
Geachte mevrouw Schaap, 

1. Bij brief van 2 januari 1998 heeft De Telegraaf verschillende 
verzoeken gedaan. In de eerste plaats heeft De Telegraaf verzocht 
om op basis van artikel 24 j° 56 lid 1 Mededingingswet een last 
onder dwangsom op te leggen aan de NOS en de HMG inzake 
weigering van de NOS en de HMG om programmagegevens aan De 
Telegraaf te verstrekken. De directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit heeft dit verzoek in behandeling genomen en 
het onderzoek terzake gestart. Inmiddels zijn vragen aan de 
Nederlandse Omroep Stichting (hierna: "de NOS") en de Holland 
Media Groep S.A. (hierna: "de HMG") gesteld. Deze vragen hebben 
onder andere betrekking op het uitgiftebeleid van 
programmagegevens van de NOS en de HMG, de marktpositie van 
beide ondernemingen en de redenen die aan de weigering 
programmagegevens aan De Telegraaf te verstrekken, ten grondslag 
liggen. De intentie is om het onderzoek zo spoedig mogelijk af te 
ronden. 

2. In de tweede plaats heeft De Telegraaf verzocht om op basis van 
artikel 83 van de Mededingingswet een voorlopige last onder 
dwangsom aan de NOS en HMG op te leggen. Dit verzoek wijst de 
directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit af. 
Daartoe wordt het volgende overwogen. 

  

Feitelijke achtergrond 

3. Het verzoek om op grond van artikel 83 Mededingingswet een 
voorlopige last op te leggen strekt ertoe dat aan de NOS en de HMG 
de aanwijzing wordt gegeven om met onmiddellijke ingang de 
programmagegevens tegen een marktconform tarief ter beschikking 
te stellen aan De Telegraaf op straffe van een dwangsom van f 
50.000,- per dag dat de NOS en HMG handelen in strijd met de 
gevraagde last.  

4. Ter ondersteuning van dit verzoek heeft De Telegraaf aangevoerd 
dat de publieke omroepen sedert 1 september 1997 tijdschriften 
(kunnen) uitgeven die concurreren met uitgaven van De Telegraaf. 
Doordat deze tijdschriften kunnen beschikken over door het publiek 
zeer gewilde programma-gegevens, vreest De Telegraaf dat deze 
tijdschriften hun afzetmarkten ten koste van de reeds bestaande 
dagbladen en tijdschriften van (onder meer) De Telegraaf uit zullen 
breiden. Als voorbeeld noemt De Telegraaf het sporttijdschrift van de 
NOS dat in het voorjaar van 1998 zal verschijnen. 

  

Beoordeling 

5. Hoofdregel in het systeem van de Mededingingswet is dat aan de 
oplegging van een sanctie een onderzoek vooraf gaat, welk 
onderzoek uitmondt in een rapport. In afwijking daarvan kan de 
directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit op 
grond van artikel 83, lid 1, een voorlopige last onder dwangsom 
opleggen, indien naar zijn voorlopige oordeel aannemelijk is dat 
artikel 6, lid 1, of artikel 24, lid 1, is overtreden, en onverwijlde spoed 
gelet op de belangen van de door de overtreding getroffen 
ondernemingen of het belang van instandhouding van een 
daadwerkelijke mededinging, dat vereist.  

6. De memorie van toelichting bij de Mededingingswet spreekt van 
gevallen waarin een overtreding van zodanige aard is dat niet 
gewacht kan worden op het nemen van een boetebeschikking c.q. 
het opleggen van een last. Als voorbeeld wordt daarbij aangegeven 
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dat in geval van een leveringsweigering of van selectieve 
prijsonderbieding een onderneming al van de markt kan zijn 
verdrongen tegen de tijd dat de sanctiebeschikking in werking treedt, 
en dat het opleggen van een last tot bijvoorbeeld levering of levering 
tegen een bepaalde prijs dan zinloos is geworden. In het belang van 
de door de overtreding benadeelde onderneming en van de 
instandhouding van de goede mededinging kan in zo'n geval een 
voorlopige last worden opgelegd. Daarbij wordt aangegeven dat 
gelet op het karakter van een voorlopige maatregel en de strikte 
voorwaarden die voor toepassing ervan zullen gaan gelden, 
verwacht kan worden dat deze in de praktijk spaarzaam zal worden 
toegepast.  

7. Uit de memorie van toelichting kan voorts worden afgeleid dat de 
mogelijkheid een voorlopige last onder dwangsom op te leggen 
alleen geldt voor die gevallen waarin prima facie aannemelijk is dat 
sprake is van een overtreding van de Mededingingswet en 
onverwijlde spoed ingrijpen vereist.  

8. Bij onverwijlde spoed gaat het om dermate ingrijpende 
onomkeerbare gevolgen voor de onderneming(en) jegens wie de 
(gestelde) overtreding wordt begaan, dat een onderzoek als bedoeld 
in artikel 59 Mededingingswet niet kan worden afgewacht. Dit doet 
zich met name voor wanneer de existentie van de klagende 
onderneming in het geding is. In andere gevallen zal onrechtmatig 
veroorzaakt financieel nadeel over het algemeen niet onomkeerbaar 
zijn, omdat dit op de veroorzaker kan worden verhaald. 

9. Uit hetgeen De Telegraaf ter onderbouwing van de noodzaak van 
een voorlopige last onder dwangsom heeft aangedragen blijkt niet 
dat zich in dit geval dermate ingrijpende onomkeerbare gevolgen 
(dreigen) voor te doen, dat een onderzoek als bedoeld in artikel 59 
Mededingingswet niet kan worden afgewacht. Uit hetgeen De 
Telegraaf via de media naar buiten heeft gebracht is niet aannemelijk 
dat de existentie van De Telegraaf of een daarmee vergelijkbaar 
belang in het geding is. Aan hetgeen aan het verzoek ten grondslag 
is gelegd kan ook anderszins niet worden ontleend dat De Telegraaf 
onherroepelijk van de markt wordt verdrongen. Uit het verzoek van 
De Telegraaf blijkt slechts dat een - overigens niet nader 
gekwantificeerde - partiële aantasting van de positie van De 
Telegraaf op de markt van dagbladen en tijdschriften aan de orde 
zou kunnen komen. De Telegraaf wijst op wijzigingen in de formule 
van bestaande programmagidsen van omroepen en (voornemens 
voor) de introductie van nieuwe uitgaven door omroepen. De 
Telegraaf acht aannemelijk dat de omroepen dusdoende hun 
afzetmarkt zullen uitbreiden ten koste van reeds bestaande 
dagbladen en tijdschriften van (onder meer) De Telegraaf. Niet valt in 
te zien dat wanneer deze vrees zich zou verwerkelijken, door de 
directeur-generaal van de Nederandse mededingingsautoriteit op 
basis van onderzoek te treffen maatregelen niet meer het daarmee 
beoogde resultaat zouden kunnen hebben.  

10. Reeds omdat niet is voldaan aan het vereiste van onverwijlde spoed 
komt het verzoek om toepassing van artikel 83 van de 
Mededingingswet niet voor inwilliging in aanmerking. 

Besluit 

11. Op grond van het bovenstaande besluit de directeur-generaal van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit het verzoek van de Telegraaf 
van 2 januari 1998 om een voorlopige last onder dwangsom als 
bedoeld in artikel 83 van de Mededingingswet aan de NOS en HMG 
op te leggen, af te wijzen.  

12. Op basis van artikel 86 j° 65 Mededingingswet wordt van dit besluit 
mededeling gedaan in de Staatscourant en wordt de beschikking 
gedurende zes weken na dagtekening van de beschikking ter inzage 
gelegd bij de Nederlandse mededingingsautoriteit.  
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Hoogachtend, 

  

A.W. Kist 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

  

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan 
daartegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij 
de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit. Een 
bezwaarschrift kan worden gezonden aan de Nederlandse 
mededingingsautorieit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en Beroep, Postbus 
16326, 2500 BH Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van 
deze brief vermelde datum. 

terug 
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