van ƒ

(VERTROUWELIJK) per jaar voorgesteld. De Telegraaf heeft dit voorstel niet aanvaard. De

Telegraaf heeft in dit verband gewezen op het feit dat de gevraagde vergoeding hoger was

dan het eerdere voorstel van de HMG dat in het bestreden besluit reeds als onredelijk werd

beschouwd.

17. Gezien de impasse, hebben de HMG en de Telegraaf zich tijdens de hoorzitting op 7 juni

2000 bereid verklaard zich te onderwerpen aan arbitrage. Tijdens de hoorzitting heeft de

HMG tevens gesteld dat pas nadat een overtreding is vastgesteld ingevolge artikel 24 Mw,

vaststelling van een vergoeding en een eventuele last aan de orde is. De HMG heeft hiermee

aangegeven niet eerder te willen onderhandelen over de feitelijke levering tegen een nader te

bepalen prijs dan nadat is komen vast te staan dat zij tot bedoelde levering verplicht is. In dit

licht bezien moet de houding van de HMG worden aangemerkt als, danwel gelijkgesteld

worden aan, een weigering om de gevraagde gegevens te leveren.

                                                          
8 Advies randnummers 171 en 172.
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18. Voorts heeft de HMG onvoldoende onderbouwd dat de laatst gevraagde vergoeding redelijk

en niet-discriminatoir is. Gelijk de Adviescommissie stelt9 en anders dan de HMG meent, ligt

de bewijslast in deze bij de betrokken onderneming. Indien de HMG aannemelijk maakt dat

het tarief redelijk en niet-discriminatoir is, dan is niet langer sprake van strijd met artikel 24

Mw en kan het gedrag van de Telegraaf daaraan niet afdoen.

19. De HMG is er niet in geslaagd haar stelling dat sprake is van een redelijk en niet-

discriminatoir tarief te onderbouwen. De HMG stelt dat de vergoeding gebaseerd is op de

prijzen die in het Verenigd Koninkrijk  in 1991, in Ierland in 1995 , en in Nederland op basis

van de overeenkomst HMG/NOS in 1996 werden betaald en de ondergrens van een

schatting van de waarde van de gegevens, gemaakt door Arthur Andersen in opdracht van de

HMG. Het voorstel is tot stand gekomen door middeling van deze cijfers. De HMG heeft

voorts aangevoerd dat op dit moment de Vereniging Veronica ƒ(VERTROUWELIJK) per jaar

betaalt voor de wekelijkse programmaoverzichten van de HMG, zodat de gevraagde

vergoeding volgens de HMG reëel is. Hierover wordt het volgende opgemerkt.

20. Zoals uit het bestreden besluit voortvloeit, is het aan de NOS en de HMG om de redelijkheid

van een gevraagde vergoeding aan te tonen. Het  opnemen van niet gespecificeerde posten

in een gevraagde vergoeding wordt in het bestreden besluit echter als niet redelijk

aangemerkt.

21. Aan de stelling van de HMG dat de vergoeding (onder meer) gebaseerd is op de

overeenkomst HMG/NOS uit 1996 ontbreekt elke onderbouwing. Wat betreft de ondergrens

van de schatting welke wordt gevormd door de gegevens van Arthur Andersen, geldt dat deze

geen concrete basis kan vormen voor de redelijkheid van de vergoeding. Niet alleen is Arthur

Andersen in het rapport zelf zeer voorzichtig met het trekken van conclusies, deze conclusies

vormen een zeer grote “ range”, namelijk tussen ƒ(VERTROUWELIJK) en

ƒ(VERTROUWELIJK). De HMG blijkt dit te onderkennen, aangezien ze het voorstel niet enkel

op dit rapport baseert.

22. Tot de cijfers waarop de HMG haar voorgestelde vergoeding voorts baseert behoren de

prijzen die in het verleden voor programmagegevens zijn betaald in drie Europese landen.

Afgezien van de vraag of deze prijzen uit een zodanig ver verleden nog steeds als reële

waarden kunnen worden beschouwd, heeft de HMG geen feitelijke informatie over de situatie

in Ierland overgelegd. Ditzelfde geldt voor de situatie in Engeland, hoewel er tijdens de

hoorzitting, gehouden op 7 juni 2000, door de NMa op gewezen is dat men zich in Engeland

baseert op kosten, zodat de vraag rijst in hoeverre een vergelijking met de Nederlandse

situatie opgaat. De HMG heeft ook het cijfer uit Engeland niet met feitelijke gegevens

gestaafd. Overigens is door de HMG niet betwist dat haar eerdere voorstel, dat zelfs lager

was dan de voorgestelde vergoeding van ƒ(VERTROUWELIJK) in vergelijking met andere

landen van de Europese Gemeenschap zeer hoog is. De HMG heeft niet duidelijk gemaakt

waarom deze lagere vergoedingen niet (mede) als onderbouwing voor de vast te stellen

vergoeding kunnen dienen.

23. In dit licht bezien kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de HMG niet aannemelijk

heeft gemaakt dat de door haar gevraagde vergoeding redelijk is.

                                                          
9 Advies randnummer 191.
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24. Het enkele feit dat de Vereniging Veronica een soortgelijke vergoeding zou betalen doet

hieraan niet af. Het feit dat een partij op de markt een bepaald tarief betaalt wil niet zonder

meer zeggen dat dit tarief redelijk is. Temeer niet nu elke onderbouwing van dit tarief

ontbreekt en dit tarief een voorlopig tarief betreft, afhankelijk van de uitkomst van deze

procedure, dat overeengekomen is met een organisatie die tot voor kort tot de HMG

behoorde en aan wie, naar kan worden aangenomen, vanwege deze historische band wordt

geleverd.

25. Daar uit het gedrag van de HMG blijkt dat de HMG niet eerder wil onderhandelen dan nadat

is komen vast te staan dat de HMG tot bedoelde levering verplicht is en omdat de HMG niet

aannemelijk heeft gemaakt dat de voorgestelde vergoeding redelijk en niet-discriminatoir is,

wordt het gedrag van de HMG als leveringsweigering aangemerkt danwel hiermee

gelijkgesteld.

IV Beoordeling

IV.1 Schending van wezenlijke vormvoorschriften

26. Het Advies wordt gevolgd voor zover daarin geen reden is gevonden de bezwaren gegrond te

verklaren ter zake van de gestelde schending van vormvoorschriften10.

IV.2 Artikel 24 Mededingingswet

27. Artikel 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een economische

machtspositie. Teneinde misbruik vast te kunnen stellen, moet eerst de relevante markt

worden afgebakend waarop de gedraging zich afspeelt. Vervolgens wordt bezien of sprake is

van een machtspositie en tenslotte of de betrokken gedraging kan worden aangemerkt als

misbruik.

IV.2.1 Relevante markt

28. De d-g NMa volgt het Advies van de Adviescommissie wat de afbakening van de relevante

markt betreft11. De Adviescommissie bevestigt het eerder door de d-g NMa dienaangaande

ingenomen standpunt, dat de relevante productmarkt bestaat uit de markt voor wekelijkse

programmaoverzichten.

                                                          
10

 Advies randnummers 33 t/m 36 . Opgemerkt zij dat de opvatting van de Adviescommissie in randnummers 31 en 32

dat in een sanctieprocedure niet een openbare hoorzitting kan worden gehouden, niet in haar algemeenheid wordt

gevolgd, maar dat  van geval tot geval afhankelijk van de omstandigheden bevoordeeld wordt of een hoorzitting openbaar

is of niet. In de Memorie van Toelichting bij artikel 60 van de Mw wordt aangesloten bij het advies van de Commissie voor

de toetsing van wetgevingsprojecten inzake Handhaving door bestuurlijke boeten (Toetsingscommissie). Volgens de

Toetsingscommissie dient bij sanctiebeschikkingen te worden voorzien in een hoorplicht. De Adviescommissie gaat eraan

voorbij dat de invulling van deze hoorplicht, al dan niet tijdens een openbare hoorzitting, tot de discretionaire

bevoegdheid van de d-g NMa behoort.

11
 Advies randnummers 52 t/m 58.



Openbaar

Openbaar7

29. Omdat de programmagegevens van de verschillende omroepen onderling niet uitwisselbaar

zijn, vormen deze elk een afzonderlijke deelmarkt van de totale relevante productmarkt van

wekelijkse programmaoverzichten.

30. De d-g NMa volgt ook wat betreft de afgeleide markt het Advies12. Tot de afgeleide markt (in

het navolgende ook aangeduid als de markt voor wekelijkse programmabladen) behoren de

programmabladen die de publieke omroepen uitgeven, het Veronicablad en andere uitgaven

die in hoofdzaak programmagegevens bevatten, zoals de zaterdagbijlage met een wekelijks

totaaloverzicht van programma's die de Telegraaf wil uitgeven. Deze zienswijze wordt ook

bevestigd door het onderzoek, dat in opdracht van de d-g NMa door NIPO Consult is

uitgevoerd (hierna ook: het NIPO onderzoek). Uit dit onderzoek volgt dat een bijlage bij een

dagblad, zoals de zaterdagbijlage bij de Telegraaf, in grote mate zal concurreren met de

bestaande programmabladen van de publieke omroepen en het Veronicablad van de

Vereniging Veronica. Dat de bestaande programmabladen concurrentie zouden ondervinden

van een dergelijke bijlage bij de Telegraaf wordt eveneens bevestigd door het rapport

Meinhardt13, waarnaar de NOS verwijst in haar bezwaren. Hierin wordt geconcludeerd dat

een daling met 50% van het verkoopcijfer zal plaatsvinden na toetreding door de Telegraaf

met bedoelde zaterdagbijlage.

31. De relevante geografische markt wordt gevormd door Nederland. Ook op dit onderdeel volgt

de d-g NMa het Advies14.

IV.2.2. Machtspositie

32. De d-g NMa volgt het advies wat betreft de beoordeling van de positie van de NOS en de

HMG op de relevante markt15. De Adviescommissie bevestigt dienaangaande het eerder door

de d-g NMa ingenomen standpunt. Naar het oordeel van de d-g NMa - hierin bevestigd door

de Adviescommissie - nemen de NOS en de HMG beide een economische machtspositie in

op de markt voor wekelijkse programmaoverzichten. De NOS kan op grond van artikel 58

Mediawet als enige beschikken over het totaal aan wekelijkse programmaoverzichten van de

publieke omroepen en kan deze vrijelijk ter beschikking stellen van derden. Daarmee beschikt

de NOS over een feitelijk monopolie ten aanzien van deze programmaoverzichten. De

zenders RTL4, RTL5 en – inmiddels – Yorin16 maken deel uit van de HMG. De HMG beschikt

over de programmagegevens van deze zenders en bijgevolg over een feitelijk monopolie ten

aanzien van de betrokken programmagegevens.

                                                          
12 Advies randnummer 56.

13 Meinhardt Communicatie/Consultancy, Notitie over de positie van de omroepbladen op de lezers- en advertentiemarkt.

Breukelen, 12 mei 1998. Opgesteld in opdracht en ten behoeve van de Groep Omroepbladen van het NUV.

14 Advies randnummer 57.

15 Advies randnummers 67 t/m 72.

16 In plaats van Veronica behoort thans tot  de HMG de zender Yorin, zodat in het Advies, o.a. in randnummer 69, in

plaats van de programmagegevens van Veronica gelezen moet worden de programmagegevens van Yorin.



Openbaar

Openbaar8

33. De in de Auteurswet en de in artikel 59 Mediawet17 neergelegde auteursrechtelijke

bescherming voorziet de feitelijke machtspositie van de NOS en de HMG van een juridische

basis18.

34. In het onderhavige geval resulteert, zoals door de Adviescommissie geoordeeld, een feitelijke

monopoliepositie ten aanzien van een deel van de relevante markt in een economische

machtspositie op bedoelde markt. Derden die een op de Nederlandse markt gericht

programmablad willen uitgeven met een wekelijks overzicht van de programmagegevens van

de publieke omroepen en de zenders van de HMG, verkeren in een afhankelijke positie ten

opzichte van de NOS en de HMG.

35. De Adviescommissie wordt niet gevolgd in haar oordeel dat de NOS en de HMG niet

beschikken over een machtspositie op de afgeleide markt, omdat er volgens de

Adviescommissie voldoende concurrentie is op de afgeleide markt19.  Voor zover de positie

van partijen op de afgeleide markt relevant is, wordt op dit aspect in het navolgende

afzonderlijk ingegaan (zie randnummers 53 e.v.).

IV.2.3. Misbruik van machtspositie

36. Teneinde te beoordelen of het gedrag van de NOS en de HMG kan worden aangemerkt als

misbruik in de zin van artikel 24 Mw, wordt in het navolgende allereerst het toetsingskader en

de dienaangaande relevante rechtspraak uiteengezet.

IV.2.3.1. Kader voor oordeel inzake misbruik

—Inleiding

37. De d-g NMa volgt de Adviescommissie in haar oordeel dat de weigering van de NOS en de

HMG om een licentie te verlenen voor de wekelijkse programmaoverzichten beoordeeld dient

te worden aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) over (de verhouding tussen) het verbod van

misbruik van een economische machtspositie en het intellectuele eigendomsrecht20. De

Adviescommissie wordt evenzeer gevolgd in haar conclusie dat het intellectueel

eigendomsrecht dat op programmagegevens rust, moet worden gekwalificeerd als

geschriftenbescherming21.

38. De d-g NMa volgt de Adviescommissie niet in haar opvolgende analyse22 waarin zij, onder

verwijzing naar het arrest RTE en ITP tegen de Europese Commissie (hierna: Magill)23 van het

                                                          
17 In midden kan worden gelaten of, zoals de Adviescommissie in randnummer 72 van het Advies lijkt te suggereren,

artikel 71g van de Mediawet geldt voor de HMG.

18 Advies randnummer 72.

19 Advies randnummer 73.

20 Advies randnummers 112 en 113.

21 Advies randnummers 105 t/m 111.

22 Advies randnummer 114.
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Hof van Justitie, stelt dat van misbruik slechts sprake is wanneer aan de volgende vier

voorwaarden wordt voldaan: 1) een derde kan zonder levering van de litigieuze informatie de

gids niet op de markt kan brengen, 2) deze weigering staat in de weg aan de introductie van

een nieuw product, waarnaar van de zijde van de consument een potentiële vraag bestaat, 3)

de weigering vindt geen rechtvaardigingsgrond in objectieve overwegingen en 4) elke

mededinging op de afgeleide markt wordt uitgesloten. Evenmin kan de d-g NMa zich

verenigen met de feitelijke analyse van de Adviescommissie die leidt tot het oordeel dat in het

onderhavige geval niet wordt voldaan aan de tweede en vierde voorwaarde zodat geen sprake

kan zijn van misbruik24.

39. Zoals in het navolgende zal worden toegelicht leidt een analyse van de rechtspraak inzake

artikel 82 EG van het Hof van Justitie tot de conclusie dat de weigering van de NOS en de

HMG een licentie te verlenen misbruik oplevert indien aan drie voorwaarden is voldaan (zie

randnummer 50). Volgens de d-g NMa zijn deze voorwaarden in het onderhavige geval

vervuld zodat de weigering van de NOS en de HMG kan worden aangemerkt als misbruik in

de zin van artikel 24 Mw (zie hierna randnummers 68 tot en met 109).

—Interpretatie Magill

40. Gelet op het feit dat in het arrest Magill een soortgelijke vraag centraal stond als in de

onderhavige zaak, stelt de Adviescommissie dat het licentiebeleid van de NOS en de HMG

met name aan dit arrest getoetst moet worden25. Vervolgens leidt de Adviescommissie uit

voornoemd arrest af dat de door het Hof van Justitie opgesomde omstandigheden (vier)

voorwaarden zijn waaraan getoetst moet worden in het kader van vermeend misbruik door

een onderneming die houder is van een intellectueel eigendomsrecht. Zou niet aan een of

meer van deze omstandigheden (voorwaarden) worden voldaan, dan zou van misbruik geen

sprake zijn.

41. Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Uit het arrest Magill volgt, anders dan in het Advies

verondersteld, niet dat de vier genoemde omstandigheden afzonderlijke criteria vormen

waaraan in het algemeen in gevallen van leveringsweigering waarbij een intellectueel

eigendomsrecht aan de orde is, getoetst dient te worden (zie randnummers 42 en 43). Uit

een nadere analyse van het arrest Magill blijkt dat het Hof van Justitie drie voorwaarden

onderscheidt teneinde te beoordelen of sprake is van misbruik (zie randnummer 45). Deze

analyse sluit aan bij eerdere arresten van het Hof van Justitie inzake leveringsweigering.

De criteria welke in de jurisprudentie van het Hof van Justitie in het kader van artikel 82 EG

ten algemene zijn ontwikkeld ten aanzien van leveringsweigering dienen als kader voor de

oordeelvorming in de onderhavige zaak. Zij laten voldoende ruimte om rekening te houden

met  intellectuele eigendomsrechten. De zienswijze dat slechts de omstandigheden zoals

                                                                                                                                                                 
23 HvJ EG 6 april 1995, gev. zaken C-241 en C-242/91, RTE en ITP t. Commissie (Magill), Jur. 1995, p. I-743.

24 Advies randnummers 115 t/m 121.

25 De NOS baseert haar betoog dat het oordeel slechts gebaseerd zou dienen te worden op het arrest Magill, op het arrest

Bronner (zie voetnoot 29). Uit dit laatste arrest zou  blijken dat situaties waarin intellectuele eigendomsrechten aan de

orde zijn, vanwege de positie van de rechthebbenden, moeten worden onderscheiden van situaties waarin de essential

facilities doctrine (of argumenten die daaraan doen denken) is beoordeeld. Dit betoog treft geen doel, zoals uiteengezet in

de randnummers 46 tot en met 48.
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omschreven in het arrest Magill voor de beoordeling van het onderhavige geval relevant zijn,

is naar het oordeel van de d-g NMa te beperkt en daarmee onjuist.

42. De criteria welke de Adviescommissie uit het arrest Magill afleidt vormen geen voorwaarden

waaraan  moet worden voldaan. Het Hof van Justitie stelt in overweging 50 van het arrest

Magill dat de uitoefening van het intellectuele eigendomsrecht in uitzonderlijke

omstandigheden misbruik kan opleveren.

43. “Uitzonderlijke omstandigheden” betreft naar zijn aard een open categorie die telkens met

inachtneming van de specifieke aspecten van een concreet geval, nader moet worden

ingevuld. De criteria waaraan de Adviescommissie in de onderhavige zaak toetst vormen de

bijzondere omstandigheden op grond waarvan in het arrest Magill geoordeeld kon worden

dat in dat geval sprake was van misbruik. Naar de mening van de d-g NMa is evenwel onjuist

de veronderstelling waarvan de Adviescommissie lijkt uit te gaan, dat bij afwezigheid van die

specifieke omstandigheden niet aan de criteria wordt voldaan en derhalve niet tot misbruik

kan worden geconcludeerd.

44. Dit blijkt ook uit het eerder gewezen arrest van het Hof van Justitie in de zaak Volvo Veng26,

waarnaar in het arrest Magill wordt verwezen. In dit arrest overweegt het Hof van Justitie dat

de uitoefening van een uitsluitend recht door de houder van een intellectueel eigendomsrecht

op zich geen misbruik oplevert. Zo heeft de houder van een beschermd model voor

carrosserieonderdelen van auto's in principe de vrijheid om te weigeren een licentie te

verlenen voor de levering van producten waarin het model is verwerkt. Het Hof van Justitie

overwoog in deze zaak evenwel vervolgens dat de uitoefening van een uitsluitend recht door

de houder op grond van artikel 86 EG (thans 82) verboden kan zijn, indien zij de

onderneming met een machtspositie brengt tot gedragingen die misbruik opleveren. Het Hof

van Justitie noemt enkele voorbeelden van bijzondere omstandigheden die tot deze conclusie

kunnen leiden, zoals een discriminerende beleveringspraktijk ten faveure van tot het eigen

netwerk behorende dealers, het hanteren van onbillijke prijzen en het staken van

vervaardiging van vervangingsonderdelen.

45. Het Hof van Justitie bevestigt in het arrest Magill de uitgangspunten zoals geformuleerd in

het arrest Volvo Veng. Vervolgens somt het Hof van Justitie in het arrest Magill niet vier,

zoals de Adviescommissie stelt, maar drie omstandigheden op, op grond waarvan tot

misbruik geoordeeld kon worden:

"allereerst dient te worden opgemerkt, dat er volgens de vaststellingen van het Gerecht geen

daadwerkelijk of potentieel substituut bestond” , “ ten tweede vond die weigering geen

rechtvaardigingsgrond in de activiteiten van het televisiebedrijf noch in die van het uitgeven

van tv-gidsen ..” , en “ ten slotte en ten derde hebben requiranten (…), zich door hun

gedragingen een afgeleide markt, te weten de markt voor wekelijkse tv-gidsen, voorbehouden

door elke mededinging op die markt uit te sluiten” 27.

                                                          
26 HvJ EG 5 oktober 1988, zaak  238/87, Volvo AB/Eric Veng (UK) Ltd, Jur. 1988, p. 6211.

27
 Zie rechtsoverwegingen 52, 55 en 56 van het arrest Magill (eerder aangehaald).
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Dat niet vier maar drie criteria het toetsingkader vormen om te beoordelen of sprake is van

misbruik wordt ook bevestigd in de recente beschikking van de Europese Commissie in de

zaak NDC Health /  IMS Health28.

  

46. Anders dan de Adviescommissie lijkt te veronderstellen, kan naar de mening van de d-g NMa

uit het arrest Magill niet in algemene zin worden afgeleid dat het Hof van Justitie een zodanig

onderscheid maakt tussen gevallen waarin intellectuele eigendomsrechten aan de orde zijn

en gevallen waarin dat niet zo is, dat de (overige) jurisprudentie inzake leveringsweigering bij

de beoordeling in casu of sprake is van misbruik niet van belang is.

47. Deze zienswijze wordt bevestigd in het arrest Bronner29, waarin het Hof van Justitie in

randnummer 41, waarin het toetsingskader voor de betrokken zaak wordt geschetst, aansluit

bij het arrest Magill:

"Gesteld al, dat deze rechtspraak betreffende de uitoefening van een intellectueel eigendomsrecht

van toepassing is op de uitoefening van eender welk eigendomsrecht, kan op het arrest Magill

derhalve slechts een beroep worden gedaan om te concluderen dat er sprake is van misbruik in de

zin van artikel 86 van het Verdrag in een situatie als die welke het voorwerp is van de eerste

prejudiciële vraag, wanneer niet alleen de weigering om de dienst van thuisbezorging te verlenen,

elke mededinging op de dagbladmarkt door de verzoeker van de dienst kan uitsluiten en niet

objectief kan worden gerechtvaardigd, maar de dienst op zich bovendien onontbeerlijk is voor de

uitoefening van de werkzaamheid van deze laatste, in die zin dat er geen reëel of potentieel

alternatief voor het thuisbezorgingsysteem bestaat."

48. Volgens zijn arrest in de zaak Bronner acht het Hof van Justitie voor een beoordeling van

leveringsweigering in het licht van artikel 82 EG derhalve de volgende drie omstandigheden

van belang: 1) de weigering te leveren kan elke mededinging van verzoeker op de betrokken

markt uitsluiten, 2) zonder dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat, 3) terwijl de

geweigerde dienst onontbeerlijk is voor verzoeker in die zin dat er geen reëel of potentieel

alternatief bestaat.

49. Of de uitgave, waarin de Telegraaf de wekelijkse programmagegevens op de markt wil

aanbieden beschouwd dient te worden als een nieuw product, is voor de beoordeling van de

onderhavige zaak derhalve niet van doorslaggevende betekenis en kan verder in het midden

blijven. De omstandigheid dat de weigering in het arrest Magill in de weg stond aan de

introductie van een nieuw product, waarnaar van de zijde van de consument een potentiële

vraag bestaat, is een van de mogelijke gevolgen (een bijzondere omstandigheid) die een

leveringsweigering kan hebben30 maar dient niet, zoals de Adviescommissie betoogt31, als

                                                          
28 Beschikking van de Europese Commissie van 3 juli 2001, nummer CONC. D3/38.044, NDC Health/ IMS Health,

(voorlopige maatregelen), n.n.g., ov. 70.

29 HvJ EG 26 november 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG t. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co.

KG, Mediaprint Zeitungsvertriebgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG (Bronner), C-

7/97, Jur. 1998, p.I-7791.

30 Zie ook GvEA 12 juni 1997, Tiercé Ladbroke NV t. Commissie (Ladbroke), T-504/93, Jur. 1997 II p. 927, ov. 131, waarin

geoordeeld werd dat de situatie dat sprake is van een nieuw product, waarvan de introductie wordt belemmerd, niet de
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afzonderlijke voorwaarde te worden beschouwd om te concluderen dat sprake is van

misbruik in de zin van artikel 24 Mw.

IV.2.3.2. Toetsingcriteria

50. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het gedrag van de NOS en de

HMG getoetst dient te worden aan criteria zoals door het Hof van Justitie in het kader van

artikel 82 EG ontwikkeld ten aanzien van leveringsweigering. Bedoelde criteria laten

voldoende ruimte om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het intellectuele

eigendomsrecht. Zoals in het navolgende nader toegelicht, dient op grond van bedoelde

rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg32 (hierna: het Gerecht)

de vraag of het gedrag van de NOS en de HMG misbruik oplevert te worden beoordeeld aan

de hand van de volgende criteria: i) de geweigerde dienst is onontbeerlijk voor de verzoeker

ervan om op de markt actief te zijn, ii) terwijl de weigering de mededinging op de markt

verstoort en iii) hiervoor geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

—Onontbeerlijkheid

51. Met de Adviescommissie33 wordt geoordeeld dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie en

het Gerecht34 blijkt dat slechts sprake kan zijn van misbruik in de zin van artikel 82 EG (en

daarmee van artikel 24 Mw), indien het  geweigerde goed onontbeerlijk is voor de uitgave van

een wekelijks programmablad.

—Verstoring van de mededinging.

52. Naar het oordeel van de d-g NMa is een voorwaarde om in casu de leveringsweigering van de

NOS en de HMG aan te merken als misbruik in de zin van artikel 24 Mw, dat deze gedraging

de mededinging op de (afgeleide) markt verstoort35.

53. De d-g NMa volgt de Adviescommissie niet in haar oordeel36, dat in casu nagegaan moet

worden of de NOS en de HMG de afgeleide markt aan zichzelf voorbehouden met als gevolg

dat elke mededinging op de afgeleide markt is uitgesloten.

54. Een leveringsweigering die het een onderneming onmogelijk maakt om actief te zijn op een

markt betreft een (exclusionaire) vorm van misbruik. Het Hof van Justitie gaf in zijn arrest

Hoffmann-La Roche tegen de Europese Commissie de volgende definitie van (exclusionair)

                                                                                                                                                                 

enige situatie is, waarin misbruik wordt gemaakt van een economische machtspositie. Ook indien een product

onontbeerlijk is voor de uit te oefenen activiteit is hiervan sprake.

31 Adviesrandnummer 116.

32 Zie de arresten Magill (reeds eerder aangehaald), Bronner (reeds eerder aangehaald), Ladbroke (reeds eerder

aangehaald).

33 Advies randnummers 114 en 140.

34 Zie voetnoot 32.

35 Zie ook de conclusie van de AG in de zaak Bronner, ov. 58.

36 Advies randnummers 118 en 141.
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misbruik, voor het geval een gedraging betrekking heeft op dezelfde markt als waarop de

onderneming een machtspositie inneemt:

"Onder de in objectieve zin te verstane term misbruik vallen gedragingen van een dominerende

onderneming welke: a) invloed kunnen uitoefenen op de structuur van een markt (-); b) ertoe

leiden dat de handhaving of ontwikkeling van de nog bestaande marktconcurrentie (-) wordt

tegengegaan37” .

55. Hieruit kan worden afgeleid dat van verboden (exclusionaire) gedragingen sprake is wanneer

de leveringsweigering de mededinging op de markt verstoort. Uit de jurisprudentie van het

Hof van Justitie blijkt dat dit effect de markt kan betreffen waarop de weigerende

onderneming een machtspositie inneemt, of - zoals in casu aan de orde - een afgeleide

markt38.

56. De Adviescommissie stelt dat elke mededinging op de afgeleide markt uitgeschakeld moet

zijn om te concluderen tot misbruik en baseert dit oordeel op het arrest Bronner van het Hof

van Justitie. Dit oordeel kan niet worden gevolgd. De bewoordingen in dit arrest en andere

jurisprudentie van het Hof van Justitie39 wekken eerder de indruk dat reeds tot misbruik kan

worden geconcludeerd, wanneer de leveringsweigering tot gevolg heeft dat het een

onderneming onmogelijk wordt gemaakt om op de markt actief te zijn. In de arresten van het

Hof van Justitie in de zaken Bronner, Telemarketing en Commercial Solvents wordt als

voorwaarde voor misbruik gesteld dat door de leveringsweigering de mededinging van de

benadeelde onderneming wordt uitgeschakeld40.

57. Het doel van artikel 24 Mw is het voorkomen van een verstoring van de mededinging in de

zin van aantasting van de structuur van de markt en verhindering van de concurrentie-

ontwikkeling ( en niet de bescherming van de positie van een afzonderlijke onderneming41),

met uiteindelijk het oog op de belangen van de consument. Gezien dit doel, acht de d-g

NMa, in het kader van een beoordeling in de onderhavige zaak, de effecten op de afgeleide

markt van belang. Aan de hand van de (potentiële) effecten wordt beoordeeld of sprake is van

een dergelijke verstoring van de mededinging op de afgeleide markt. Hierbij kunnen zowel de

effecten aan de aanbodzijde als de effecten aan de vraagzijde een rol spelen.

58. Verstoring van de mededinging kan blijken uit het feit dat bezien vanuit de aanbodzijde van

de markt in kwestie, potentiële aanbieders niet in staat zijn om tot de markt toe te treden,

hoewel aan hun product wel behoefte (vraagzijde) bestaat. Een aanwijzing voor geringe

concurrentie kan zijn gelegen in het feit dat marktaandelen al jaren stabiel zijn. Dit kan een

                                                          
37 HvJ EG, 13 februari 1979, Hofmann-La Roche t. Commissie, 85/76, Jur. 1979, p. 461 , ov 91.

38 Zie o.a. het arrest HvJ EG van 6 maart 1974, Istituto Chemioterapico Italiano en Commercial Solvents t. Commissie

(Commercial Solvents), Jur. 1974, p. 223.

39 Zie o.a. de arresten Bronner (reeds aangehaald), Télémarketing (reeds gehaald) en Commercial Solvents (reeds

aangehaald).

40 Zie de arresten Bronner (reeds aangehaald), overwegingen 38, 41; Télémarketing (reeds aangehaald), overwegingen 25,

26, 27 en Commercial Solvents (reeds aangehaald), overweging 25.

41 Zie bijvoorbeeld de conclusie van de AG in de zaak Bronner (reeds aangehaald), ov. 58.



Openbaar

Openbaar14

gevolg zijn van een gebrek aan prikkels voor innovatie, hetgeen eveneens een aanwijzing is

voor een verstoring van de mededinging.

59. Wat de mate van zekerheid betreft, die moet bestaan met betrekking tot het effect op de

mededinging, blijkt uit onder meer het arrest Commercial Solvents dat wil er sprake zijn van

misbruik, het tot op zekere hoogte aannemelijk moet zijn dat de leveringsweigering een

negatief effect heeft42.

60. Teneinde te beoordelen of het gedrag van de NOS en de HMG de mededinging op de

afgeleide markt verstoort en daarmee of sprake is van misbruik in de zin van artikel 24 Mw,

dient, zoals de Adviescommissie voorstelt (maar zoals in het bovenstaande uiteengezet43  om

andere redenen), een analyse gemaakt te worden van de huidige mededinging op de

afgeleide markt en van de verwachte effecten op deze markt ingeval van nieuwe toetreders.

61. De analyse van de verwachte effecten in geval van nieuwe toetreders is bedoeld om inzicht te

geven in de mate waarin de mededinging verstoord is. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de

waardering die consumenten voor de producten van eventuele nieuwe toetreders tot de

afgeleide markt hebben. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre de afnemers producten

wordt onthouden waaraan zij wel behoefte blijken te hebben.

62. Met de analyse van de huidige mededinging op de afgeleide markt kan worden getoetst of de

inschatting van de Adviescommissie, dat er op dit moment volop concurrentie bestaat op de

afgeleide markt, juist is. Op dit punt wijkt het oordeel van de Adviescommissie af van het

oordeel van de d-g NMa. De d-g NMa deelt, zoals in het bovenstaande uiteengezet, niet het

oordeel van de Adviescommissie dat slechts sprake kan zijn van misbruik indien elke

mededinging is uitgesloten. Er is sprake van misbruik, indien als gevolg van het gedrag van

de NOS en de HMG de mededinging is verstoord, welke situatie zich niet alleen kan

voordoen indien alle mededinging ontbreekt.

63. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een verstoring van de mededinging is evenmin van

belang of de NOS en de HMG op de afgeleide markt een machtspositie innemen, laat staan

deze markt monopoliseren, zoals de Adviescommissie stelt44. De kritiek van de HMG, dat de

HMG zich niet de afgeleide markt voorbehoudt en derhalve van misbruik geen sprake kan

zijn, daar binnen de HMG geen programmablad (meer) wordt uitgegeven, kan ook niet

slagen. In de arresten van het Hof van Justitie inzake leveringsweigering is weliswaar in de

meeste gevallen de feitelijke situatie aldus, dat de onderneming die weigert te leveren, zelf

actief is op de afgeleide markt en door het betrokken gedrag deze markt voorbehoudt aan

zichzelf of een gelieerde organisatie. In bedoelde jurisprudentie is echter nergens de

aanwezigheid op de afgeleide markt als criterium voor misbruik aangemerkt, zodat de aan- of

afwezigheid van deze feitelijke situatie geen rol kan spelen in de beoordeling van het

onderhavige geval.

64. Naast het toetsen of de inschatting van de Adviescommissie juist is, is de analyse van de

huidige mededinging op de afgeleide markt derhalve tevens bedoeld om de structuur van de

                                                          
42

 Het arrest Commercial Solvents (reeds aangehaald), ov. 25.

43 Advies randnummer 143, tweede volzin.

44 Advies randnummer 144.
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(afgeleide) markt in kaart te brengen, hetgeen een vergelijking met de situatie ingeval van

nieuwe toetreders mogelijk maakt en daarmee de mate van verstoring van de mededinging.

—Objectieve rechtvaardiging.

65. Een leveringsweigering levert geen misbruik op, indien sprake is van objectieve

rechtvaardigingsgronden. Hiervan is sprake, indien er legitieme commerciële, technische of

effiency redenen voor de weigering bestaan45.

66. In het algemeen kan hierbij worden gedacht  aan omstandigheden aan de zijde van de

weigerende onderneming, die haar gedrag rechtvaardigen. Te denken is bijvoorbeeld aan

capaciteitsgebrek. Ook indien de weigerende onderneming grote investeringen heeft

gepleegd kan een leveringsweigering gedurende een bepaalde periode gerechtvaardigd zijn,

teneinde te voorkomen dat ondernemingen ontmoedigd worden te investeren. In veel

gevallen ligt een dergelijke afweging ten grondslag aan de bescherming van goederen of

diensten waarop intellectuele eigendomsrechten berusten. Ook zijn er omstandigheden in de

risicosfeer van de vrager denkbaar, die de leveringsweigering rechtvaardigen. Te denken is

bijvoorbeeld aan een onaanvaardbaar insolventierisico.

67. Redenen van algemeen belang worden niet beschouwd als objectieve rechtvaardiging in het

kader van artikel 24 Mw. Deze redenen spelen een rol bij de toets van artikel 25 Mw (zie

randnummer 110 tot en met 119). Wat de NOS betreft, gaat het hierbij onder meer over de

vraag of een leveringsplicht het de omroepen onmogelijk maakt hun gestelde publieke taak

uit te oefenen.

IV.2.3.3. Beoordeling: weigering NOS en HMG misbruik?

68. Op basis van in het vorenstaande gestelde criteria, wordt in het navolgende getoetst of de

NOS en de HMG misbruik maken van hun economische machtspositie.

—Onontbeerlijkheid

69. De programmagegevens van de NOS en de HMG zijn onontbeerlijk voor derden om toe te

kunnen treden tot de afgeleide markt van de wekelijkse programmabladen46.

Het in het leven roepen van een eigen omroep om op die manier toegang te krijgen tot

wekelijkse programmaoverzichten voor een wekelijks programmablad is economisch

onrendabel. Dit oordeel komt overeen met het standpunt van de Adviescommissie47.

—Verstoring van de mededinging

Inleidende opmerkingen

                                                          
45 Zie de conclusie van  A-G Jacobs in de zaak  Bronner (reeds aangehaald), ov. 47.

46 Ook het Gerechtshof Den Haag komt in zijn uitspraak van 30 januari 2001, rolnr. 99/165 tot deze conclusie. Het door

de Telegraaf tijdelijk uitgegeven programmablad TV Week bevatte fouten en was niet compleet zodat volgens het

Gerechtshof voor het op de markt brengen van een goed product, tijdige levering van de juiste programmagegevens

onontbeerlijk is, terwijl niet aannemelijk is dat er een andere mogelijkheid bestaat deze gegevens te verkrijgen.

47 Advies randnummers 115 en 140.
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70. Teneinde te beoordelen of het gedrag van de NOS en de HMG de mededinging op de

afgeleide markt verstoort in de zin van aantasting van de structuur van de markt en

verhindering van de concurrentie-ontwikkeling en daarmee of sprake is van misbruik in de zin

van artikel 24 Mw, is de huidige mededinging op de afgeleide markt en de verwachte effecten

op deze markt ingeval van nieuwe toetreders van belang. De d-g NMa heeft een onderzoek

laten verrichten door NIPO Consult. Het resultaat van deze analyse is neergelegd in het

rapport “Concurrentielandschap omroepbladen”(hierna: NIPO-rapport).

71. In haar reactie van 31 augustus 2001 op dit rapport 48 (en op het rapport, opgesteld in

opdracht van de NMa door KPMG BEA), stelt de HMG dat de NMa onzorgvuldig handelt

door eerst in de fase van het bezwaar deze onderzoeken te laten uitvoeren. Dit betoog kan

niet slagen. Een heroverweging van een eerder genomen besluit kan met zich brengen dat

naar aanleiding van de bezwaren van partijen, in casu de NOS, en het Advies van de

Adviescommissie49, nader onderzoek voor een zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is.

De nadere analyses dienen in dit licht te worden beschouwd.

Huidige concurrentieverhoudingen op de afgeleide markt

72. Zoals in randnummer 60 gesteld, is zowel onderzoek gedaan naar de huidige

concurrentieverhoudingen op de afgeleide markt als naar de verwachte gevolgen in geval van

nieuwe toetreding. Inzicht in de huidige concurrentieverhoudingen is enerzijds bedoeld om

de inschatting van de Adviescommissie dat er op dit moment volop concurrentie heerst te

toetsen. Anderzijds wordt hierdoor een vergelijking met de situatie waarin nieuwe toetreders

op de markt verschijnen mogelijk, op grond waarvan nader kan worden vastgesteld in

hoeverre het gedrag van de NOS en de HMG de mededinging verstoort.

73. De Adviescommissie stelt in haar Advies dat geen enkel programmablad een marktaandeel

heeft dat groter is dan 25%. In het licht hiervan oordeelt de Adviescommissie dat op de

afgeleide markt volop concurrentie heerst50. Deze inschatting, gedaan bij gebreke aan een

nadere analyse van de markt, is onjuist. Het NIPO-rapport toont aan dat er op de huidige

markt voor programmabladen slechts een beperkte mate van concurrentie is en dat er een

(potentiële) vraag bestaat naar het product zoals de Telegraaf voornemens is te introduceren.

De concurrentieverhoudingen op de afgeleide markt zouden – zo volgt ook uit het onderzoek

– een aanzienlijk ander beeld (met meer concurrentie) vertonen indien een dergelijk product

op de markt zou verschijnen.

74. Op de afgeleide markt zijn thans de publieke omroepen en de Vereniging Veronica actief. Uit

het NIPO-rapport, komt, voor zover voor de beoordeling van belang, het volgende naar

voren.

75. De abonnees van programmabladen (de consumenten) letten, afhankelijk van het blad

waarop zij een abonnement hebben, op verschillende productkenmerken (zie tabel 7 van het

                                                          
48 Naar aanleiding van de kritiek van de NOS dat de onderzoeksverantwoording onvoldoende zou zijn heeft NIPO Consult

een uitgebreidere onderzoeksverantwoording gemaakt, welke aan partijen is toegezonden.

49 Zie o.a. Advies, randnummers 143 en 144.

50 Advies, randnummer 73. Zie ook randnummer 118 en 143.
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NIPO-rapport). Het belangrijkste onderscheidende kenmerk bij de bladen van EO, NCRV en

VPRO is de affiniteit met de omroep en de ideologische of religieuze binding van de

abonnees. Bij NCRV en VARA is gewenning aan het eigen blad een niet onbelangrijke factor.

Bij TROS, AVRO, Vereniging Veronica en KRO zijn overzichtelijkheid, bij KRO en TROS

voorts de prijs en bij Vereniging Veronica de bijkomende informatie, belangrijke parameters.

76. De factoren affiniteit met de omroep, ideologische of religieuze binding en gewenning aan

een bepaald  blad zijn in hoge mate bepalend voor de vraag naar het blad in kwestie, maar

zijn tegelijkertijd niet goed als concurrentiemiddel inzetbaar. Dit heeft een belangrijk

concurrentiedempend effect en relativeert de veronderstelling waarop de inschatting van de

Adviescommissie lijkt te zijn gebaseerd, dat ‘veel’ aanbieders een levendige onverstoorde

concurrentie betekent. De parameters overzichtelijkheid, prijs en bijkomende informatie zijn

wel beïnvloedbaar en kunnen door een nieuwe aanbieder meer gericht in het

concurrentieproces worden ingezet.

77. De vraag of en in hoeverre de omroepbladen in het marktsegment dat ze bedienen al dan

niet de structuur bepalen, hangt met name af van de geneigdheid van afnemers (de

consumenten) om van leverancier te wisselen; naarmate afnemers minder mogelijkheid tot

substitutie zien, is de markt minder concurrerend. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat er in de

huidige marktverhoudingen (d.w.z. zonder de aanwezigheid van bijvoorbeeld de Telegraaf op

de markt in kwestie) sprake is van een sterke binding tussen elk der bladen en hun kring van

abonnees. Wanneer wordt uitgegaan van de gegevens die zijn samengevat in tabel 8 van het

NIPO-rapport, blijkt deze binding in de meeste gevallen zeer sterk te zijn. Bij vijf van de acht

omroepen51 is de categorie ‘loyalen’ en ‘gebondenen’ aan hun programmablad tussen de 83

en 92%. Ten aanzien van de bladen van KRO, TROS en AVRO is dit in mindere mate het

geval; de categorieën ‘aarzelaars’ en ‘afvalligen’ zijn hier gezamenlijk groter dan het

percentage ‘loyalen en ‘gebondenen’. Deze laatste categorieën betreffen ook voor de

programmabladen van deze omroepen echter nog steeds samen zo’n 70%. Uit tabel 9 blijkt

voorts dat relatief weinig abonnees een overstap naar een blad van een andere

omroepvereniging of van Vereniging Veronica zouden maken.

78. Het voorgaande vormt een sterke aanwijzing dat de aanbieders, gegeven de huidige

marktverhoudingen, van een sterker rivaliserend gedrag onderling weinig voordeel zullen

ondervinden. De intensiteit van de concurrentie die de programmabladen van elkaar

ondervinden kan bijgevolg laag worden verondersteld.

79. De NOS heeft tijdens de hoorzitting van 7 juni 2000 naar voren gebracht, dat de oplages van

elk afzonderlijk programmablad in de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven zijn52. Dit

betekent volgens de NOS dat de markt is verzadigd maar niet dat er geen concurrentie is.

Stabilisatie van de totale markt (ofwel marktverzadiging) staat inderdaad niet in de weg aan

felle concurrentie. Het gelijkblijven van de oplages van de individuele aanbieders betekent in

de onderhavige zaak evenwel ook dat sprake is van stabiliteit van relatieve posities ofwel van

marktaandelen. Tezamen met de in het vorenstaande gestelde andere omstandigheden, blijkt

niet dat er sprake is van sterke concurrentie.

                                                          
51 Hieronder wordt ook begrepen het blad van de voormalige omroep Vereniging Veronica.

52 Dit blijkt uit het NIPO-rapport en het door de NOS aangevoerde rapport Meinhardt.
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80. De HMG concludeert op basis van bovenstaande resultaten van het NIPO-rapport, dat de

vele aanbieders op de markt en de vele verschillen tussen programmabladen wijzen op een

markt met volop concurrentie en voldoende keuze voor de consument. Deze conclusie is,

zoals uit het vorenstaande blijkt, onjuist.

Uit te verwachten gevolgen van toetreding blijkt verstoring van de mededinging

81. Gegeven de huidige concurrentieverhoudingen en de effecten die naar verwachting optreden

ingeval van toetreding van een nieuwe aanbieder, kan worden beoordeeld in hoeverre het

gedrag van de huidige aanbieders op de markt, de omroepen en de Vereniging Veronica, de

structuur van de markt zodanig beïnvloeden dat hierdoor de mededinging op de markt van

wekelijkse programmabladen is verstoord. In dit verband is door NIPO Consult in opdracht

van de NMa mede onderzoek gedaan naar de effecten van het gedrag van de NOS en de

HMG aan de vraagzijde, aan de hand van de waardering die consumenten voor de producten

van eventuele nieuwe toetreders tot de afgeleide markt zullen hebben in vergelijking met het

huidige aanbod. Hieruit kan worden afgeleid dat, zoals door de d-g NMa eerder

aangenomen, van het gedrag van NOS en de HMG een mededingingsverstorend effect op de

afgeleide markt uitgaat en dat de afnemers producten wordt onthouden waar zij wel behoefte

aan blijken te hebben.

82. NIPO Consult heeft de gevolgen van toetreding door een nieuwe aanbieder op de markt

onderzocht met behulp van conjunctonderzoek53. De in het NIPO-rapport neergelegde

resultaten van dit onderzoek geven de verwachte verhoudingen weer op de markt na

stabilisatie van de markt die een paar jaar kan duren. Opgemerkt dient te worden dat er in

het onderzoek vanuit is gegaan dat álle dagbladen de programmagegevens opnemen. In één

‘scenario’ wordt rekening gehouden met de gevolgen van een prijsverlaging van de

omroepbladen, in de overige resultaten van het onderzoek is geen rekening gehouden met

deze of andere reacties van de huidige programmabladen op toetreding.

83. Het NIPO heeft een aantal scenario’s doorgelicht die zich als gevolg van de nieuwe

toetreding zouden kunnen voordoen. Hoewel talloze andere scenario’s denkbaar zijn, mag

worden aangenomen dat het onderzoek een reëel beeld verschaft van de effecten die van

nieuwe toetreding op de markt van wekelijkse programmabladen verwacht moet worden. Om

de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek te adstrueren wordt verwezen naar twee

scenario’s. Uit het NIPO onderzoek komt naar voren dat wanneer alle dagbladen zouden

overgaan tot de introductie van een dagbladbijlage zonder bijkomende kosten (scenario 1 van

het NIPO-rapport), dit op termijn zou leiden tot het wegvallen van 28% tot 51% van de

huidige abonnee’s. Wanneer de omroepbladen zouden reageren met een prijsverlaging van

30%  (scenario 6 van het NIPO-rapport), dan zou dit de teruggang in het abonneeaantal

terugbrengen tot 25% tot 45%. Hieruit blijkt dat het aantal consumenten dat naar

verwachting over zou stappen van het gebruik van een programmablad van een

omroepvereniging naar het gebruik van een weekoverzicht in een krant een veelvoud

bedraagt van het aantal consumenten dat onder de huidige marktverhoudingen geneigd is

                                                          
53 Met behulp van conjunctonderzoek wordt, door middel van ondervraging van respondenten, een diepgaand en

betrouwbaar inzicht verkregen die consumenten aan het geheel van eigenschappen van een product toekennen. Met

behulp van deze informatie is een marktsimulatiemodel gebouwd, waarop de uitkomsten van het NIPO onderzoek, waarin

verwachtingen voor de toekomst zijn neergelegd, zijn gebaseerd.
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om van programmablad te veranderen. Dit betekent dat de weigering om gegevens voor

weekoverzichten aan de Telegraaf ter beschikking te stellen tot gevolg heeft dat een zeer

belangrijke concurrentiefactor ‘buiten de deur’ wordt gehouden. Anders gezegd, de

onderlinge concurrentie, die nu beperkt tot zeer beperkt is, zal, in tegenstelling tot hetgeen

de NOS in haar reactie van 31 augustus 2001 op de onderzoeken van NIPO Consult en

KPMG BEA betoogt, door toetreding van nieuwe aanbieders, zoals de Telegraaf, aanzienlijk

scherper worden. Het NIPO onderzoek bevestigt de veronderstelling dat de bestreden

gedraging tot gevolg heeft dat de consumenten in aanzienlijke mate producten worden

onthouden die feitelijk de voorkeur genieten.

84. Uit de uitkomsten van scenario 6 van het NIPO onderzoek blijkt dat het verschil in prijs

tussen de huidige programmabladen en het product van een nieuwe toetreder (die de

programmaoverzichten als bijlage bij een dagblad introduceert) geen overheersende invloed

heeft op de uitstroom van abonnees. Als de huidige programmabladen, in reactie op de

komst op de markt van een bijlage met wekelijkse programmagegevens bij het dagblad, de

prijzen van de programmabladen met 30% verlagen, blijkt dat ook in deze situatie een grote

uitstroom van abonnees plaatsvindt. Dit wijst erop dat het programmablad voor veel

consumenten ook bij 30% minder prijsverschil weinig meerwaarde heeft boven een

weekoverzicht in een ander medium. Omdat zij waarde hechten aan de beschikbaarheid van

een weekoverzicht, zijn zij veelal ook bereid daarvoor te betalen. Wanneer een weekoverzicht

via een ander medium beschikbaar komt dan zal een groot aantal consumenten switchen. De

cijfers bevestigen dat het gedrag van de HMG en de NOS de mededinging verstoort en

daarmee de totstandbrenging van een aanbod van wekelijkse programmabladen dat het

beste aansluit op de consumentenvoorkeur, belemmert.

85. In het NIPO-rapport is voorts de groep consumenten betrokken die geen gebruik maakt van

bestaande programmabladen. Deze consumenten zijn niet actief op de huidige afgeleide

markt van wekelijkse  programmabladen. Voor deze groep geldt dat zij vrijwel altijd van een

alternatieve bron voor programmagegevens gebruik maakt.

Op dit moment worden alleen één- en driedaagse overzichten aangeboden. Onderzocht is in

hoeverre bij deze consumenten sprake is van een vraag naar wekelijkse

programmaoverzichten welke niet is vervuld.

86. Uit het NIPO-rapport komt naar voren dat voor de consumenten die nu geen gebruik maken

van bestaande programmabladen, een wekelijkse programmaoverzicht in een bijlage bij een

dagblad significant meer waarde heeft dan de daginformatie (relatief: 115% nut versus 100%

nut voor de daginformatie54), welke zij nu gebruiken. Dit betekent niet alleen dat sprake is van

een behoefte van een groep consumenten die door het huidige aanbod niet wordt vervuld

maar tevens is dit een duidelijke indicatie dat een potentiële vraag bij een niet onaanzienlijke

groep consumenten bestaat.

87. Op basis van het vorenstaande wordt geconcludeerd dat, gelet op de verwachte aanzienlijke

verschuivingen op de tot op heden bestendige markt van wekelijkse programmabladen

ingeval nieuwe partijen toetreden, er sprake is van een verstoorde mededinging op deze

markt. Hiertoe draagt bij dat zoals uit het NIPO-rapport naar voren komt, er op dit moment

aan consumenten producten worden onthouden waar zij wel behoefte aan blijken te hebben.

Dit leidt tot de conclusie dat het gedrag van de NOS en de HMG tot gevolg heeft dat de

                                                          
54 NIPO-rapport, blz. 41.
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mededinging aanzienlijk wordt beperkt met negatieve gevolgen voor de consument, met

name voor hen van wie de vraag op dit moment niet vervuld kan worden.

88. Uit de reactie van de NOS en de HMG op het NIPO-rapport blijkt dat zij de uitkomsten van

het NIPO-rapport in beginsel niet betwisten. Wel acht de HMG de vergelijking met een gratis

bijlage onjuist. De HMG lijkt het onjuist en irrealistisch te stellen dat een dagblad de

wekelijkse programmagegevens gratis zal kunnen aanbieden. Hierover wordt het volgende

overwogen.

89. Zoals in het vorenstaande uiteen is gezet, blijkt de mate van het verschil in prijs tussen de

huidige programmabladen en het product van een nieuwe toetreder geen overheersende

invloed te hebben op de uitstroom van abonnees als dit verschil door een wijziging van de

prijs van de huidige programmabladen met 30% wordt teruggebracht. De oorzaak van de

uitstroom is veeleer gelegen in de beschikbaarheid van een nieuw alternatief weekoverzicht

(zie randnummer 84). Of de bijlage nu wel of niet tegen enige vergoeding op de markt wordt

aangeboden, blijkt weinig relevant voor de uitkomsten van het onderzoek, zo blijkt uit het

NIPO-rapport55.

90. De HMG baseert haar stelling dat de bijlage met een weekoverzicht zal leiden tot een

prijsverhoging bij de Telegraaf slechts op de aankondiging van de Telegraaf tijdens de

presentie van haar resultaten op 20 augustus 2001 om extra vergoedingen voor allerlei

dienstverleningen te vragen. Uit deze stelling van de Telegraaf kan niet worden

geconcludeerd dat als gevolg van het opnemen van de programmagegevens in een bijlage, de

Telegraaf van haar afnemers een extra vergoeding zal vragen. Het is zeer wel mogelijk dat de

uitgaven voor het verkrijgen van de programmagegevens evenzoveel inkomsten genereren,

bijvoorbeeld door hogere advertentiekomsten of een grotere oplage.

91. De NOS heeft betoogd dat indien de programmagegevens in de dagbladen gratis worden

aangeboden de omroepverenigingen in hun concurrentiemogelijkheden worden benadeeld.

Volgens de NOS zou bovendien het aanbod op de markt verschralen, omdat een aantal

programmabladen van de omroepen noodzakelijkerwijs van de markt zal verdwijnen. Wat

van dit laatste zij (omroepen hebben mogelijkheden hun product aan te passen aan de

nieuwe situatie), in beginsel moet ervan uitgegaan worden dat vrije concurrentie leidt tot een

aanbod dat het meest in overeenstemming is met de wensen van de consument. Dat kan

behalve nieuwe toetreding ook het verdwijnen van aanbieders betekenen. Het staat

bovendien geenszins vast dat dit in de gegeven situatie tot verschraling van het aanbod leidt,

mede omdat de diversiteit van media waarin weekoverzichten worden aangeboden juist zal

toenemen. Ten aanzien van de prijs van het te leveren product geldt dat het binnen de

grenzen van de wet aan de betrokken onderneming is om te bepalen hoe de kosten worden

gedekt en, in dit verband, welke vergoeding zij voor het product van de consument verlangt.

Conclusie

92. Uit bovenstaande volgt dat de huidige markt voor programmabladen star is en dat er bij

consumenten vraag bestaat naar een alternatief. De beoordeling in het Advies, dat sprake is

van volop concurrentie, is, zo blijkt ook uit nadere analyse van de markt, onjuist. Gelet op de

verwachte aanzienlijke verschuivingen op de markt ingeval nieuwe partijen tot de markt

                                                          
55 Scenario 6 NIPO-rapport.
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toetreden en gelet op de constatering dat er een groep consumenten bestaat aan wie

producten worden onthouden, waar zij wel behoefte aan blijken te hebben, luidt de conclusie

dat als gevolg van de leveringsweigering door de NOS en de HMG de mededinging op de

markt voor wekelijkse programmabladen is verstoord.

—Objectieve rechtvaardigingsgrond

93. Nu gebleken is dat de programmagegevens onontbeerlijk zijn om actief te zijn op de

afgeleide markt en dat het gedrag van NOS en de HMG de mededinging op de markt

verstoort, dient te worden nagegaan of er objectieve rechtvaardigingsgronden bestaan in de

zin van legitieme commerciële, technische of doelmatige redenen voor de leveringsweigering.

94. De NMa heeft KPMG BEA opdracht gegeven de financiële gevolgen voor de publieke

omroepen van een eventuele levering te onderzoeken. In het navolgende zullen, voor zover

relevant, de resultaten van dit onderzoek worden betrokken.

95. Het Hof van Justitie overweegt in Magill dat een objectieve rechtvaardigingsgrond voor een

weigering om programmagegevens te verstrekken kan bestaan in de activiteiten van het

televisiebedrijf of in die van het uitgeven van tv-gidsen. Het Hof van Justitie verwijst in dit

verband naar hetgeen het Gerecht in dezelfde zaak hierover opmerkte, te weten “de

specifieke vereisten van de omroepsector of bijzondere vereisten verband houdend met het

publiceren van programmabladen” waarbij het Gerecht opmerkt: “om  de commerciële

levensvatbaarheid van haar wekelijkse publicatie te verzekeren, had verzoekster zich kunnen

aanpassen aan de voorwaarden van een aan mededinging onderworpen markt van tv-

gidsen”.

96. De NOS heeft in bezwaar aangevoerd dat de publicatie van programmagegevens in een

gratis bijlage bij dagbladen desastreuze gevolgen zal hebben voor de meeste omroepen. In

de eerste plaats voor de exploitatie van de programmabladen. In dit verband betoogt de NOS

dat de omroepen, anders dan de Telegraaf, aan strenge regels zijn onderworpen terzake van

de programmabladen. Voorts stelt de NOS dat het gevolg van een eventuele levering voor de

televisieactiviteiten is, dat vanwege de uitstroom van abonneeleden de meeste omroepen

beneden de wettelijke drempel van 300.000 leden komen en dat de enige oplossing hiervoor,

het opbouwen van een bestand aan tientjesleden, indruist tegen het samenwerkings- en

netprofileringsbeleid van de publieke omroepen. Bovendien vereist een en ander volgens de

NOS verenigingsgelden die er niet zijn.

97. De stelling van de NOS dat de omroepen in geen geval zouden kunnen concurreren met

andere programmabladen, omdat zij aan strengere regels zijn onderwerpen dan anderen kan

niet slagen. De wetgever heeft bij de wijziging van de Mediawet in 1997 de bepaling dat de

omroepbladen niet meer dan 25% niet programma- of vereniginggerelateerde informatie

mogen bevatten, geschrapt. De wetgever heeft op deze wijze getracht een meer evenwichtige

marktsituatie te creëren. Indien wordt vastgehouden aan dergelijke eisen gebeurt dat vrijwillig

en kan dit niet gelden als objectieve rechtvaardiging voor leveringsweigering.

98. Wat betreft de exploitatie van wekelijkse programmabladen door de publieke omroepen,

wordt het volgende opgemerkt. Niet betwist is dat de exploitatie van programmabladen een

nevenactiviteit is van de publieke omroepen. Nevenactiviteiten mogen, ingevolge artikel 57a

van de Mediawet, geen negatieve invloed hebben op de publieke taak, moeten met deze taak

verband houden, en mogen niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van andere
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aanbieders van dezelfde of vergelijkbare goederen of diensten. De inkomsten uit

nevenactiviteiten dienen te worden aangewend voor de publieke taak, met uitzondering van

de inkomsten uit programmabladen, welke tot een bepaald bedrag mogen worden besteed

aan verenigingsactiviteiten (artikel 57c Mediawet en artikel 17 Mediabesluit). Verliezen uit

nevenactiviteiten mogen in beginsel alleen binnen het desbetreffende boekjaar worden

gecompenseerd met positieve resultaten van andere nevenactiviteiten en zullen, indien het

laatstgenoemde niet mogelijk is, ten laste van het eigen vermogen worden gebracht56.

99. Op grond van het KPMG BEA-rapport en de reactie hierop van de NOS kan aangenomen

worden dat een leveringsplicht tot gevolg heeft dat de omroepen een groot aantal abonnees

zullen verliezen. Wat ook van de exacte financiële gevolgen voor de omroepen zij57,

aangenomen dient te worden dat exploitatie op de huidige wijze voor tenminste enkele

omroepen als gevolg van de leveringsplicht op termijn niet langer kostendekkend is.

100. Ingevolge paragraaf 2.2.2. van de richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke

omroepen van het Commissariaat voor de Media dient het totaal van de nevenactiviteiten

kostendekkend te zijn. Dit sluit echter geenszins uit, dat de omroepen andere

nevenactiviteiten ontplooien of met andere nevenactiviteiten eventuele verliezen bij het

exploiteren van de programmabladen compenseren. Voorts is niet betwist dat de NOS

(evenals de HMG) een alternatieve inkomstenbron kan genereren door het verlangen van een

vergoeding voor het tegen betaling aan derden verstrekken van licenties voor de wekelijkse

programmaoverzichten.

101. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de resultaten van het NIPO Consult- en KPMG BEA

onderzoek in die zin gerelativeerd kunnen worden dat de resultaten geen rekening houden

met gedrag van de omroepen om afkalving van abonnees tegen te gaan58. Niet

onaannemelijk is dat als gevolg van toetreding van nieuwe aanbieders op de markt de

bestaande aanbieders zullen trachten hun concurrentiepositie te verbeteren, bijvoorbeeld

door productinnovatie, nieuwe marketingactiviteiten en het sterker profileren van hun

productkenmerken.

102. Beoordeeld dient nog te worden of een objectieve rechtvaardiging kan bestaan in het feit dat

op de programmagegevens een intellectuele eigendomsrecht, te weten de

geschriftenbescherming, berust. De d-g NMa overweegt hierover het volgende.

103. Wanneer intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn geldt temeer dat inmenging in de

contractsvrijheid van een onderneming met een economische machtspositie een zorgvuldige

                                                          
56 Paragraaf 2.2.2. van de richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep van het Commissariaat voor de

Media.

57 De NOS bekritiseert de resultaten in het KPMG BEA rapport. Wat de financiële gevolgen voor de omroepen van

verplichte levering betreft, komt het betoog van de NOS, voor zover hier van belang erop neer, dat de saldi van de

exploitatie van de meeste programmabladen negatiever zijn dan in het KPMG BEA rapport weergegeven.  Beoordeling van

de door de NOS gestelde onjuistheden en onnauwkeurigheden, kan in het midden blijven, nu met de NOS wordt

aangenomen dat exploitatie op de huidige wijze voor tenminste enkele omroepen op termijn niet langer kostendekkend is.

58 Afgezien van het scenario, waarin is beoordeeld wat naar verwachting gebeurt als de omroepen hun programmabladen

in prijs verlagen, NIPO-rapport, blz. 39.
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afweging van belangen vergt. Intellectuele eigendomsrechten worden in beginsel voor een

beperkte periode verleend. De wetgever heeft daarbij de afweging gemaakt tussen het belang

van mededinging enerzijds en het specifieke belang dat het betreffende intellectuele

eigendom beschermd anderzijds. Na verloop van tijd loopt de bescherming uit hoofde van

het intellectueel eigendomsrecht doorgaans af en kunnen derden de markt betoetreden

zonder dat daarvoor een licentie vereist is.

104. Ten aanzien van de geschriftenbescherming die op de programmagegevens berust is sprake

van een feitelijk bijzondere situatie. De programmagegevens worden op schrift gesteld voor

gebruik voor de duur van een week. Op nieuwe gegevens berust een (nieuw) intellectueel

eigendomsrecht, zodat feitelijk sprake is van een voortdurend beperkt exclusief recht. De

situatie dat toetreding tot de markt zonder licentie mogelijk wordt, zal zich, met andere

woorden, nimmer voordoen.

105. Met bedoelde omstandigheid dient rekening te worden gehouden bij een afweging in het

kader van artikel 24 Mw. Daarnaast is in dit kader van belang dat in onderhavige zaak geen

sprake is van een substantiële investering of creatieve inspanning. Zoals de Adviescommissie

bevestigt59, vormen de programmagegevens slechts een bijproduct van het

programmeringsproces. Hieraan kan worden toegevoegd dat de wetgever in de Mediawet

heeft voorzien in de mogelijkheid dat de NOS licenties aan anderen dan de omroepen geeft,

en zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis bij de Wet Liberalisering Mediawet60, een

dergelijk beleid ook voorstaat.

106. Op grond van deze omstandigheden wordt geconcludeerd dat de geschriftenbescherming die

op de programmagegevens berust, in het onderhavige geval geen objectieve rechtvaardiging

vormt voor de NOS en de HMG om levering te weigeren.

107. Het bezwaar van de NOS dat de omroepen het programmablad nodig zouden hebben om

300.000 leden te behouden en daarmee hun erkenning te behouden, houdt verband met het

oordeel ingevolge artikel 25 Mw en wordt nader beschouwd onder de beoordeling inzake

voornoemd artikel.

108. De HMG betoogt dat de weigering te leveren aan de Telegraaf gebaseerd is op commerciële

overwegingen. Deze overweging betreft de weigering van de Telegraaf akkoord te gaan met

het door de HMG voorgestelde tarief. Zoals hiervoor (zie randnummer 25) aangegeven kan

de door de HMG voorgestelde vergoeding niet worden aangemerkt als redelijk. In dat licht

bezien kan de omstandigheid dat de  voorgestelde vergoeding niet door de Telegraaf wordt

aanvaard geen objectieve rechtvaardiging vormen.

109. Op grond van bovenstaande wordt derhalve geconcludeerd dat voor de NOS en de HMG

geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat om de levering van de programmagegevens te

weigeren.

IV.3 Artikel 25 Mededingingswet

                                                          
59 Advies randnummer 105.

60 Kamerstukken II, 1996-1997, 24 808, nr. 21, blz. 44.
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110. Ingevolge artikel 25 Mw, kan de d-g NMa verklaren dat artikel 24, eerste lid, Mw niet van

toepassing is, voorzover toepassing van dit artikel de vervulling van bij wettelijk voorschrift of

door een bestuursorgaan aan een onderneming opgedragen beheer van een dienst van

algemeen economisch belang verhindert. De NOS heeft verzocht om toepassing van dit

artikel verzocht.

111. Het Advies wordt gevolgd voorzover daarin wordt geoordeeld dat de d-g Nma terecht een

afwijzend besluit heeft genomen op de aanvraag van de NOS om artikel 25, eerste lid, Mw

toe te passen.61

112. De publieke omroepen zijn op basis van de Mediawet belast met een taak van algemeen

economisch belang. Zij dienen representatieve programma’s te verzorgen en dragen

daarmee bij aan het pluriforme karakter van het omroepbestel. De exploitatie van

omroepbladen is een nevenactiviteit van de publieke omroepen welke niet noodzakelijk is

voor de uitoefening van deze taak.

113. De resultaten uit de onderzoeken van KPMG BEA en NIPO Consult doen aan dit oordeel niet

af. Dat de omroepen het programmablad als middel om leden aan zich te binden

beschouwen, zoals de NOS in haar reacties op de onderzoeksrapporten betoogt, is een

gevolg van de huidige marktomstandigheden. Dit betekent niet dat dit het enige middel zou

zijn om leden te binden. Zoals de NOS aangeeft, bestaan er andere middelen om een

ledenbestand te onderhouden of op te bouwen, bijvoorbeeld door het werven van

tientjesleden. Dit sluit aan bij hetgeen in de Wet Liberalisering Mediawet is voorzien, te

weten de ontkoppeling tussen lidmaatschap en abonnement.

114. Zoals de NOS in haar reactie van 31 augustus 2001 op de onderzoeksrapporten stelt, zullen

de omroepen bij verlies van abonnees ledenwervingsacties beginnen. Ledenwerving wordt

hiermee meer een afzonderlijke activiteit, ook losgekoppeld van het abonnement. De

ontkoppeling van lidmaatschap en abonneeschap, die door de wetgever mogelijk werd

gemaakt, krijgt hiermee daadwerkelijk gestalte.

115. De in de Mediawet neergelegde ontkoppeling van lidmaatschap en abonnement beschouwt

de NOS als een juridische fictie. Het opbouwen van bijvoorbeeld een bestand van

tientjesleden vergt volgens de NOS grote investeringen en zou schade toebrengen aan het

samenwerkings- en netprofileringsbeleid van de omroepen. Dit betoog kan niet slagen.

116. Dat het ontplooien van een andere nevenactiviteit inspanningen en/ of investeringen vergt,

spreekt voor zich maar verhindert niet de uitvoering van de opgedragen taak in de zin van

artikel 25 Mw. Wat het betoog van de NOS betreft dat deze investering schade zou

toebrengen aan het samenwerkings- en netprofileringsbeleid van de omroepen wordt

opgemerkt dat dit betoog niet, althans onvoldoende is onderbouwd. In ieder geval is niet

gebleken van enig wettelijk vereiste ten aanzien van genoemd beleid van de omroepen, zodat

een beroep op artikel 25 Mw op grond van dit argument niet aan de orde kan zijn.

117. De NOS stelt voorts dat indien de inkomsten uit de programmabladen wegvallen, de

kwalitatieve verzorging van programma’s onder druk komt te staan. Met de netto opbrengst

                                                          
61 Advies randnummers 153 t/m 159.
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die de programmabladen tot nu toe genereren – in het McKinsey raport van de NOS tussen

de ƒ15.000.000 en ƒ20.000.000 - worden een aantal programma’s vervaardigd die

kwalitatief meer bieden dan de reguliere financiering zou toelaten. Dit betoog kan toepassing

van artikel 25 Mw niet rechtvaardigen. Zoals in het vorenstaande en in het Advies gesteld,

vormen de inkomsten uit de programmabladen inkomsten uit nevenactiviteiten, welke niet

noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de publieke taak. Niets staat de omroepen in de

weg andere nevenactiviteiten te ontplooien, met de inkomsten waarvan op dezelfde wijze

additionele financiering voor programma’s gegeneerd kan worden.

118. Het bezwaar van de NOS, in haar reacties op het KPMG BEA rapport, dat als gevolg van de

leveringsplicht, er niet langer of minder inkomsten uit de programmabladen besteed kunnen

worden aan verenigingsactiviteiten, zodat deze beperkt moeten worden, is evenmin

voldoende aanleiding om artikel 25 Mw van toepassing te verklaren. De NOS erkent ten

eerste dat de saldi van de verenigingsactiviteiten positiever zijn dan waarvan in het KPMG

BEA rapport (en het McKinsey) wordt uitgegaan62. Het beeld inzake de saldi van de

verenigingsactiviteiten behoeft derhalve aanpassing in positieve zin. De NOS baseert voorts

haar stelling, dat de verenigingsactiviteiten beperkt zouden worden, op de veronderstelling

dat een gevolg van de leveringsplicht een daling van de (contributies van de) leden betekent

en daarmee van de inkomsten voor verenigingsactiviteiten (waartoe de contributies

behoren). Zoals in het vorenstaande gesteld, hebben de omroepen andere middelen om

leden aan zich te binden, zodat niet kan worden aangenomen dat de leveringsplicht per

definitie een permanente daling van de ledenaantallen en daarmee van de contributies van

deze leden als gevolg heeft.

119. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het betoog van de NOS dat de

verplichte levering van de programmagegevens tot gevolg heeft dat de uitoefening van dienst

van algemeen economisch belang wordt verhindert, geen doel treft.

IV.4 Last onder dwangsom

120. Het Advies wordt gevolgd voor zover daarin wordt geoordeeld dat de bezwaren tegen de

inhoud van de last onder dwangsom, de duur van de begunstigingstermijn, de hoogte,

modaliteit en verbeurte van de dwangsom ongegrond zijn63.

—Inhoud van de last

121. Aan de NOS en de HMG is de last opgelegd tegen redelijke voorwaarden wekelijkse

programmaoverzichten te leveren aan de Telegraaf. Indien de NOS en de HMG niet leveren

verbeuren zij een dwangsom van ƒ 50.000 per week, tenzij zij aantonen dat de reden van niet

                                                          
62 Het Commissariaat van de Media verplicht de omroepen de bijdragen van de contributies van de leden niet als

inkomsten uit nevenactiviteit aan te merken maar als inkomsten uit verenigingsactiviteiten. Tot op heden heeft slechts de

EO dit op juiste wijze in de boekhouding verwerkt. De meeste omroepen rekenen de conctributies toe aan de inkomsten

uit nevenactiviteiten. Dit betekent dat de saldi van de verenigingsactiviteiten hoger zijn dan in het KPMG BEA-rapport

vermeld is en waarvan in het rapport McKinsey van wordt uitgegaan. Een en ander wordt bevestigd in de reactie van de

NOS van 31 augustus 2001 op het rapport van KPMG BEA.

63 Advies randnummers 168 t/m 171, 185 t/m 193, 198 t/m 202, 205 en 206.
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levering is gelegen in de weigering van de Telegraaf om een redelijk aanbod tot levering te

aanvaarden. Dit laatste is in casu niet aan de orde, ook niet ten aanzien van de (door de

HMG aan de Telegraaf) voorgestelde vergoeding, daar deze niet als redelijk kan worden

aangemerkt. De last kent een begunstigingstermijn van vier maanden na de

inwerkingtreding.

122. De inhoud van deze last biedt een evenwicht tussen het bestuursrechtelijk belang van

rechtszekerheid en het mededingingsrechtelijke belang van onderhandelings- en

ondernemingsvrijheid. De last laat de NOS  en de HMG vrij in haar keuze van een

benadering voor het bepalen van een redelijke vergoeding en is daarmee in overeenstemming

met artikel 24, eerste lid, Mw dat ondernemingen met een machtspositie verplicht tegen niet

excessief hoge en non-discriminatoire tarieven te leveren. Tegelijkertijd biedt de last

rechtszekerheid aan de NOS en de HMG door concrete aanwijzingen te geven voor het

bepalen van een redelijke vergoeding en door uitdrukkelijk aan te geven wat niet als een

redelijke vergoeding beschouwd wordt.

—Begunstigingstermijn

123. De begunstigingstermijn biedt de NOS en de HMG voldoende tijd om over te gaan tot

levering van de wekelijkse programmagegevens aan de Telegraaf, ook als zij daarbij een

onafhankelijke derde willen betrekken.

IV.5 Artikel 63 Mededingingswet

124. Het Advies wordt niet gevolgd voorzover daarin wordt geoordeeld dat de bezwaren gegrond

zijn die zijn gericht tegen het onthouden van schorsende werking van bezwaar en beroep, in

het bijzonder voorzover daarin wordt geoordeeld dat de schorsende werking met toepassing

van artikel 63, tweede lid, Mw slechts kan worden opgeheven, indien het voor degene te

wiens behoeve de last is opgelegd bijzonder nadelig zou zijn als de uitvoering van de last zou

worden opgeschort64.

125. Artikel 63 Mw bepaalt in het tweede lid dat het eerste lid niet geldt voor zover aan twee

toepassingsvoorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is dat een last onder dwangsom is

opgelegd. De tweede voorwaarde is dat de d-g NMa zulks uitdrukkelijk heeft bepaald.

126. Het Advies sluit aan bij de uitspraak in voorlopige voorziening van de President van de

rechtbank Rotterdam van 22 juni 2000. De vraag die voorligt is of de bevoegdheid van de d-g

NMa om te bepalen dat artikel 63, eerste lid, Mw niet geldt gebonden is aan een beperking

die de tekst van artikel 63, tweede lid, Mw niet stelt (in die zin dat de schorsende werking

slechts kan worden opgeheven indien het voor degenen te wiens behoeve de last is opgelegd

"bijzonder nadelig" zou zijn als de uitvoering van de last zou worden opgeschort). Naar het

oordeel van de d-g NMa dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. In de eerste

plaats dient te worden aangenomen dat wanneer de wetgever een dergelijke beperkende

toepassingsvoorwaarde zou hebben gewild, dit in de tekst van de wet tot uitdrukking zou zijn

gebracht. Daartoe zou de wetgever hebben kunnen aansluiten bij het voorbeeld van de

zogenaamde ter-stond-van-kracht-verklaring (artikel 20.5 Wet milieubeheer; hierna Wm) dat

het vereiste kent dat dit “noodzakelijk is” .

                                                          
64 Advies randnummers 235 t/m 239. De randnummers 240 en 241 van het Advies worden gevolgd.
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127. Dat het verschil in formulering tussen artikel 20.5 Wm en artikel 63, tweede lid, Mw niet

zonder betekenis is, blijkt onder andere uit de omstandigheid dat de wetgever van oordeel is

geweest dat de regeling van 20.5 Wm niet geschikt is voor handhaving door middel van

herstelsancties. Om deze reden is artikel 20.4 Wm gewijzigd bij wet van 4 december 1997

(Stb, 1997, 520) in dier voege dat de schorsende werking niet geldt voor besluiten tot

handhaving door bestuursdwang of last onder dwangsom. In de toelichting wordt

opgemerkt: “Het systeem van de Wet Milieubeheer, dat voorziet in schorsende werking

gedurende de bezwaar- of beroepstermijn, bleek tot ongewenste vertraging bij de toepassing

van handhavingsmiddelen te leiden. Dat vormt een obstakel voor een effectieve handhaving.”

128. Het Advies verwijst naar de parlementaire geschiedenis van artikel 63 Mw. In de memorie

van toelichting wordt de introductie van schorsende werking echter uitsluitend gemotiveerd

met overwegingen betreffende de bestuurlijke boete. Met betrekking tot de last onder

dwangsom wordt het volgende opgemerkt: “ Ingeval een last wordt opgelegd, kan het voor

degene te wiens behoeve die last is opgelegd, bijzonder nadelig zijn als de uitvoering van de

last gedurende de beroepstermijn en eventueel de behandeling van bezwaar en beroep als

dat wordt ingesteld, wordt opgeschort. De directeur kan dan ook bepalen dat de beschikking

voor dat gedeelte wel meteen werkt (tweede lid)65” . In deze overweging noch in haar context

is een dwingende reden gelegen om aan te nemen dat met de woorden “bijzonder nadelig”

meer zou zijn bedoeld dan een inkleuring van de illustratie, en wel een voorwaarde waaraan

moet zijn voldaan voordat toepassing van artikel 63, tweede lid, Mw toelaatbaar is. Ook

andere overwegingen uit de parlementaire geschiedenis wijzen erop dat de wetgever heeft

beoogd nagenoeg geen drempel op te werpen voor toepassing van artikel 63, tweede lid,

Mw66.

                                                          

65 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 92.

66 Het Nader verslag (Kamerstukken II 1996/97, 24 707, nr. 11, p. 10) vermeldt de volgende vraag: “De leden van de SGP-

fractie stellen de vraag of de keuze voor een opschortende werking van bezwaar en beroep nader kan worden gemotiveerd.

Opschortende werking van bezwaar en beroep is in ons bestuursrecht zeker geen vanzelfsprekendheid. In een aantal

bijzondere wetten is gekozen voor een systeem waarin bezwaar en beroep nadrukkelijk geen opschortende werking

hebben, doch waarbij in spoedeisende gevallen en bij zwaarwegende belangen een voorlopige voorzieningprocedure open

staat. In hoeverre is de vrees reëel dat, als gevolg van de doorgaans lange bestuursrechtelijke procesgang, een definitieve

uitspraak in laatste instantie jaren op zich kan laten wachten? Kortom: hoe effectief is het voorgestelde bestuursrechtelijke

handhavingssysteem, mede gezien de soms aanzienlijke financiële belangen die met dit soort zaken gemoeid zijn? In

hoeverre valt voorts te vrezen dat de regeling in het wetsvoorstel bevordert dat in de praktijk vrijwel automatisch bezwaar

en beroep zal worden aangetekend, omdat zulks nu eenmaal automatisch de werking van de belastende beschikking

opschort?” Het antwoord van de regering in de Nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstukken II 1996/97, 24

707, nr. 12, p. 30) is alleen te begrijpen indien wordt aangenomen dat de wetgever heeft beoogd nagenoeg geen drempel

op te werpen voor toepassing van artikel 63, tweede lid, Mw: “Anders dan de leden van de SGP-fractie kennelijk

aannamen, volgt het wetsvoorstel de hoofdregel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 6:16), dat het maken

van bezwaar of instellen van beroep geen schorsing van het besluit met zich meebrengt. Afwijking van die hoofdregel

moet uitdrukkelijk worden geregeld. Dat is in het wetsvoorstel uitsluitend het geval voor boetebeschikkingen vanwege het

ingrijpende karakter van dergelijke sancties. Om te voorkomen dat louter om financieel voordeel te behalen bezwaar of

beroep wordt aangetekend, is voor de periode van de behandeling daarvan rente verschuldigd (artikel 67, tweede lid)."
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129. In dit verband kan tevens verwezen worden naar de toelichting bij artikel 80 Mw67, waar

wordt verwezen naar artikel 63 Mw: “ In de toelichting op artikel 63 is uiteengezet waarom het

wenselijk is de werking van boetebeschikkingen op te schorten totdat de beroepstermijn is

verstreken of op het beroep is beslist. Ook hier kan de directeur bepalen dat de last wel

meteen moet worden nageleefd.”  Met geen woord wordt gerept van bijzondere

omstandigheden.

130. De gedachte dat de werking van artikel 63, eerste lid, Mw slechts bij uitzondering zou kunnen

worden opgeheven, verdraagt zich slecht met de strekking van de last onder dwangsom zoals

omschreven in artikel 58, eerste lid, Mw: de overtreding ongedaan te maken of verdere

overtreding dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen.

Dit komt ook tot uitdrukking in het oordeel van de President van de rechtbank Rotterdam in

deze zaak dat in een geval waarin ingevolge artikel 63, eerste lid, Mw de werking van een

beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom is opgeschort, het beroep bij de

rechtbank in de regel met toepassing van artikel 8:52 Awb versneld zal moeten worden

behandeld in plaats van op de gebruikelijke wijze.

131. Tenslotte heeft de interpretatie van artikel 63 Mw die de Adviescommissie voorstaat gevolgen

voor de taakverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter waarvan onaannemelijk is

dat deze gevolgen door de wetgever zijn beoogd. Indien de bevoegdheid ex artikel 56 Mw om

een last onder dwangsom op te leggen de d-g NMa minder mogelijkheden geeft om een door

hem vastgestelde overtreding jegens een belanghebbende te beëindigen, dan de

mogelijkheden waarover de President van de rechtbank op basis van een zuivere

belangenafweging in een civiel kort geding beschikt, dan is het logischerwijs te verwachten

gevolg dat degene te wiens behoeve een last onder dwangsom is opgelegd, zich zal moeten

wenden tot de President in kort geding. Daardoor zal het aan de civiele rechter zijn een

voorlopig rechtmatigheidsoordeel te geven over de mededingingsrechtelijke merites van een

handhavingsbesluit van de d-g NMa, terwijl het oordeel in de bodemprocedure van de

bestuursrechter in mededingingszaken zal moeten komen. Aan deze observatie kan niet

afdoen de omstandigheid dat de Telegraaf in de onderhavige zaak om haar moverende

redenen er sedert 10 september 1998 niet toe is overgegaan de rechten die haar bij het

besluit van die datum en nadien zijn toegekend, civielrechtelijk te handhaven.

132. Een en ander leidt tot de conclusie dat de wetgever onder toepassing van artikel 63, tweede

lid, Mw een effectieve handhaving van de Mededingingswet beoogt in de gevallen die zich

daarvoor lenen. In dit kader dient een belangenafweging plaats te vinden. Er is geen reden te

komen tot een andere weging van de betrokken belangen dan is neergelegd in het besluit van

16 februari 2000, waarin is geoordeeld dat de belangen van de Telegraaf bij opheffing van de

schorsende werking zo zwaar wegen in verhouding tot de belangen van de NOS en de HMG

dat Telegraaf onevenredig dreigt te worden benadeeld. Hierbij is in aanmerking genomen dat

niet aannemelijk is is geworden dat de financiële positie van de NOS of van de HMG van

dien aard is dat toepassing van artikel 63, tweede lid, Mw, onomkeerbare gevolgen met zich

brengt. De bezwaren tegen toepassing van artikel 63, tweede lid, Mw zijn mitsdien niet

gegrond.

                                                          

67 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 96.
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Besluit

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit:

� verklaart de bezwaren van de Nederlandse Omroep Stichting en de Holland Media Groep SA,

gericht tegen zijn besluit van 10 september 1998, zoals gewijzigd en aangevuld bij besluit van

16 februari 2000 ongegrond en

� handhaaft de in voornoemd besluit neergelegde beslissing:

a) De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit legt aan de Nederlandse

Omroep Stichting de last op programmaoverzichten te leveren aan NV Holdingmaatschappij

De Telegraaf of aan een door deze opgegeven werkmaatschappij. De te leveren

programmaoverzichten betreffen alle uitzendingen op alle dagen op de televisiezenders

Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 en op de radiozenders Radio 1, Radio 2, Radio 3,

Radio 4 en Radio 5. De programmaoverzichten worden tegen redelijke voorwaarden geleverd,

telkens voor een periode van een week (zeven aaneensluitende etmalen). Levering geschiedt

uiterlijk 10 etmalen voor de eerste dag van de desbetreffende week. Gegevens met betrekking

tot de desbetreffende week waarover de Nederlandse Omroep Stichting op dat moment nog
niet beschikt en later opkomende wijzigingen worden onverwijld geleverd.

b) De Nederlandse Omroep Stichting verbeurt na afloop van een termijn van 4 maanden na

bekendmaking van dit besluit een dwangsom van ƒ 50.000 (vijftigduizend gulden) voor

iedere week ten aanzien waarvan niet wordt geleverd overeenkomstig de onder a bedoelde

last, tenzij zij aantoont dat de enige reden van niet-levering is gelegen in de omstandigheid

dat NV Holdingmaatschappij De Telegraaf een niet onredelijk aanbod tot levering als
omschreven in dit besluit niet aanvaardt.

c) Boven een bedrag van ƒ 2.500.000 (tweeënhalf miljoen gulden) per jaar en ƒ 5.000.000 (vijf

miljoen gulden) in totaal worden door de Nederlandse Omroep Stichting geen
dwangsommen verbeurd.

d) De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit legt aan RTL/Veronica de

Holland Media Groep SA de last op programmaoverzichten te leveren aan NV

Holdingmaatschappij De Telegraaf of aan een door deze aan te wijzen werkmaatschappij. De

te leveren programmaoverzichten betreffen alle uitzendingen op alle dagen op de

televisiezenders RTL 4, RTL 5 en Veronica en op de radiozender Veronica FM. De

programmaoverzichten worden tegen redelijke voorwaarden geleverd, telkens voor een

periode van een week (zeven aaneensluitende etmalen). Levering geschiedt uiterlijk 10

etmalen voor de eerste dag van de desbetreffende week. Gegevens met betrekking tot de

desbetreffende week waarover RTL/Veronica de Holland Media Groep SA op dat moment
nog niet beschikt en later opkomende wijzigingen worden onverwijld geleverd.

e) RTL/ Veronica de Holland Media Groep SA verbeurt na afloop van een termijn van 4

maanden na bekendmaking van dit besluit een dwangsom van ƒ 50.000 (vijftig duizend

gulden) voor iedere week ten aanzien waarvan niet wordt geleverd overeenkomstig deze last,

tenzij zij aantoont dat de enige reden van niet-levering is gelegen in de omstandigheid dat

NV Holdingmaatschappij De Telegraaf een niet onredelijk aanbod tot levering als
omschreven in dit besluit niet aanvaardt.
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f) Boven een bedrag van ƒ 2.500.000 (tweeënhalf miljoen gulden) per jaar en ƒ 5.000.000 (vijf

miljoen gulden) in totaal worden door RTL/ Veronica de Holland Media Groep SA geen
dwangsommen verbeurd.

g) De lasten gelden voor een termijn van twee jaren na inwerkingtreding.”

� bepaalt dat artikel 63, eerste lid, Mw, niet geldt. Mitsdien heeft beroep tegen dit besluit geen

schorsende werking.

Datum: 3 oktober 2001

W.g.

A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit

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.


