
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot vaststelling van overtredingen van artikel 24, 
eerste lid, van de Mededingingswet, tot afwijzing van de aanvraag om met 
toepassing van artikel 25, eerste lid, van de Mededingingswet artikel 24, 
eerste lid, van de Mededingingswet buiten toepassing te verklaren en tot 
aanhouding van de beslissing op het verzoek een last onder dwangsom op 
te leggen op basis van artikel 24 j° 56, eerste lid, onder b, van de 
Mededingingswet. 

Betreft: zaaknr. 1 - Holdingmaatschappij De Telegraaf versus de NOS en 
HMG 

  

1. Gevolgde procedure 

1.1 Bij brief van 2 januari 1998 heeft NV Holdingmaatschappij De Telegraaf 
(hierna: de Telegraaf) de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoritieit (hierna: NMa) verzocht aan de Nederlandse 
Omroep Stichting (hierna: de NOS) en aan RTL/Veronica de Holland Media 
Groep SA (hierna: HMG) een last onder dwangsom op te leggen op basis 
van artikel 24 j° 56, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna: 
Mw). 

Tevens is verzocht op de voet van artikel 83 Mw een voorlopige last onder 
dwangsom op te leggen. Bij besluit van 22 januari 1998 is laatstgenoemd 
verzoek afgewezen wegens het ontbreken van een voldoende spoedeisend 
belang. Deze afwijzing is in bezwaar gehandhaafd bij besluit van 22 april 
1998. Tegen het besluit op bezwaar is geen beroep ingesteld. 

1.2 De Telegraaf heeft het verzoek om toepassing van artikel 24 j° 56, 
eerste lid, onder b, Mw gebaseerd op een klacht over weigering van de 
NOS en HMG aan de Telegraaf op weekbasis te leveren een 
chronologische opgave van alle radio- en televisieprogramma's die door de 
publieke omroepverenigingen, respectievelijk RTL4, RTL5 en Veronica 
worden uitgezonden. 

1.3 De klacht heeft de directeur-generaal van de NMa aanleiding gegeven 
een onderzoek te doen instellen. 

1.4 Bij brief van 26 februari 1998 (zoals nader telefonisch toegelicht op 12 
maart 1998) heeft de NOS de directeur-generaal van de NMa verzocht op 
basis van artikel 25 Mw, artikel 24, eerste lid, Mw op de haar verweten 
gedragingen niet van toepassing te verklaren. 

1.5 Op 13 maart 1998 is een rapport uitgebracht als bedoeld in artikel 59, 
eerste lid, Mw (hierna: het rapport). Het rapport behelst het voornemen: 

a) de weigering van de NOS en HMG om wekelijkse programma-
overzichten aan de Telegraaf, of vergelijkbare derden te verstrekken, in 
strijd te verklaren met het bepaalde in artikel 24, eerste lid, Mw; 

b) de aanvraag van de NOS om op basis van artikel 25 Mw, artikel 24, 
eerste lid, Mw niet van toepassing te verklaren op de gedragingen van de 
NOS ter zake van de verstrekking van programma-gegevens, af te wijzen, 
en 

c) de overeenkomst licentiëring programmagegevens tussen de NOS, HMG 
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en Veronicablad CV/BV in strijd te verklaren met het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, Mw, voorzover bij deze overeenkomst Veronicablad BV zich 
jegens de NOS verplicht de beperkingen toe te passen, die zijn gesteld aan 
de publieke omroepverenigingen terzake van het uitgeven van 
programmabladen, de werving en promotie daarvan. 

1.6 Op 31 maart 1998 hebben de NOS en HMG op basis van artikel 17 Mw 
ontheffing gevraagd van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw voor de 
overeenkomst licentiëring programmagegevens (hiervoor onder 1.5 sub c 
genoemd). 

1.7 Bij brief van 8 april 1998 zijn belanghebbenden in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Namens Wilmar Press & 
Productions zijn op 10 april 1998 en namens de NOS op 29 mei 1998, 
schriftelijk zienswijzen ingediend. 

1.8 Het rapport is ter hoorzitting behandeld op 5 juni 1998. De Telegraaf, de 
NOS en HMG zijn daar verschenen. Voorts waren als derde-
belanghebbenden vertegenwoordigd: AKN (een samenwerkingsverband 
van de omroepverenigingen AVRO, KRO en NCRV), PCM uitgevers NV, 
Free Satellite Watcher BV en Wilmar Press & Productions. Van de 
hoorzitting is een verslag gemaakt. Dit is op 24 juli 1998 aan de verschenen 
belanghebbenden toegezonden. De Telegraaf, AKN en de NOS hebben bij 
brieven van respectievelijk 29 juli 1998, 30 juli 1998 en 7 augustus 1998 op 
het verslag gereageerd. De reacties zijn aan het verslag gehecht. 

  

2. Achtergronden 

Partijen 

2.1 De Telegraaf is uitgever van een aantal dagbladen, waaronder De 
Telegraaf en Het Haarlems Dagblad. Een dochteronderneming, De 
Telegraaf Tijdschriften Groep BV, geeft onder meer tijdschriften en 
sportbladen uit. 

2.2 De NOS is op grond van artikel 16, eerste lid, van de Mediawet het 
samenwerkings- en coördinatie-orgaan van de instellingen die op grond van 
de Mediawet zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep. Tot de 
instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep behoren 
onder andere de omroepverenigingen KRO, NCRV, AVRO, TROS, EO, 
VPRO en VARA (hierna: de omroepverenigingen). Voorts hebben enkele 
educatieve instellingen, kerkgenootschappen en genootschappen op 
geestelijke grondslag, de Nederlandse Programmastichting, de Stichting 
Etherreclame, politieke partijen, de overheid en de NOS zelf zendtijd 
verkregen voor landelijke omroep. Het geheel van instellingen die zendtijd 
hebben verkregen voor landelijke omroep, wordt hierna ook aangeduid als: 
de publieke omroep. 

De omroepverenigingen exploiteren elk ten minste één wekelijks 
verschijnend programmablad. 

2.3 HMG is een onderneming waarvan de aandelen voor 65% in het bezit 
zijn van RTL Beheer BV (waarvan ten tijde van de hoorzitting CLT en VNU 
aanhouders waren; naar verluidt heeft VNU haar aandelenpakket inmiddels 
aan CLT overgedragen) en voor 35% van Veronica Holding BV. De 
televisiezenders RTL4, RTL5 en Veronica maken onderdeel uit van HMG. 
Veronica Uitgeverij BV, waarvan de aandelen voor 80% in handen zijn van 
Veronica Holding BV en voor 20% van RTL Beheer BV, exploiteert twee 
programmabladen, te weten het wekelijks verschijnende Veronicablad en 
de tweewekelijks verschijnende Veronica Satellite. Na de hoorzitting is 
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gebleken dat zij inmiddels ook de Free Satellite Watcher heeft 
overgenomen. Dit is een tweewekelijks programma- en informatiemagazine 
voor de schotelbezitter in Nederland met een totale oplage van plusminus 
20.000 tot 35.000 exemplaren. 

Organisatie van televisie en radio in Nederland 

2.4 Nederland beschikt over een drietal landelijke publieke 
televisieprogrammanetten (of zenders): TV1, TV2 en TV3. De zendtijd van 
de omroepverenigingen is verdeeld over deze drie televisiezenders. AVRO, 
NCRV en KRO zenden uit via TV1, TROS en EO via TV2 en VARA, VPRO 
en NPS via TV3. Daarnaast zijn sinds een aantal jaren op Nederland 
gerichte commerciële omroepen (of zenders) actief. Het betreft onder 
andere RTL4, RTL5 en Veronica van HMG , SBS6, The Music Factory en 
TV10. Ook kent Nederland een aantal omroepen dat lokale en regionale 
uitzendingen verzorgt. Ten slotte zijn er ook televisiezenders die in 
Nederland alleen via de satelliet worden ontvangen.  

2.5 De kijkcijfers van de verschillende televisiezenders in Nederland waren 
voor februari 1998 als volgt procentueel verdeeld. 

2.6 Nederland beschikt over een vijftal publieke radioprogrammanetten 
(zenders) waarop in hoofdzaak de omroepverenigingen uitzenden: Radio 1 
tot en met Radio 5. Daarnaast is er een groot aantal commerciële 
radiozenders in Nederland actief, waarvan Sky Radio, Radio 10 Gold, 
Radio Noordzee Nationaal, Radio 538 en Veronica FM de bekendste zijn. 
De luisterdichtheid van de verschillende radiozenders was voor december 
1997/januari 1998 als volgt. 

televisiezender (%)

Tv1 13,3

Tv2 14,9

Tv3 11,2

RTL4 18,6

RTL5 3,7

Veronica 11,1

SBS6 9,4

TV10 2,2

Overig 15,6

radiozender (%)

Sky Radio 16,2

Radio 3 FM 12,8

Radio 1 8,6

Radio 10 Gold 8,5

Radio 2 8,4

Radio Noordzee Nationaal 6,9

Radio 538 6,8
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Programmering 

2.7 Ter hoorzitting is een uiteenzetting gegeven over de gang van zaken bij 
televisie-programmering bij de publieke en commerciële omroep. De 
programmering verloopt in verschillende fasen. 

2.8 Rond september wordt een globaal programmaschema opgesteld voor 
het televisie-seizoen dat een jaar later begint. Per maand, per dag en per 
uur worden programmatypen/genres vermeld. Bij de opstelling van het 
programmaschema houden de omroepen over en weer rekening met 
elkaars plannen. Belangrijke doelstelling is het trekken van een bepaald 
deel van de kijkersmarkt. De publieke omroep is bij de opstelling van het 
schema gebonden aan wettelijke verplichtingen en aan afspraken 
neergelegd in meerjarenplannen. 

2.9 De volgende fase betreft de programma-invulling. Er worden 
programmaformules ontwikkeld en aan producenten wordt de gelegenheid 
geboden suggesties te doen. 

2.10 De derde fase omvat de onderhandeling met producenten en de 
uiteindelijke invulling met concrete programma's. Daarbij wordt onder 
andere rekening gehouden met externe gegevens en resultaten van de 
afgelopen periode. Dit leidt tot een compleet ingevuld programmaschema 
(al kunnen zich ook op het laatste moment nog wijzigingen voordoen). 

2.11 Binnen de zender wordt het schema doorgenomen met de afdeling 
running order. Vervolgens worden de schema's in de computer ingevoerd 
en - ongeveer vier weken voor de uitzending - via de persafdelingen 
doorgegeven aan de programmabladen. Dan bestaat nog tot twee weken 
voor uitzending de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen. Ter 
verduidelijking worden naast de programmagegevens aankondigingen 
meegestuurd die desgewenst ter toelichting als extra informatie kunnen 
worden gebruikt. 

Programma-overzichten en programmabladen  

2.12 Het kijk- en luisterpubliek kan over komende uitzendingen tevoren 
informatie verkrijgen door middel van programma-overzichten. Onder 
programma-overzicht wordt in dit besluit verstaan een uitputtende 
opsomming van programma's die binnen een bepaald tijdsbestek zullen 
worden uitgezonden door of namens een (publieke of commerciële) omroep 
dan wel een andere instelling die zendtijd heeft verkregen, of op een 
bepaalde zender, waarbij het overzicht onder meer de volgende informatie 
bevat: de titel van elk uit te zenden programma, het kanaal, de datum en 
het tijdstip van uitzending. Deze overzichten kunnen door het publiek 
worden ontvangen via elektronische en/of schriftelijke publicaties (of 
uitzendingen). Schriftelijke publicaties die programma-overzichten bevatten, 
worden in dit besluit programmabladen genoemd.  

2.13 In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijkse (en 

Veronica FM 4,0 

Classic fm 1,8

Radio 4 1,7

Radio 5 0,9

Gezamenlijk regionaal 14,9

Overig 8,5
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weekend) programmabladen en wekelijkse programmabladen in Nederland.

Dagelijkse (en weekend) programmabladen in Nederland 

2.14 De meeste in Nederland verschijnende dagbladen bevatten de 
dagelijkse programma-overzichten van de publieke en commerciële 
zenders. Via de teletekstpagina's van de drie landelijke publieke 
televisiezenders zijn de programma-overzichten van deze afzonderlijke 
televisiezenders voor een periode van drie dagen opvraagbaar. De 
dagelijkse programma-overzichten van RTL4, RTL5 en Veronica worden 
weergegeven op de teletekstpagina's van deze televisiezenders.  

Wekelijks verschijnende programmabladen in Nederland 

2.15 Nederland kent diverse wekelijks verschijnende programmabladen. Al 
deze programmabladen worden uitgegeven door of in opdracht van de 
eerder genoemde omroepverenigingen, behalve het Veronicablad en 
Humo. Humo is een onafhankelijk weekblad voor radio en televisie dat door 
uitgever Mediaxis in België wordt verspreid, maar ook in Nederland 
verkrijgbaar is. Humo bevat onder andere de programma-overzichten van 
de drie publieke zenders en van RTL4, RTL5 en Veronica. Het 
Veronicablad wordt uitgegeven door Veronica Uitgeverij BV. Het 
Veronicablad bevat eveneens de programma-overzichten van de drie 
publieke televisieprogrammanetten en van RTL4, RTL5 en Veronica. 

2.16 De wekelijkse programma-overzichten van RTL4, RTL5 en Veronica 
worden weergegeven op de teletekstpagina's van deze zenders. 

2.17 Hieronder worden de oplages (abonnementen en losse verkoop) van 
de wekelijks verschijnende programmabladen in Nederland weergegeven. 
De totale oplage van Humo bedraagt circa 275.000 exemplaren. Hiervan 
worden in Nederland 2.000 exemplaren verspreid in de vorm van 
abonnementen die geleverd worden door Medianet in Haarlem, een 
dochteronderneming van VNU, en door middel van losse verkoop bij zo'n 
600 verkooppunten. Gezien het geringe aantal exemplaren van Humo dat in 
Nederland wordt afgezet in vergelijking tot de oplage van de 
programmabladen van de omroepen en in vergelijking tot de totale oplage 
van Humo, kan Humo redelijkerwijs niet tot de Nederlandse, maar alleen tot 
de Belgische markt worden gerekend. 

Wekelijks verschijnende 
programmabladen in Nederland 

Oplage

Avrobode/Televizier (AVRO) 791.566

Mikrogids/Studio (KRO) 696.767

NCRV-gids (NCRV) 419.363

EO-visie (EO) 159.749

TROS-kompas/TV-krant (TROS) 696.961

VARA-TV-magazine (VARA) 518.590

VPRO-gids (VPRO) 242.773

Veronicablad (Veronica) 1.143.894 

Humo (Mediaxis) 2.000

TOTAAL 4.671.663
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2.18 De uitgaven van de omroepverenigingen hebben volgens de NOS een 
marktaandeel van circa 75% op de Nederlandse markt voor wekelijkse 
programmabladen. Veronicablad heeft volgens de NOS en HMG een 
marktaandeel van circa 25%. 

2.19 De programmabladen genereerden in 1996 voor de 
omroepverenigingen tezamen een bruto omzet van circa 400 miljoen 
gulden en circa 20 miljoen gulden aan netto-inkomsten. Het totaal aan 
subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat 
de NOS, NPS, de publieke omroepverenigingen en de overige 
zendgemachtigden in 1996 ontvingen bedroeg 1,2 miljard gulden. 

  

3. De verweten gedragingen 

De klacht 

3.1 De klacht van de Telegraaf betreft weigering door de NOS en door 
HMG om aan de Telegraaf op week-basis programma-overzichten ter 
beschikking te stellen. De Telegraaf stelt dat de NOS en HMG elk een 
economische machtspositie hebben op de markt van de programma-
overzichten. Volgens de Telegraaf maken de NOS en HMG door deze 
weigering jegens derden, zoals de Telegraaf, misbruik van deze 
machtspositie. 

3.2 Ter ondersteuning van de klacht voert de Telegraaf aan dat het 
auteursrecht niet in de weg staat aan het opleggen van een verplichting aan 
de NOS en HMG om de programma-overzichten aan de Telegraaf te 
verstrekken. De Telegraaf stelt dat programma-overzichten slechts een 
beperkte auteursrechtelijke bescherming genieten. Op programma-
overzichten rust volgens de Telegraaf een quasi-auteursrecht, de 
zogenaamde geschriftenbescherming. Het publiceren van programma-
overzichten zou om deze reden auteursrechtelijk gezien alleen inbreuk 
makend zijn, wanneer er sprake zou zijn van ontlening (in de zin van 
klakkeloos overschrijven) aan de oorspronkelijke lijsten van de omroepen.  

3.3 De Telegraaf stelt dat de basis waarop het omroepbladenmonopolie 
steunde, is weggevallen door een aantal recente wetswijzigingen. De 
Tweede Kamer heeft op 26 juni 1997 het voorstel voor een Wet tot 
Herziening van de Organisatiestructuur van de Publieke Omroep 
aangenomen. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de loskoppeling van het 
ledenbestand van de publieke omroepen en het abonneebestand van de 
programmabladen. Hieruit volgt, volgens de Telegraaf, dat het voortbestaan 
en de financiering van de publieke omroep niet meer afhankelijk is van het 
aantal abonnees. Daarnaast heeft de wetgever met de invoering van de 
Wet Liberalisering Mediawet er bewust voor gekozen concurrentie te 
introduceren. Er wordt aan de publieke omroep ruimte geboden voor de 
uitgifte van tijdschriften. Concreet betekent dit, dat voorheen bestaande 
beperkingen ten aanzien van de inhoud van programmabladen komen te 
vervallen en dat andere (programma gerelateerde) tijdschriften kunnen 
worden uitgegeven. Hieraan verbonden is dat de publieke omroep moet 
gedogen dat de NOS het (uitgebreide) programma-overzicht aan derden ter 
beschikking stelt. 

3.4 De NOS heeft een licentie verstrekt aan HMG. De NOS weigert echter 
de programma-overzichten van de publieke omroep aan de Telegraaf ter 
beschikking te stellen. De Telegraaf heeft de NOS verscheidene malen 
(zowel mondeling als schriftelijk) verzocht de programma-overzichten ter 
beschikking te stellen. De NOS heeft veelal niet gereageerd, maar heeft 
tweemaal (mondeling) meegedeeld dat zij de programma-overzichten onder 
geen enkel beding aan de Telegraaf ter beschikking stelt of zal stellen. 
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3.5 De Telegraaf stelt dat HMG hetzelfde weigeringsbeleid voert als de 
NOS. De Telegraaf vermoedt om deze reden, dat concurrentiebeperkende 
afspraken met de NOS ten grondslag liggen aan de weigering van HMG om 
de programma-overzichten aan derden ter beschikking te stellen. Kennelijk 
willen de NOS en HMG de markt van de programma-overzichten veilig 
stellen. 

3.6 Sedert de inwerkingtreding van de Wet Liberalisering Mediawet op 1 
september 1997, gelden er geen restricties meer waaraan de 
omroepbladen moeten voldoen. Hierdoor hebben de omroepverenigingen 
de mogelijkheid tijdschriften uit te geven die concurreren met uitgaven van 
de Telegraaf. Zij kunnen deze uitgaven extra aantrekkelijk maken voor het 
publiek door daarin de veelgevraagde programmagegevens op te nemen. 
Indien de Telegraaf niet over de programmagegevens kan beschikken, kan 
hij zich niet tegen deze concurrentie verweren. 

Het rapport; ten aanzien van de NOS 

3.7 In het rapport is vastgesteld dat door de NOS een licentiebeleid wordt 
gevoerd dat het volgende inhoudt. 

3.8 De NOS heeft aangegeven dat zij terzake van de verstrekking van 
licenties een onderscheid maakt tussen licenties ten behoeve van op 
Nederland gerichte en op het buitenland gerichte media. 

3.9 Alle media die zich op Nederland richten, krijgen toestemming van de 
NOS om de programmagegevens in de vorm van dagoverzichten openbaar 
te maken onder de voorwaarde dat de overzichten betrekking hebben op 
maximaal 24 uur. Op deze basis verleent de NOS aan de exploitanten van 
zogenaamde elektronische programmabladen een licentie. Voor dagbladen 
en nieuwsbladen is de periode die de dagoverzichten mogen bestrijken 
(contractueel) verlengd tot 72 uur indien die bladen gedurende deze 
periode niet verschijnen. 

3.10 Weekoverzichten komen volgens de NOS niet in aanmerking voor 
licentiëring aan op Nederland gerichte media. Zij worden alleen verstrekt 
aan de individuele omroepverenigingen, die deze overzichten mogen 
opnemen in hun wekelijkse programmabladen. De enige uitzondering op 
deze regel is de commerciële zender Veronica. De NOS heeft 
HMG/Veronicablad BV een licentie verstrekt voor het publiceren van haar 
wekelijkse programma-overzichten in het wekelijkse programmablad 
Veronicablad. Hieraan ligt een schriftelijke licentie-overeenkomst tussen de 
NOS, HMG en Veronica Uitgeverij BV ten grondslag die bepaalt dat de 
NOS en HMG hun (dagelijkse en wekelijkse) programma-overzichten 
uitwisselen. 

3.11 De NOS heeft in haar antwoorden aan de rapporteurs aangegeven dat 
zij geen bezwaar maakt tegen de publicatie van wekelijkse programma-
overzichten in op Nederland gerichte media, waarbij wordt gerubriceerd 
naar de aard van de programmering (zogenaamde genregegevens) en niet 
een compleet overzicht wordt geboden van alle programma's van TV1, TV2 
en TV3. Ter hoorzitting is echter gebleken dat de NOS ook de zogenaamde 
genregegevens niet verstrekt aan de Telegraaf of vergelijkbare derden. 
Voorts is ter hoorzitting gebleken dat de NOS niet (althans niet zolang in de 
onderhavige zaak nog niet is beslist) bereid is tot uitwisseling van 
programmagegevens met de omroeporganisatie SBS6 op de grond dat de 
Telegraaf een belang heeft in SBS6. 

3.12 Tot slot heeft de NOS aan de rapporteurs aangegeven dat zij aan op 
het buitenland gerichte media de programmagegevens verstrekt, tegen een 
vergoeding en zonder beperkingen. 
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3.13 In het rapport is de verweten gedraging van de NOS samengevat als 
de weigering om wekelijkse programma-overzichten te verstrekken aan de 
Telegraaf en aan vergelijkbare derden. Het rapport brengt het voornemen 
tot uitdrukking deze weigering in strijd te verklaren met het bepaalde in 
artikel 24, eerste lid, Mw. 

Vergelijkbare derden zijn ondernemingen die op enig moment (een van) de 
markten willen betreden van uitgaven die wekelijkse programma-
overzichten bevatten. In deze procedure hebben zich als zodanig gemeld: 
Free Satellite Watcher BV (inmiddels echter overgenomen door Veronica 
Uitgeverij BV), PCM uitgevers NV en Wilmar Press & Productions. Uit de 
context van het rapport volgt dat met 'weigering' niet zozeer wordt bedoeld 
de afwijzing van het concrete verzoek van de Telegraaf als wel het voeren 
van een beleid dat levering van wekelijkse programma-overzichten buiten 
de kring van omroeporganisaties categorisch uitsluit. 

Het rapport: ten aanzien van HMG 

3.14 In het rapport is vastgesteld dat door HMG een licentiebeleid wordt 
gevoerd dat het volgende inhoudt. 

3.15 Wekelijkse programma-overzichten worden in beginsel niet verstrekt 
aan derden, met uitzondering van de NOS. Ter hoorzitting heeft HMG 
aangegeven bereid te zijn op basis van uitwisseling ook met andere 
omroeporganisaties licentie-overeenkomsten aan te gaan. 

3.16 HMG verstrekt - naar eigen zeggen om niet en onder voorbehoud van 
rechten - haar programmagegevens aan Free Satellite Watcher BV, de 
uitgever van de Free Satellite Watcher. HMG stelt dat aan die verstrekking 
bijzondere omstandigheden ten grondslag liggen, waaronder het gegeven 
dat de Free Satellite Watcher - vóór de fusie tussen RTL en Veronica - de 
gegevens van RTL4 en RTL5 geruime tijd met (impliciete) toestemming kon 
publiceren alsmede de specifieke, beperkte doelgroep van het blad. 
(Inmiddels behoort de Free Satellite Watcher echter tot HMG.) 

3.17 Ten behoeve van publicatie in buitenlandse bladen verstrekt HMG 
haar programma-overzichten aan het Luxemburgse Infomedia SA, dat op 
haar beurt de gegevens aan verschillende buitenlandse afnemers verstrekt. 

3.18 In het rapport is de verweten gedraging van HMG samengevat als de 
weigering om wekelijkse programma-overzichten te verstrekken aan de 
Telegraaf en aan vergelijkbare derden. Het rapport brengt het voornemen 
tot uitdrukking deze weigering in strijd te verklaren met het bepaalde in 
artikel 24, eerste lid, Mw. 

Vergelijkbare derden zijn ondernemingen die op enig moment (een van) de 
markten willen betreden van uitgaven die wekelijkse programma-
overzichten bevatten. In deze procedure hebben zich als zodanig gemeld: 
Free Satellite Watcher BV (inmiddels echter overgenomen door Veronica 
Uitgeverij BV), PCM uitgevers NV en Wilmar Press & Productions. Uit de 
context van het rapport volgt dat met 'weigering' niet zozeer wordt bedoeld 
de afwijzing van het concrete verzoek van de Telegraaf als wel het voeren 
van een beleid dat levering van wekelijkse programma-overzichten buiten 
de kring van omroeporganisaties categorisch uitsluit. 

Het rapport; ten aanzien van de NOS en HMG gezamenlijk 

3.19 Voorts wordt in het rapport aan zowel de NOS als HMG verweten met 
Veronicablad BV een licentie-overeenkomst te zijn aangegaan waarin 
Veronicablad BV zich jegens de NOS verplicht zich te houden aan de 
beperkingen welke bij of krachtens de Mediawet en/of het Mediabesluit zijn 
gesteld aan publieke omroepverenigingen ter zake van het uitgeven van 
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programmabladen, de werving en promotie daarvan. Voorts is 
overeengekomen dat HMG erop toeziet dat bedoelde promotiebeperkingen 
in haar uitzendingen worden nageleefd en dat wijzigingen van deze 
beperkingen door partijen gelijkelijk in acht worden genomen. Een en ander 
is door partijen nader uitgewerkt in een brief van 21 augustus 1995. Daarin 
wordt onder meer bepaald dat een programmablad niet meer dan 25% 
andere informatie als bedoeld in artikel 58, vierde lid, van de Mediawet 
bevat en dat een programmablad niet wordt aangeboden in combinatie met 
een ander blad. 

Het rapport brengt het voornemen tot uitdrukking deze overeenkomst in 
strijd te verklaren met het bepaalde in artikel 6, eerste lid, Mw, voorzover 
Veronicablad BV zich daarbij jegens de NOS verplicht de beperkingen toe 
te passen, die zijn gesteld aan de publieke omroepverenigingen terzake 
van het uitgeven van programmabladen, de werving en promotie daarvan. 

Argumenten van de NOS en HMG 

3.20 Naar aanleiding van het rapport hebben de NOS en HMG zowel 
mondeling als schriftelijk - samengevat - het volgende aangevoerd. 

3.21 De NOS en HMG stellen dat de realisatie van programma-overzichten 
inmiddels een 'creatief vak apart' is geworden, waarbij meerdere personen 
zijn betrokken. Door middel van programmakeuze en programmavolgorde 
wordt gepoogd het publiek zoveel mogelijk aan de zender te binden. 
Volgens HMG en de NOS volgt hieruit dat de programma-overzichten onder 
de volledige bescherming van de Auteurswet 1912 vallen en niet slechts 
onder de geschriftenbescherming. 

3.22 De NOS en HMG doen een beroep op de Europese Databankrichtlijn. 
Zij stellen dat aanspraak kan worden gemaakt op beide 
beschermingsregimes die deze Richtlijn kent; het auteursrechtelijke en het 
'sui generis'-beschermingsregime. De kern van beide rechten is volgens de 
NOS en HMG gelegen in een exclusief recht van gebruik en in een 
waarborg van de normale exploitatie van de databank en van de belangen 
van de fabrikant van de databank, tegen schade door ongeautoriseerd 
hergebruik. Dit zou aan de door de Telegraaf gevraagde voorziening in de 
weg staan. 

3.23 Voorts dient de directeur-generaal van de NMa, volgens de NOS en 
HMG, de Berner Conventie in acht te nemen. Zij beroepen zich met name 
op artikel 9, welke bepaling - in het tweede lid - de landen van de Unie in 
bijzondere gevallen toestaat in hun wetgeving het verveelvoudigen van 
auteursrechtelijk beschermde werken aan anderen dan de auteur toe te 
staan, mits die verveelvoudiging geen afbreuk doet aan de normale 
exploitatie van het werk en de wettige belangen van de auteur niet op 
onrechtvaardige wijze schaadt. Zij lezen hierin een verbod voor de landen 
van de Unie om dwanglicenties anders dan bij wet in formele zin op te 
leggen. Dit verbod zou in de weg staan aan het opleggen van een last 
onder dwangsom. 

3.24 De NOS en HMG merken op dat vrijwillig door de omroepverenigingen 
en HMG de 25%-norm van het inmiddels vervallen artikel 11 van het 
Mediabesluit in stand wordt gehouden. Deze norm verplichtte de publieke 
omroep tot 1 september 1997 om in programmabladen niet meer dan 25% 
andere informatie op te nemen dan programma-opgaven en gegevens over 
het functioneren van de desbetreffende omroep en haar activiteiten. 
Diezelfde norm wordt in het Veronicablad gehanteerd op basis van de 
licentie-overeenkomst inzake de wederkerige levering van programma-
overzichten. Omdat de 25%-norm nog vrijwillig wordt nageleefd, is de NOS 
van mening dat het standpunt van de Telegraaf onjuist is, dat de 
programmabladen van de publieke omroepen steeds meer het karakter 
krijgen van een 'gewoon' tijdschrift, waardoor de andere uitgevers van 
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tijdschriften zoals de Telegraaf (oneerlijke) concurrentie wordt aangedaan. 

3.25 De NOS wijst er op dat het uitgeven van programmabladen blijkens de 
parlementaire behandeling van de Mediawet valt onder het algemene 
nevenactiviteitenregime van artikel 57a van de Mediawet inhoudende dat 
nevenactiviteiten slechts zijn toegestaan, indien zij geen nadelige invloed 
hebben op de programmaverzorgingstaak en niet (kunnen) leiden tot 
concurrentievervalsing ten opzichte van andere aanbieders van dezelfde of 
vergelijkbare goederen of diensten. De NOS wijst er op dat het 
Commissariaat voor de Media toezicht houdt op de naleving van deze 
voorschriften en met het oog hierop een richtlijn heeft vastgesteld. 

3.26 De NOS en HMG stellen dat niet wordt voldaan aan de drie criteria die 
het Hof van Justitie van de EG heeft geformuleerd in het arrest van 6 april 
1995 inzake RTE en ITP tegen de Commissie (hierna: het arrest Magill). De 
Telegraaf heeft op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat zij met behulp 
van omroepgegevens een volstrekt nieuw product op de markt wil brengen 
waarvoor de consument belangstelling heeft. Daarnaast stelt de NOS dat er 
geen sprake is van monopolisering van een aangrenzende markt aangezien 
de NOS helemaal niet actief is op de markt voor programmabladen. HMG 
stelt dat iedere nieuwe omroep die een interessant marktaandeel verwerft 
deel kan nemen aan de markt. Tenslotte zijn er elf omroepbladen die 
worden verkocht tegen een hele reeks van prijzen zodat onmogelijk kan 
worden gesteld dat er geen mededinging is op de markt van omroepbladen.

3.27 Aanvullend hierop stelt de NOS dat haar licentiebeleid volledig aan de 
eisen van de mededingingsregels voldoet. Dit beleid is volgens de NOS 
helder, consistent en niet-discriminatoir. Licenties voor 
programmagegevens worden slechts verleend aan omroepen die in 
Nederland iets voorstellen en met wie samenwerking vereist is om 
alomvattende programmabladen te maken. De NOS stelt dat tot 
verstrekking aan Veronica is overgegaan, om de continuïteit van optimale 
verzorging van programma-overzichten ten behoeve van de kijkers te 
garanderen. Daarnaast is de NOS van mening dat zij misbruik van haar 
economische machtspositie zou hebben gemaakt, wanneer zij een einde 
zou hebben gemaakt aan de toelevering van faciliteiten waarmee Veronica 
gedurende vele jaren heeft voorzien in een behoefte op de markt. Ook 
HMG is van mening dat van een discriminatoir beleid terzake van de 
verstrekking van de programma-overzichten geen sprake is. Dat HMG geen 
aanleiding ziet om aan anderen dan omroepen licenties te verlenen ten 
behoeve van programmabladen, is een gerechtvaardigde economische 
beslissing. De Telegraaf krijgt de programmagegevens niet omdat de 
Telegraaf geen gelijke prestatie aanbiedt. Zij is geen omroep en daarom 
heeft zij niet te bieden wat andere omroepen als handelspartners wel te 
bieden hebben.  

3.28 De NOS vreest van honorering van de klacht van de Telegraaf groot 
nadeel. De NOS stelt in maart 1998 door Inter/View International een 
marktonderzoek te hebben laten verrichten, naar wat zij noemt het 
'Kannibalisatie-effect'. Dit is het oplage-verlies van de bestaande 
programmabladen bij toenemende concurrentie. Ter hoorzitting is namens 
de NOS aangevoerd: "Bij algemeen beschikbaar komen via 'gratis' bijlagen 
met programma-week-gegevens (listings) bij de dagbladen en een beperkt 
aantal tijdschriften binnen de familiebladen en gossip-bladen zal de 
kannibalisatie op de bestaande omroepbladenmarkt oplopen van 20% in 
het eerste jaar tot 50% in de jaren daaropvolgend." De bijbehorende 
omzetderving zou volgens de NOS oplopen tot 196 miljoen gulden. 

3.29 De NOS heeft voorts aangevoerd dat de band tussen 
omroepverenigingen en leden essentieel is. De omroepbladen vormen in de 
gegroeide praktijk de concretisering van die band. De door de Telegraaf 
gewenste voorziening zal kunnen leiden tot een aanzienlijke afname van 
het aantal programmabladen van omroepverenigingen. Daarmee zouden 

pagina 10 van 29bk0001-9809

7-12-2006file://E:\archief1998\besluiten\bt\bk0001-9809.htm



de omroepverenigingen één van de belangrijkste instrumenten verliezen om 
de band met hun leden gestalte te geven, hetgeen het publieke 
omroepbestel in gevaar zou brengen. Dit bestel is immers gestoeld op de 
verenigingen en de achterban die aan die verenigingen hun legitimatie 
geven. 

  

4. Het wettelijk kader 

4.1 De Mededingingswet is in werking getreden op 1 januari 1998. 

4.2 Artikel 24, eerste lid, Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken 
van een economische machtspositie. Artikel 6, eerste lid, Mw verklaart 
verboden: overeenkomsten tussen ondernemingen, die ertoe strekken of 
ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een 
deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

4.3 Ingevolge artikel 56 Mw kan de directeur-generaal van de NMa ingeval 
van overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw of artikel 24, eerste lid, Mw aan 
de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend een boete en/of een last onder dwangsom opleggen. 

4.4 Op basis van artikel 25 Mw kan de directeur-generaal van de NMa, voor 
zover toepassing van artikel 24, eerste lid, Mw de vervulling van bij wettelijk 
voorschrift of door een bestuursorgaan aan een onderneming opgedragen 
beheer van een dienst van algemeen economisch belang verhindert, op 
aanvraag verklaren dat artikel 24, eerste lid, niet van toepassing is op een 
daarbij aangewezen gedraging. 

4.5 Ingevolge artikel 17 Mw kan de directeur-generaal van de NMa onder 
nader omschreven voorwaarden ontheffing verlenen van het verbod van 
artikel 6, eerste lid, Mw. Uit de overgangsbepaling neergelegd in artikel 100 
Mw vloeit voort dat het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw niet geldt voor 
overeenkomsten die golden voor de inwerkingtreding van de 
Mededingingswet tot dat op een ontheffingsverzoek is besloten, mits dit 
verzoek niet later is gedaan dan 31 maart 1998 en de overeenkomsten niet 
verboden waren onder de Wet economische mededinging. 

4.6 Artikel 1 van de Auteurswet 1912 bepaalt dat het auteursrecht het 
uitsluitend recht is van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap 
of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te 
verveelvoudigen, behoudens beperkingen, bij de wet gesteld. De 
rechtspraak kent voorts de zogenaamde geschriftenbescherming, welke 
geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter (de Memorie van 
Toelichting bij artikel 10 van de Auteurswet 1912 noemt lijsten van 
waterstanden, en feest- of schouwburgprogramma's) beschermt tegen 
ontlening. Ontlening is de overneming (ook omschreven als "eenvoudige 
herhaling" of "nadrukking") van een gepubliceerd (c.q. voor publicatie 
bestemd) geschrift, zonder toestemming van de rechthebbende. 

4.7 Het auteursrecht geniet ook internationaalrechtelijke bescherming. In 
deze procedure is in het bijzonder een beroep gedaan op Richtlijn 96/9/EG 
(hierna: Databankrichtlijn) en op het Verdrag van 9 september 1886 (hierna: 
Berner Conventie of BC). Sedert 1 januari 1998 kan de Databankrichtlijn 
worden ingeroepen. Ingevolge deze richtlijn wordt een databank (een 
verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, die 
systematisch of methodisch is geordend, en afzonderlijk met elektronische 
middelen of anderszins toegankelijk is) door het auteursrecht beschermd 
indien de databank door de keuze of de rangschikking van de stof een 
eigen intellectuele schepping van de maker vormt. Aan de fabrikant van een 
databank die niet aan deze vereisten voldoet, komt het recht toe om de 
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opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel van 
de inhoud te verbieden, wanneer de verkrijging, de controle of de 
presentatie van de inhoud ervan in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt 
van een substantiële investering. 

4.8 De Berner Conventie garandeert dat auteurs buiten het land van 
oorsprong van hun werk, dezelfde bescherming genieten als eigen 
onderdanen, alsmede de rechten die de BC in het bijzonder verleent. Tot 
deze rechten behoort het uitsluitende recht om toestemming te verlenen tot 
het verveelvoudigen van deze werken. De bescherming in het land van 
oorsprong wordt geregeld door de nationale wetgeving. Wanneer de auteur 
geen onderdaan is van het land van oorsprong, dan heeft hij dezelfde 
rechten als auteurs die dat wel zijn. 

4.9 De Mediawet bepaalt in het eerste lid, van artikel 58 dat de instellingen 
die zendtijd voor landelijke omroep hebben verkregen de gegevens van de 
door haar uit te zenden programma's ter beschikking stellen van de NOS 
voorzover deze nodig zijn voor de opgaven in de programmabladen. Het 
tweede lid van artikel 58 van de Mediawet, legt aan deze instellingen de 
plicht op te gedogen dat de NOS deze gegevens ter verveelvoudiging en 
openbaarmaking ter beschikking stelt. Dit tweede lid is gewijzigd bij wet van 
5 juli 1997, de Wet Liberalisering Mediawet. Vóór de wijziging betrof de 
gedoogplicht het ter beschikking stellen van de omroepverenigingen "en 
van buitenlandse omroepinstellingen, alsmede in beknopte vorm aan dag- 
en nieuwsbladen". Na de wijziging betreft de gedoogplicht het ter 
beschikking stellen van de omroepverenigingen "alsmede van anderen die 
daartoe een overeenkomst met de Stichting hebben gesloten". Met "de 
Stichting" bedoelt de Mediawet de NOS. 

Het uitgeven van programmabladen is krachtens artikel 57, tweede lid, van 
de Mediawet aan te merken als een nevenactiviteit van de 
omroepverenigingen.  

JURIDISCHE BEOORDELING 

  

5. Artikel 6 van de Mededingingswet 

5.1 Aan het voornemen om de overeenkomst licentiëring 
programmagegevens in strijd te verklaren met artikel 6 Mw wordt 
vooralsnog geen uitvoering gegeven. 

5.2 Artikel 100, eerste lid, Mw bepaalt, dat gedurende drie maanden na het 
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6 Mw (zijnde 1 januari 1998) of, 
indien binnen die termijn een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in 
artikel 17 Mw is ingediend, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding totdat op 
die aanvraag is beslist, artikel 6 Mw niet geldt voor een op het genoemde 
tijdstip geldende overeenkomst, voorzover die overeenkomst niet 
onverbindend of verboden was op grond van het bepaalde bij en krachtens 
de Wet economische mededinging. 

5.3 Na de bekendmaking van het rapport, maar binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van artikel 6 Mw, is ter zake van deze overeenkomst een 
aanvraag om ontheffing ingediend als bedoeld in artikel 17 Mw. Dit betekent 
dat op grond van artikel 100, eerste lid, Mw in beginsel moet worden 
uitgegaan van voorlopige geldigheid van de licentie-overeenkomst. 
Dientengevolge kan in dit besluit geen oordeel worden gegeven over de 
verenigbaarheid van de licentie-overeenkomst met de Mededingingswet. In 
het hierna volgende zal met "de verweten gedragingen" derhalve uitsluitend 
gedoeld worden op het licentiebeleid van de NOS en van HMG als 
samengevat onder 3.13 en 3.18. 
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6. Artikel 24 van de Mededingingswet 

6.1 Artikel 24, eerste lid, Mw luidt: Het is ondernemingen verboden misbruik 
te maken van een economische machtspositie. 
Bij de toepassing van deze bepaling moet worden bezien:  

of de verweten gedraging is verricht door een of meer 
ondernemingen in de zin van de Mededingingswet;  

welke de relevante (product- en geografische) markt is;  

of de betrokken ondernemingen op deze markt een economische 
machtspositie innemen, en  

of de betrokken ondernemingen misbruik maken van deze 
machtspositie.  

Onderneming 

6.2 Onder een onderneming wordt blijkens artikel 1, onder f, Mw verstaan: 
een onderneming in de zin van artikel 85, eerste lid, van het EG-Verdrag. 

In de Memorie van Toelichting is in aansluiting bij vaste jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de EG aangegeven dat een onderneming is: iedere 
entiteit die, ongeacht rechtsvorm of wijze van financiering, een 
economische activiteit vervult. 

6.3 De NOS gaat op de voet van artikel 58, tweede lid, van de Mediawet 
overeenkomsten met derden aan inzake het (tegen vergoeding) leveren van 
programma-overzichten. Aldus neemt zij deel aan het economisch verkeer. 
De NOS is derhalve een onderneming in de zin van artikel 1, onder f, Mw. 
Het zelfde geldt voor HMG, Veronica en dochterondernemingen van 
beiden, zoals bijvoorbeeld Veronica Uitgeverij BV. 

Relevante productmarkt 

6.4 De relevante productmarkt betreft de producten ten aanzien waarvan de 
mededingingsrechtelijk te beoordelen gedraging van ondernemingen zich 
afspeelt. In algemene zin geldt dat deze markt alle producten omvat die op 
grond van hun kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn 
bestemd door de afnemer als onderling verwisselbaar of substitueerbaar 
worden beschouwd.  

6.5 De gedragingen van de NOS en van HMG die ter beoordeling staan, 
betreffen de weigering om wekelijkse programma-overzichten aan derden, 
waaronder de Telegraaf, ter beschikking te stellen. De producten die in 
deze zaak in aanmerking moeten worden genomen, zijn derhalve de 
wekelijkse overzichten van de radio- en televisieprogramma's die worden 
uitgezonden door instellingen die zendtijd voor publieke omroep hebben 
verkregen en door de zenders van HMG. Aannemelijk is dat programma-
overzichten voor de afnemers, samenstellers van uitgaven met programma-
overzichten, niet vervangbaar zijn door andere producten. Dit betekent dat 
de markt voor programma-overzichten een zelfstandige markt is, van welke 
markt geen andere producten deel uitmaken. De programma-overzichten 
van iedere omroep zijn ook niet onderling uitwisselbaar; derhalve vormen 
de programma-overzichten van iedere afzonderlijke omroep een 
afzonderlijke deelmarkt. 

6.6 Wekelijkse programma-overzichten zijn te onderscheiden van dagelijkse 
programma-overzichten. Dagelijkse programma-overzichten blijken als bron 
van informatie voor de eindafnemers slechts in beperkte mate een 
vervanging te vormen voor wekelijkse programma-overzichten. Wekelijks 
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worden in Nederland circa 4,7 miljoen wekelijkse programmabladen 
afgezet. Bij ongeveer zeven op de tien Nederlanders komt wekelijks zo een 
programmablad in huis. Uit het feit dat consumenten zich derhalve op grote 
schaal tegen betaling voorzien van publicaties die een weekoverzicht van 
radio- en televisieprogramma's bieden terwijl dagelijkse programma-
overzichten in de dagbladen worden afgedrukt en ook op andere wijze (al 
dan niet kostenloos) ter beschikking staan, blijkt dat er een zelfstandige en 
effectieve vraag bestaat naar informatie op weekbasis over uit te zenden 
radio- en televisieprogramma's. Blijkbaar hecht het publiek waarde aan de 
uitvoeriger programma-informatie die de gespecialiseerde 
programmabladen bieden en aan de mogelijkheid om meerdere dagen 
vooruit te plannen welke programma's het tot zich zal nemen. Dit betekent 
dat voor de afnemers van programma-overzichten, de samenstellers van 
programmabladen, de weekoverzichten niet vervangbaar zijn door dag-
overzichten. Ook langs deze lijnen valt de productmarkt voor programma-
overzichten derhalve in te onderscheiden deelmarkten uiteen. 

6.7 Naast de relevante productmarkt speelt een daarvan afgeleide markt 
een rol, namelijk die van uitgaven waarin week-overzichten van uit te 
zenden programma's worden gepubliceerd. Programma-overzichten 
verkrijgen economische waarde wanneer ze kunnen worden gepubliceerd. 
Het gaat hier in de eerste plaats om de bestaande programmabladen van 
Veronica en de omroepverenigingen, waarin uitsluitend of vrijwel uitsluitend 
programmagegevens en daarmee samenhangende informatie zijn 
opgenomen. In de tweede plaats kan dit andere uitgaven betreffen, 
bijvoorbeeld dagbladen dan wel algemene of "special interest" tijdschriften, 
waarin, al dan niet als bijlage, een overzicht van alle radio- en 
televisieprogramma's wordt gegeven. Bij deze uitgaven ligt, in tegenstelling 
tot de bestaande programmabladen, het accent niet per se op informatie 
omtrent radio- en televisieprogramma's. Het betreft algemeen informerende 
dagbladen of tijdschriften waarbij als "extra" de programma-overzichten 
voor de komende week worden gegeven. Deze laatste soort uitgaven met 
wekelijkse programma-overzichten bestaat op dit moment nog niet op de 
Nederlandse markt, althans niet in relevante mate. In de ons omringende 
landen zijn zij daarentegen zeer gebruikelijk. Willekeurige voorbeelden van 
uiteenlopende soort zijn in België het reeds genoemde Humo en het 
Zondagsblad, in Groot Brittannië OK!, in Frankrijk Parisscope en Le Figaro 
en in Duitsland Hörzu en der Stern. De markt voor dit soort uitgaven kan 
gezien worden als een (potentiële) afzonderlijke deelmarkt. 

6.8 De programma-overzichten zijn onmisbaar voor de totstandkoming van 
bovengenoemde uitgaven. De afnemers van de programma-overzichten 
zijn de uitgevers van de publicaties waarin de (alomvattende) 
programmagegevens op weekbasis worden gepubliceerd. De markten zijn 
derhalve wederzijds sterk afhankelijk van elkaar. Handelingen op de 
relevante productmarkt hebben daardoor effect op de afgeleide markt en de 
daarbinnen te onderscheiden deelmarkten. 

6.9 De relevante productmarkt in deze zaak is aldus de markt van 
weekoverzichten van radio- en televisieprogramma's. De vaststelling van 
deze relevante productmarkt is door de belanghebbenden niet 
weersproken.  

De afgeleide markt is de markt van uitgaven waarin de wekelijkse 
overzichten van uit te zenden programma's worden gepubliceerd (hierna 
kortheidshalve aangeduid als: wekelijkse programmabladen). 

Relevante geografische markt 

6.10 De geografische markt van de programma-overzichten wordt gevormd 
door het gemeenschappelijke gebied waarop de programma's zijn gericht 
en waarbinnen zij kunnen worden ontvangen. Dit gebied is Nederland. De 
programma's van de publieke omroepen en van HMG zijn gericht op het 
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Nederlandse publiek. Dit komt met name tot uitdrukking in het gebruik van 
de Nederlandse taal in gesproken vorm of in ondertiteling, in op Nederlands 
publiek gerichte reclame-boodschappen en ten dele ook in de keuze van 
onderwerpen. 

6.11 De geografische dimensie van de afgeleide markt van wekelijkse 
programmabladen, wordt gevormd door het gebied waarop zij zijn gericht 
en waarbinnen zij worden gedistribueerd. Deze uitgaven zijn blijkens het 
gebruik van de Nederlandse taal en gelet op de specifiek op Nederland 
gerichte advertenties die daarin zijn opgenomen, gericht op de Nederlandse 
markt. 

6.12 Het bovenstaande brengt met zich, dat in deze zaak de relevante 
geografische markt Nederland is. Belanghebbenden gaan uit van het zelfde 
uitgangspunt. 

Economische machtspositie. 

6.13 Artikel 1, onder i, Mw definieert het begrip economische machtspositie 
als: een positie van een of meer ondernemingen die hen in staat stelt de 
instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 
markt of een deel daarvan te verhinderen door hun de mogelijkheid te 
geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun 
leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen. 

Derhalve moet de vraag worden beantwoord of de NOS en/of HMG op de 
relevante productmarkt een positie innemen, die hun de mogelijkheid geeft 
zich in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen van de andere 
omroeporganisaties, of van de afnemers van de wekelijkse 
programmagegevens, en of deze positie hen in staat stelt de 
instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op een markt te 
verhinderen. 

Feitelijk monopolie 

6.14 Iedere omroep bezit, nog afgezien van eventuele intellectuele 
eigendomsrechten, een feitelijk monopolie ten aanzien van de wekelijkse 
overzichten van zijn eigen programma's. Hij beschikt immers als gevolg van 
het programmeringsproces, waarvan de programmaschema's uiteindelijk 
een bijproduct zijn, in eerste aanleg als enige over de in het overzicht van 
zijn eigen programma's neergelegde gegevens. 

6.15 RTL4, RTL5 en Veronica maken onderdeel uit van HMG. HMG kan 
derhalve beschikken over de programmagegevens van deze omroepen en 
heeft ten aanzien van deze gegevens en van overzichten daarvan, 
volledige vrijheid van handelen. Hierdoor heeft HMG het feitelijke monopolie 
ten aanzien van de programma-overzichten van deze omroepen. Ter 
hoorzitting is deze conclusie door HMG bevestigd. 

6.16 Ten aanzien van de programmagegevens van de publieke omroep 
geldt het volgende. Artikel 58 van de Mediawet verplicht alle instellingen die 
zendtijd voor landelijke omroep hebben verkregen, de gegevens van de 
door haar uit te zenden programma's, ter beschikking van de NOS te stellen 
en te gedogen dat de NOS deze programmagegevens ter verveelvoudiging 
en openbaarmaking ter beschikking stelt van de omroepverenigingen die 
zendtijd hebben verkregen, alsmede van anderen die daartoe een 
overeenkomst met de NOS hebben gesloten. Dit leidt er toe dat de NOS als 
enige beschikt over het totale programma-overzicht van de publieke 
omroep en over de bevoegdheid om dit op basis van daartoe strekkende 
overeenkomsten ter beschikking te stellen. Hierdoor is de NOS als enige in 
staat de programma-overzichten van de gehele publieke omroep te leveren 
aan afnemers hiervan: de uitgevers van programmabladen. De NOS heeft 
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daarmee het feitelijke monopolie ten aanzien van deze programma-
overzichten. 

Machtspositie 

6.17 Uit het voorgaande volgt dat de NOS en HMG beide, als gevolg van 
een feitelijk monopolie op hun respectievelijke deelmarkten een 
marktaandeel van 100% hebben. Volgens het Hof van Justitie van de EG 
leveren zeer aanzienlijke marktaandelen op zichzelf reeds bewijs op van 
een machtspositie, behoudens uitzonderingsomstandigheden. 
Ondernemingen die over een monopolie beschikken, kunnen te meer 
worden geacht een economische machtspositie in te nemen. 

6.18 De wekelijkse programma-overzichten krijgen waarde voor het gebruik 
in wekelijkse programmabladen wanneer de uitzendschema's definitief zijn 
(hoewel door omstandigheden ook op het laatste moment nog wijzigingen 
kunnen optreden). Doordat de uitzendschema's betrekkelijk kort voor 
uitzending definitief zijn, en de programma-overzichten derhalve pas 
worden gepubliceerd in de week voorafgaande aan de week waarin de 
programma's worden uitgezonden, kunnen derden niet zelf, bijvoorbeeld via 
vrije nieuwsgaring, betrouwbare overzichten maken voor hun eigen 
uitgaven. 

Hierbij is ook artikel 59 van de Mediawet van belang. 

Dit artikel luidt: Als inbreuk op het auteursrecht op enig geschrift 
inhoudende opgaven van uit te zenden omroepprogramma's, vervaardigd 
door of in opdracht van omroepverenigingen, de Stichting of enige andere 
instelling die zendtijd voor landelijke omroep heeft verkregen, wordt voor de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid mede beschouwd het verveelvoudigen 
of openbaar maken van lijsten of andere opgaven van die programma's 
anders dan met toepassing van artikel 58 of met toestemming van de 
desbetreffende instelling die zendtijd heeft verkregen, tenzij wordt bewezen 
dat de gegevens in die lijsten of andere opgaven niet direct of indirect zijn 
ontleend aan enig geschrift als bedoeld in de aanhef van dit artikel. 

Artikel 59 van de Mediawet biedt blijkens artikel 71g van de Mediawet niet 
alleen bescherming aan instellingen die zendtijd hebben verkregen, maar 
ook aan de commerciële omroepen. Het versterkt door omkering van de 
bewijslast ten aanzien van ontlening, de feitelijke onmogelijkheid 
programmagegevens door vrije nieuwsgaring te verkrijgen. Derden kunnen 
deze gegevens de facto alleen verkrijgen van de beschikkingsbevoegden; 
de NOS en HMG. Dit geeft de NOS en HMG een positie die hen ieder voor 
zich in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun 
respectievelijke afnemers te gedragen. Derden verkeren, voor wat betreft 
het verkrijgen van de wekelijkse programma-overzichten van de NOS en 
HMG, in een economisch afhankelijke positie ten opzichte van ieder van de 
beide ondernemingen. Een dergelijke economisch afhankelijke positie van 
afnemers, is kenmerkend voor het bestaan van een economische 
machtspositie. 

6.19 De NOS en HMG zijn door deze positie ieder voor zich en 
onafhankelijk van elkaar in staat de instandhouding van een daadwerkelijke 
mededinging op een markt te verhinderen (als bedoeld in artikel 1, aanhef 
en onder i, Mw). Het te beoordelen handelen op bovengenoemde relevante 
productmarkt heeft een concurrentiebeperkend effect op de afgeleide markt 
voor wekelijkse programmabladen. Die bladen zijn namelijk slechts 
interessant voor de eindgebruikers (en dus voor de uitgevers) indien daarin 
de wekelijkse overzichten van alle, althans de belangrijkste, op Nederlands 
gerichte programma's zijn opgenomen. De publieke omroepen verzorgden 
in de periode december 1997/januari 1998 gezamenlijk 32,4% (gemeten in 
luistercijfers) van het totale aanbod van radioprogramma's gericht op de 
Nederlandse markt. Zij verzorgden in de maand februari 1998 gezamenlijk 
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39,4 % (gemeten in kijkcijfers) van het totale aanbod van 
televisieprogramma's gericht op de Nederlandse markt. De televisiezenders 
die behoren tot HMG verzorgden in laatstgenoemde periode gezamenlijk 
33,4 % van dat aanbod. Deze aandelen zijn zodanig hoog, dat een uitgave 
waarin de programmagegevens van de publieke omroep of van HMG 
zouden ontbreken voor de eindgebruiker als programmablad geen waarde 
zou hebben. Voor de uitgevers van dergelijke uitgaven zijn derhalve de 
programma-overzichten van zowel de NOS als HMG onontbeerlijk. 

6.20 De conclusie die uit het bovenstaande volgt, is dat de NOS en HMG 
ieder een economische machtspositie innemen op de productmarkt van 
wekelijkse programma-overzichten; de NOS ten aanzien van de radio- en 
televisieprogramma-overzichten van de publieke omroep, en HMG ten 
aanzien van haar eigen televisie-programma-overzichten (die van RTL4, 
RTL5 en Veronica). 

6.21 De omstandigheid dat de individuele instellingen die zendtijd voor 
publieke omroep hebben verkregen ieder voor zich ook beschikken over 
hun eigen programmagegevens doet niet af aan de machtspositie van de 
NOS. In dit opzicht wordt de opvatting van de NOS gedeeld, die zich in haar 
schriftelijke zienswijze van 29 mei 1998, op het standpunt heeft gesteld dat 
één individuele omroep geen machtspositie heeft. In de eerste plaats brengt 
artikel 58 van de Mediawet mee dat de individuele publieke 
omroeporganisaties zich niet onafhankelijk van de NOS kunnen gedragen, 
terwijl de NOS zich wel onafhankelijk van hen kan gedragen; op grond van 
dat artikel zijn zij verplicht hun programmagegevens aan de NOS te 
verstrekken en te gedogen dat de NOS deze doorverstrekt. In de tweede 
plaats bestaat, zoals ook de NOS naar voren bracht, naar de 
programmagegevens van één individuele omroepvereniging alleen geen 
(substantiële) vraag van (potentiële) afnemers. 

6.22 HMG stelt zich op het standpunt dat zij niet beschikt over een 
economische machtspositie omdat zij zich uiteindelijk niet onafhankelijk kan 
opstellen van haar concurrenten (de andere omroepen), haar afnemers 
(van programmagegevens) en haar eindgebruikers (kijkers, luisteraars, 
lezers). Zoals hierboven is aangegeven bevinden de afnemers van 
programma-overzichten zich in een economisch afhankelijke positie ten 
opzichte van de leveranciers van deze gegevens. Hieruit volgt dat deze 
leveranciers, waaronder HMG, zich in belangrijke mate onafhankelijk van 
deze afnemers kunnen gedragen, en dus ten opzichte van die afnemers 
een economische machtspositie innemen. Hieraan doet niet af dat HMG er 
een zeker belang bij heeft dat de kijkers (haar eindgebruikers op de 
televisie-markt) kennis nemen van haar programmagegevens. 

  

7. Misbruik 

7.1 Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet zijn de 
voorbeelden van misbruik genoemd in artikel 86 van het EG-Verdrag 
eveneens te beschouwen als voorbeelden van misbruik in de zin van artikel 
24 Mw. Artikel 86, onder b, van het EG-Verdrag bepaalt dat misbruik kan 
bestaan in het beperken van de productie, de afzet of de technische 
ontwikkeling, ten nadele van de verbruikers. 

7.2 Het Hof van Justitie van de EG heeft bepaald dat van misbruik in de zin 
van artikel 86, onder b van het EG-Verdrag sprake kan zijn wanneer een 
onderneming met een machtspositie op een bepaalde markt, een 
nevenactiviteit die door een derde onderneming verricht kan worden in het 
kader van haar werkzaamheden op een verwante, doch onderscheiden 
markt, zonder objectieve noodzaak aan zichzelf of aan een tot dezelfde 
groep behorende onderneming(en) voorbehoudt, met de kans dat de 
mededinging van die derde onderneming volledig wordt uitgeschakeld. 
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7.3 Daarnaast kan de weigering om aan een onderneming te leveren onder 
het verbod van artikel 86 van het EG-Verdrag vallen, indien de geweigerde 
levering betrekking heeft op een product dat of een dienst die essentieel is 
voor de uitoefening van de betrokken activiteit, in die zin dat er geen 
daadwerkelijk of potentieel substituut voor dat product of die dienst bestaat. 
De eigenaar van een noodzakelijke voorziening die zijn macht op een markt 
gebruikt om zijn positie op een andere verwante markt te beschermen of te 
versterken, met name door te weigeren aan een concurrent toegang te 
verlenen of door toegang te verlenen onder minder gunstige voorwaarden 
dan die van zijn eigen diensten, waarbij de concurrent dus een 
concurrentienadeel wordt opgelegd, maakt inbreuk op artikel 86 van het 
EG-Verdrag. 

7.4 Hierboven is aangegeven dat de programma-overzichten van de 
publieke omroep en van HMG onontbeerlijk zijn voor uitgevers van 
programmabladen die zich richten op de Nederlandse markt. De 
omstandigheid dat de NOS en HMG een feitelijke monopolie-positie 
bekleden ten aanzien van de programma-overzichten van de publieke 
omroep respectievelijk de programma-overzichten van RTL4, RTL5 en 
Veronica, impliceert dat zij de exclusieve beschikking hebben over 
producten die essentieel zijn voor het voortbrengen van programmabladen. 
Dit betekent dat zowel de NOS als HMG ieder voor zich (en a fortiori 
gezamenlijk) het in hun macht hebben derden het produceren van een 
programmablad effectief onmogelijk te maken. Zie ook het arrest Magill, 
waarin is bepaald dat programma-overzichten het onontbeerlijke materiaal 
zijn voor de productie van een omroepgids. 

7.5 De hoofdactiviteit van zowel de publieke als de commerciële omroepen, 
is het verzorgen van een omroepprogramma voor uitzending door middel 
van een of meer zenders of draadomroepinrichtingen. Dit houdt in het 
voorbereiden, samenstellen en uitvoeren van een programma. Zo is in 
artikel 57, eerste lid, van de Mediawet met betrekking tot de instellingen die 
zendtijd hebben verkregen expliciet bepaald, dat zij tot taak hebben het 
programma te verzorgen waarvoor zij zendtijd hebben verkregen. Uit het 
tweede lid volgt dat alle activiteiten en werkzaamheden van een instelling 
die zendtijd heeft verkregen, die niet rechtstreeks verband houden met of 
ten dienste staan van de uitoefening van de taak, genoemd in het eerste lid, 
worden aangemerkt als nevenactiviteiten. Het publiceren van wekelijkse 
programma-overzichten is een nevenactiviteit. Uit de aard van de 
bedrijfsactiviteiten volgt dat dit ook geldt voor commerciële omroepen. Deze 
nevenactiviteit kan ook door derde ondernemingen worden verricht. 

7.6 Hierboven is reeds aangegeven dat de markt van wekelijkse 
programmabladen een van de relevante productmarkt afgeleide markt is. 

7.7 Uit het licentiebeleid van de NOS en HMG blijkt dat slechts programma-
overzichten aan derden worden verstrekt, indien deze derden daarmee niet 
op de afgeleide markt van wekelijkse programmabladen in Nederland 
concurreren met de programmabladen van de omroepverenigingen of het 
Veronicablad. Dit blijkt onder meer uit het gegeven dat de NOS tot op 
heden slechts bereid is de wekelijkse programma-overzichten te 
verstrekken aan op het buitenland, en dus niet op de Nederlandse markt, 
gerichte media. Daarnaast is de NOS enkel bereid de programma-
overzichten te verstrekken aan omroepen die in Nederland 'iets voorstellen' 
en met wie samenwerking is vereist om alomvattende programmabladen te 
maken. Tot op heden is dit kennelijk alleen HMG. SBS6 heeft (nog) geen 
licentie verkregen terwijl de programma-overzichten van SBS6 wel zijn 
opgenomen in alle huidige programmabladen. Niettegenstaande de 
omstandigheid dat de NOS en HMG concurrenten zijn, wisselen zij 
onderling wel hun wekelijkse programma-overzichten uit. Deze uitwisseling 
is gebaseerd op een overeenkomst die de NOS, HMG en Veronicablad BV 
ter zake hebben gesloten. Een en ander geschiedt tegen betaling en (onder 
meer) op voorwaarde van wederkerigheid. 
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7.8 Het licentiebeleid van de NOS en het licentiebeleid van HMG hebben tot 
praktisch gevolg dat uitsluitend de omroepverenigingen en Veronica 
Uitgeverij BV programmabladen kunnen (doen) uitgeven. Daarmee wordt 
beoogd de situatie te continueren die bestond voordat Veronica uit het 
publieke bestel trad. Aanbieders die de omroepmarkt in Nederland niet 
(kunnen) betreden, worden van de mogelijkheid uitgesloten de markt te 
betreden van wekelijkse programmabladen. Zelfs indien de omroepmarkt 
kan worden betreden, betekent dat, gegeven de situatie van SBS6, 
blijkbaar nog niet dat de mogelijkheid wordt geboden om de programma-
overzichten te verkrijgen. Uit hetgeen in de voorbereidingsprocedure is 
aangevoerd, blijkt dat dit beleid er op is gericht - met name - de publieke 
omroepen te beschermen tegen concurrentie op de programmabladenmarkt 
en de daarvan gevreesde gevolgen in de sfeer van omzetdaling. De nadruk 
is gelegd op financiële gevolgen en daarnaast is gewezen op een mogelijke 
teruggang in ledenaantallen. 

7.9 Aldus ontstaat de situatie dat consumenten in Nederland de volledige 
wekelijkse programma-overzichten slechts kunnen verkrijgen door één van 
de door de omroepverenigingen of Veronica Uitgeverij BV uitgegeven 
programmabladen aan te schaffen. Ten gevolge van het door de NOS en 
HMG gevoerde licentiebeleid ten aanzien van hun wekelijkse programma-
overzichten wordt het totale aanbod op de markt van wekelijkse 
programmabladen voorbehouden aan de omroepverenigingen en Veronica 
Uitgeverij BV. De weigering van de NOS en HMG om de wekelijkse 
programma-overzichten aan anderen dan aan individuele publieke 
omroepen en aan de commerciële omroep Veronica ter beschikking te 
stellen, belemmert derhalve effectief de toetreding van nieuwe aanbieders, 
niet afkomstig uit de kring van omroepen, op de markt van wekelijkse 
programmabladen. Programma-overzichten worden buiten de kring van 
omroeporganisaties, slechts verstrekt aan partijen die zich niet, althans niet 
in betekenende mate (Humo), bewegen op de relevante afgeleide markt, 
maar slechts op buitenlandse markten. 

7.10 Uit het bovenstaande volgt dat de verweten gedragingen van de NOS 
en HMG ertoe strekken de afgeleide markt van op Nederland gerichte 
wekelijkse programmabladen, voor te behouden aan omroepen. Hierdoor 
wordt de mededinging op deze markt van programmabladen aanzienlijk 
belemmerd, omdat op die manier toetreding van derden systematisch wordt 
uitgesloten. Dit is een vorm van misbruik als hierboven onder de nummers 
7.1, 7.2 en 7.3 beschreven. 

7.11 Uit het voorgaande volgt dat de verweten gedragingen zijn verboden in 
artikel 24, eerste lid, Mw. Dit zou hoogstens anders kunnen zijn indien voor 
deze gedragingen een objectieve noodzaak dan wel een andere 
rechtvaardiging zou kunnen worden aangewezen. 

Een objectieve noodzaak kan gelegen zijn in dwingende redenen van 
technische en commerciële aard. De NOS en HMG hebben als 
rechtvaardiging voor de verweten gedragingen aangevoerd, dat zij 
auteursrecht hebben op de programma-overzichten. De NOS heeft zich 
beroepen op het belang van het publieke bestel. 

Dwingende redenen van technische en commerciële aard 

7.12 De rechtvaardiging die de NOS voor haar uitgiftebeleid van wekelijkse 
programma-overzichten geeft - dat de omroepverenigingen de inkomsten 
uit hun programmabladen niet kunnen missen en dat anders het publieke 
bestel wordt ondergraven - kan niet worden aangemerkt als een dwingende 
reden die de verweten gedragingen kan rechtvaardigen. Het is, gelet op de 
beperkte betekenis van de winst op omroepbladen, in verhouding tot de 
bijdrage die jaarlijks uit de algemene middelen aan het publieke bestel 
wordt verstrekt, niet aannemelijk dat de continuïteit van het publieke bestel 
in gevaar zal worden gebracht door derving van deze winst. Daar komt bij 
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dat de NOS een alternatieve inkomstenbron kan genereren door het tegen 
betaling aan derden verstrekken van licenties voor de wekelijkse 
programma-overzichten.  

7.13 Niet alleen ontbreekt een objectieve noodzaak voor de verweten 
gedragingen, de conclusie dat er sprake is van misbruik, wordt door 
bijkomende omstandigheden zelfs nog versterkt. De verweten gedragingen 
gaan namelijk lijnrecht in tegen de democratische wilsvorming in Nederland 
inzake de gewenste structuur van de markt. Deze wilsvorming is voor wat 
betreft de wetgever tot uitdrukking gebracht in de Wet Liberalisering 
Mediawet. Zij is voor wat betreft de volksvertegenwoordiging tot uitdrukking 
gebracht in de motie Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Zuijlen, De 
Koning. In deze motie constateert de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel 
dat heeft geleid tot de Wet Liberalisering Mediawet, de NOS de 
bevoegdheid geeft om programma-overzichten van de landelijke publieke 
omroep aan derden ter beschikking te stellen zonder dat daarvoor 
toestemming van de zendgemachtigde is vereist. De Kamer heeft de 
regering verzocht, te bevorderen dat de NOS de haar ter beschikking 
gestelde omroepgegevens tegen een marktconforme vergoeding aan 
derden ter beschikking stelt. Door de verweten gedragingen wordt ieder 
feitelijk effect onthouden aan de wijziging die in artikel 58 van de Mediawet 
is aangebracht, met name het door het parlement gewenste effect. 

Auteursrecht 

7.14 De NOS en HMG hebben aangevoerd dat het door hen gevoerde 
licentie-beleid wordt gerechtvaardigd doordat het de uitoefening inhoudt van 
bevoegdheden die zij als auteursrechthebbenden stellen te ontlenen aan de 
Auteurswet 1912, aan de Databankrichtlijn en aan de Berner Conventie. 

7.15 Auteursrecht biedt de rechthebbende niet de bevoegdheid te handelen 
in strijd met de wet. Dit wordt in artikel 1 van de Auteurswet 1912 tot 
uitdrukking gebracht in de verwijzing naar beperkingen bij de wet gesteld. 
De Mededingingswet is een wet als in deze bepaling bedoeld. 

7.16 Het Hof van Justitie van de EG heeft als uitgangspunt gekozen, dat het 
bezit van een intellectueel eigendomsrecht als zodanig niet steeds een 
machtspositie creëert en dat gebruik binnen het doel waarvoor het 
intellectueel eigendomsrecht door de nationale wetgever is gecreëerd, 
behoudens bijzondere omstandigheden, geen misbruik oplevert. Dit doel 
wordt wel aangeduid als de wezenlijke functie van het intellectuele 
eigendomsrecht. Uit die wezenlijke functie kan een bundel 
kernbevoegdheden worden afgeleid, het zogenaamde specifieke voorwerp 
van het intellectuele eigendomsrecht. 

Nagegaan dient daarom te worden op welk recht de NOS en HMG zich 
kunnen beroepen en wat het specifieke voorwerp van dat recht is. 

7.17 De NOS en HMG stellen een "volledig auteursrecht" en niet slechts 
geschriftenbescherming te kunnen inroepen. Deze stelling kan niet worden 
aanvaard, gezien de vaste lijn in de rechtspraak zoals bijvoorbeeld tot 
uitdrukking gebracht in een uitspraak van de voorzitter van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven: "De programmabladen van de 
omroepverenigingen zijn, voor zover het betreft de daarin gepubliceerde 
wekelijkse integrale programma-overzichten, geschriften die geen eigen of 
persoonlijk karakter dragen. Het zijn dus 'andere geschriften', als bedoeld in 
artikel 10, onder 1º van de Auteurswet 1912. Dat brengt mee dat aan de 
omroepverenigingen als de makers van die geschiften op grond van de 
Auteurswet 1912 geen verder reikende bescherming toekomt dan tegen het 
door ontlening aan die geschriften zelf overnemen van de inhoud daarvan 
(HR. NJ. 1962/355)." 
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7.18 De NOS heeft hier tegen ingebracht dat de programma-overzichten 
thans het uiteindelijke resultaat vormen van een creatief proces waaraan 
ook de NOS zelf een aanzienlijke bijdrage levert. De programma-
overzichten bezitten volgens de NOS een zodanig eigen oorspronkelijk 
karakter dat de programmagegevens onder de volledige auteursrechtelijke 
bescherming vallen. De NOS verwijst hierbij naar de zaak Van 
Dale/Romme. 

7.19 De omstandigheid dat programmering (zoals hierboven onder 2.7 t/m 
2.11 beschreven) als een creatief proces is aan te merken, heeft niet als 
consequentie dat op programmagegevens een volledig auteursrecht rust. 
Het proces van programmering is als zodanig niet gericht op het 
samenstellen van programma-overzichten. Daarin is een wezenlijk 
onderscheid gelegen met de zaak Van Dale/Romme. De inspanningen 
worden verricht teneinde op radio en televisie een aantrekkelijk programma 
te bieden, dat tegemoet komt aan de wensen van het publiek en 
concurreert in de strijd om de kijkcijfers. De programma-overzichten zijn 
volledige en uitputtende feitelijke opsommingen van de door de omroepen 
uit te zenden programma's en hebben derhalve geen eigen oorspronkelijk 
karakter. Zij vormen (slechts) een bijproduct van de programmering. 

De rechtspraak heeft steeds, ook recent, geoordeeld dat op programma-
gegevens de geschriftenbescherming van toepassing is. Het is, gelet op het 
bovenstaande, niet aannemelijk dat de wijze waarop de programma-
overzichten tot stand komen, recent in die mate is gewijzigd dat de 
conclusie is gerechtvaardigd dat anders dan voorheen sprake is van een 
volledige auteursrechtelijke bescherming in plaats van 
geschriftenbescherming. 

7.20 Het verschil tussen 'volledig auteursrecht' en 'geschriftenbescherming' 
is gelegen in de mate van bescherming die de rechthebbende toekomt. Het 
auteursrecht geeft de maker van het werk het uitsluitend recht dit openbaar 
te maken en te verveelvoudigen. Geschriftenbescherming beschermt tegen 
ontlening, dat wil zeggen tegen het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
de inhoud van geschriften die zijn gepubliceerd dan wel bestemd zijn voor 
publicatie.  

Het specifieke voorwerp van het intellectueel eigendomsrecht van zowel de 
NOS als HMG is dat zij zich kunnen verzetten tegen ontlening aan hun 
programma-overzichten door derden. Dat betekent, volgens de hierboven 
genoemde rechtspraak, dat wanneer de NOS of HMG zich verzet tegen 
ontlening aan haar (gepubliceerde) programma-overzichten er - behoudens 
bijzondere omstandigheden - geen sprake is van misbruik. Ontlening, en 
daarmee inbreuk op de geschriftenbescherming, is in deze zaak echter niet 
het onderwerp van discussie. 

Aan de orde is de wijze waarop de NOS en HMG hun - onbetwiste - recht 
om licenties te verlenen, uitoefenen. De NOS en HMG kunnen te dien 
aanzien geen bevoegdheden ontlenen aan de geschriftenbescherming. 

7.21 De Databankrichtlijn, die sedert 1 januari 1998 kan worden 
ingeroepen, bepaalt in artikel 13 dat de bepalingen van deze Richtlijn geen 
afbreuk doen aan de wettelijke bepalingen betreffende het kartelrecht en 
het recht inzake ongeoorloofde mededinging. Ook in de considerans wordt 
overwogen dat deze Richtlijn de toepassing van het communautaire en 
nationale mededingingsrecht onverlet laat. Parallel aan het onderscheid in 
het Nederlandse auteursrecht tussen auteursrecht en 
geschriftenbescherming, loopt het onderscheid dat de Databankrichtlijn kent 
in auteursrecht en een recht sui generis. Laatst genoemd recht geeft de 
fabrikant van een databank de mogelijkheid te verbieden dat de inhoud van 
die databank of een substantieel deel ervan zonder zijn toestemming wordt 
opgevraagd en/of hergebruikt. Daarbij is het er in het bijzonder om te doen 
de vergoeding van fabrikanten te waarborgen. 
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7.22 De vraag of een databank op grond van de Databankrichtlijn 
auteursrechtelijke bescherming geniet, wordt op soortgelijke wijze 
beantwoord als in de Auteurswet 1912 het geval is. Doorslaggevend is of 
de databank door de keuze of rangschikking van de stof een eigen 
intellectuele schepping van de maker vormt. Programma-overzichten 
voldoen niet aan dit criterium, nu zij in beginsel een volledige en uitputtende 
opsomming geven van uit te zenden radio- en televisieprogramma's. Er is 
geen sprake van dat programma-overzichten een eigen persoonlijke visie 
van de maker tot uitdrukking brengen. Derhalve volgt ook uit de 
Databankrichtlijn geen aanspraak op auteursrechtelijke bescherming. 

7.23 De Databankrichtlijn kent een recht sui generis toe indien de 
verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van een databank in 
kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. 
Voor bescherming op grond van het recht sui generis wordt uitdrukkelijk niet 
(enige mate van) oorspronkelijkheid vereist.  

7.24 Het is zeer de vraag of de NOS dan wel HMG substantiële 
investeringen als in de richtlijn bedoeld, doen om programma-overzichten 
tot stand te brengen. Zoals hiervoor is aangegeven, vormen de programma-
overzichten immers een bijproduct van de programmering. Voorshands is 
niet aannemelijk dat het tot stand brengen van programma-overzichten 
meer vergt dan het invoeren van de resultaten van de programmering in de 
computer. Het antwoord op deze vraag kan echter in het midden blijven, 
aangezien het recht sui generis niets wezenlijks toevoegt aan de 
geschriftenbescherming waarop de NOS en HMG in elk geval wel een 
beroep kunnen doen. 

7.25 De Berner Conventie kent als leidend beginsel de gelijke behandeling 
van binnenlandse en buitenlandse werken. Daarnaast waarborgt zij enkele 
minimum-rechten. De Berner Conventie verplicht de aangesloten staten 
aan auteurs voor werken met een ander land van oorsprong, de zelfde 
bescherming te bieden als aan hun eigen onderdanen, alsmede de rechten 
die door de Berner Conventie in het bijzonder worden verleend. De NOS en 
HMG hebben zich in het bijzonder beroepen op artikel 9, eerste lid, BC dat 
aan auteurs het uitsluitende recht toekent om toestemming te verlenen tot 
het verveelvoudigen van werken. De bescherming in het land van 
oorsprong wordt (uitsluitend) geregeld door de nationale wetgeving, waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen eigen onderdanen en auteurs die 
door de Berner Conventie worden beschermd. Het land van oorsprong is - 
kort gezegd - het land waar een werk het eerst is gepubliceerd. 

7.26 Nederland kan worden aangemerkt als het land van oorsprong van de 
programma-overzichten van de NOS en HMG. De NOS en HMG hebben 
niet gesteld dat hun programma-overzichten in een ander land dan 
Nederland voor het eerst worden gepubliceerd. Ook overigens is er geen 
reden aan te nemen dat dit het geval is. Artikel 5, eerste lid, BC en - 
daarmee - artikel 9, eerste lid, BC, zijn derhalve niet van toepassing. Uit 
artikel 5, derde lid, BC vloeit voort dat de NOS - Nederlands onderdaan - 
uitsluitend de bescherming van het Nederlandse recht geniet. Voorzover 
HMG niet als Nederlands onderdaan zou moeten worden aangemerkt, 
brengt artikel 5, derde lid, BC mee dat HMG dezelfde rechten heeft als een 
auteur die onderdaan is van Nederland. Toepassing van de Berner 
Conventie geeft derhalve in deze zaak aanspraak op toepassing van 
Nederlands recht. Nu de Berner Conventie in casu niets toevoegt aan het 
nationale beschermingsregime, kan zij verder buiten beschouwing blijven. 

7.27 Uit het voorgaande volgt dat toepassing van artikel 24, eerste lid, Mw 
geen beperkingen van het intellectueel eigendomsrecht van de NOS en 
HMG, zijnde de geschriftenbescherming, met zich brengt. Derhalve kan in 
het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van het 
desbetreffende intellectuele eigendomsrecht vormen, geen rechtvaardiging 
voor de verweten gedragingen worden gevonden. 
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7.28 De NOS kan te minder intellectueel-rechtelijke bescherming inroepen, 
aangezien zij haar rechtspositie niet ontleent aan enige intellectuele 
prestatie of aan overdracht van daaruit voortvloeiende rechten, doch aan 
artikel 58 van de Mediawet. Betrokkenen spreken in dit verband wel van 
een 'dwanglicentie'. 

7.29 De wetgever heeft er bij de Wet Liberalisering Mediawet (1997) 
uitdrukkelijk voor gekozen dat de instellingen die zendtijd hebben verkregen 
(dit zijn de producenten van programmagegevens), onder wie de NOS zelf, 
moeten gedogen dat de NOS de programmagegevens ter beschikking stelt, 
niet alleen van de omroepverenigingen, maar ook van anderen die daartoe 
een overeenkomst met de NOS hebben gesloten. De wetgever heeft de 
NOS aldus een doelgebonden recht ten aanzien van programmagegevens 
verleend. Het doel van dit recht is de gegevens ter beschikking te stellen 
van de omroepverenigingen en van anderen die daartoe een overeenkomst 
met de NOS hebben gesloten. De NOS ontleent aan artikel 58 van de 
Mediawet geen intellectueel-rechtelijke afweerrechten, doch slechts een 
leveringsbevoegdheid. Deze bevoegdheid dient op niet-willekeurige en niet-
misbruikelijke wijze te worden uitgeoefend. 

7.30 De NOS en HMG hebben zich in het bijzonder beroepen op het arrest 
Magill. Zij stellen dat de uitoefening van hun - gestelde - auteursrechten, 
slechts als misbruik kan worden aangemerkt indien is voldaan aan de 
criteria die het Hof van Justitie van de EG in dat arrest heeft geformuleerd. 
Zoals hierboven reeds is overwogen, beschikken de NOS en HMG 
geenszins over een volledig auteursrecht, maar kunnen zij slechts een 
beroep doen op de geschriftenbescherming. Reeds hierom faalt het beroep 
op het arrest Magill, waarin wel is uitgegaan van auteursrecht. 

Ook indien het arrest Magill in casu toepasselijk zou zijn geweest, zou het 
beroep hierop door de NOS en HMG geen succes hebben. De 
omstandigheden van dit geval zijn van dien aard dat de verweten 
gedragingen, ook bezien tegen de achtergrond van het arrest Magill, dienen 
te worden gekwalificeerd als misbruik van een economische machtspositie. 

7.31 Het arrest Magill betreft een weigering van Ierse en Britse 
omroepmaatschappijen programmagegevens te verstrekken ten behoeve 
van het samenstellen van een integrale wekelijkse tv-gids. De 
omroepmaatschappijen waren zelf op de markt voor programmabladen 
actief met wekelijkse gidsen waarin hun eigen programma's waren vermeld, 
maar een integrale gids bestond (nog) niet. Het Hof stelt voorop dat de 
uitoefening van een (auteursrechtelijk) alleenrecht van verveelvoudiging in 
uitzonderlijke gevallen misbruik kan opleveren. Vervolgens geeft het aan 
dat zich in die zaak een aantal van dergelijke uitzonderlijke 
omstandigheden voordeed. Anders dan de NOS en HMG stellen, formuleert 
het Hof geen algemene criteria, maar bespreekt het de concrete 
omstandigheden van het geval. 

7.32 In de onderhavige zaak doen zich ten minste drie uitzonderlijke 
omstandigheden als door het Hof bedoeld, voor die, indien van auteursrecht 
sprake zou zijn, ieder voor zich in de weg zouden staan aan een beroep op 
dat auteursrecht ter rechtvaardiging van de verweten gedragingen. Twee 
van deze omstandigheden komen overeen met de omstandigheden die zich 
in de Magill-zaak voordeden. De derde is de hierboven aangegeven 
omstandigheid dat de verweten gedragingen lijnrecht ingaan tegen de 
democratische wilsvorming in Nederland. 

7.33 Hierboven is aangegeven dat de NOS en HMG de Nederlandse markt 
voor wekelijkse programmabladen voorbehouden aan de kring van 
omroepen, door de toegang tot programmagegevens aan ieder ander te 
ontzeggen. Een soortgelijke situatie wordt genoemd in rechtsoverweging 56 
van het arrest Magill. 
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7.34 De NOS en HMG hebben zich er in het bijzonder op beroepen dat zij 
niet de introductie zouden verhinderen van een nieuw product als bedoeld 
in rechtsoverweging 54 van het arrest Magill. Ook dit standpunt wordt 
verworpen. De NOS en HMG hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat 
wekelijkse programma-overzichten thans in Nederland uitsluitend aan het 
publiek worden aangeboden in de vorm van programmabladen die naast de 
programma-overzichten voor maximaal 25% bestaan uit niet programma- of 
omroep-gerelateerde informatie. Daarbuiten zijn vele andere presentatie-
vormen denkbaar die thans - ten gevolge van de verweten gedragingen - in 
Nederland (anders dan in het buitenland) niet verkrijgbaar zijn. Uit het arrest 
van het Gerechtshof Arnhem van 15 april 1997, inzake Denda, blijkt dat een 
nieuwe wijze van aanbieden volstaat om in de Nederlandse context te 
kunnen spreken van een nieuw product in de zin van het arrest Magill. De 
verweten gedragingen verhinderen derhalve stellig de introductie van 
nieuwe producten, die de NOS en HMG zelf niet aanbieden en waarnaar - 
mede blijkens door de NOS gepresenteerde cijfers inzake het door haar 
gevreesde kannibalisatie-effect - een grote potentiële vraag bestaat. 

7.35 Het arrest Magill doet derhalve niet af aan de conclusie dat de 
verweten gedragingen van de NOS en HMG misbruik van een economische 
machtspositie opleveren, als verboden in artikel 24, eerste lid, Mw. 

  

8. Artikel 25 van de Mededingingswet 

8.1 Artikel 25 Mw luidt: Voor zover de toepassing van artikel 24, eerste lid, 
de vervulling van bij wettelijk voorschrift of door een bestuursorgaan aan 
een onderneming opgedragen beheer van een dienst van algemeen 
economisch belang verhindert, kan de directeur-generaal op aanvraag 
verklaren dat artikel 24, eerste lid, niet van toepassing is op een daarbij 
aangewezen gedraging. 

8.2 De NOS heeft verzocht ten aanzien van de haar verweten gedragingen 
een zodanige verklaring te geven. Zij heeft daartoe aangevoerd dat 
toepassing van artikel 24, eerste lid, Mw tot gevolg heeft dat de 
omroepverenigingen hun in de Mediawet neergelegde publieke taak niet 
meer adequaat kunnen vervullen. De NOS wijst er daarbij, kort gezegd, op 
dat het verlenen van licenties aan de Telegraaf en andere gegadigden tot 
gevolg zal hebben dat de exploitatie van de programmabladen van de 
omroepverenigingen ernstig in gevaar komt, dat daardoor de facto het 
aantal leden van deze omroepverenigingen aanzienlijk zal dalen en dat ook 
in financieel opzicht deze omroepverenigingen, gelet op hen opgelegde 
taakstellende bezuinigingen, dusdanige schade zullen lijden dat zij hun 
publieke taakopdracht niet langer adequaat kunnen vervullen.  

8.3 De toepassingscriteria van artikel 25 Mw zijn ontleend aan artikel 90, 
tweede lid, van het EG-verdrag. In de artikelsgewijze toelichting op het 
destijds met artikel 25 Mw corresponderende artikel 11 Mw is aangegeven 
dat de bepaling uitgelegd zal worden conform de beschikkingspraktijk van 
de Commissie en de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en 
het Hof van Justitie van de EG. Dat betekent dat voor de uitleg van het 
begrip 'taak van algemeen economisch belang', alsmede voor de vraag of 
de mededingingsbeperkingen voldoen aan te stellen eisen van 
noodzakelijkheid en proportionaliteit, rekening gehouden moet worden met 
deze beschikkingspraktijk en jurisprudentie. 

8.4 In haar beschikking in de zaak ERU/Eurovisie heeft de Commissie 
vastgesteld dat publieke omroeporganisaties zijn belast met een bijzondere 
publieke taak, omdat zij in het belang van het publiek diensten op het 
gebied van de omroep moeten verstrekken zonder zich door 
rentabiliteitsoverwegingen te mogen laten leiden. Dit komt vooral tot uiting 
doordat zij verplicht zijn gevarieerde programma's aan te bieden voor de 
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gehele bevolking van het land, waaronder ook programma's die 
commercieel niet aantrekkelijk zijn. Het Gerecht van eerste aanleg heeft 
vervolgens in zijn uitspraak in het beroep tegen deze beschikking 
vastgesteld dat de Commissie, door deze vaststelling de kenmerken van de 
in artikel 90, tweede lid, van het EG-verdrag bedoelde bijzondere opdracht 
van het beheer van diensten van algemeen economisch belang zoals 
uitgelegd door de gemeenschapsrechter heeft overgenomen. Zolang het 
Hof van Justitie in het hangende hoger beroep in deze zaak niet anders 
heeft geoordeeld, wordt van bovenstaande vaststelling uitgegaan. 

Derhalve kan de conclusie worden getrokken dat, gezien de taken met 
betrekking tot het verzorgen van programma's die in de Mediawet zijn 
opgedragen aan de omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen, 
deze omroepverenigingen kunnen worden gezien als ondernemingen 
waaraan een dienst van algemeen economisch belang is opgedragen. De 
taken van de NOS, die, kort gezegd, op grond van de Mediawet is 
aangesteld als coördinator van de belangen van deze omroepverenigingen, 
zijn daar, zoals ook ter hoorzitting door de NOS is gesteld, niet goed los van 
te zien. Ook de NOS kan daarom worden aangemerkt als een onderneming 
waaraan een dienst van algemeen economisch belang is opgedragen.  

8.5 De toepassing van artikel 24, eerste lid, Mw op de verweten 
gedragingen verhindert echter niet de vervulling van de bovengenoemde 
publieke taak van de NOS of de omroepverenigingen die zendtijd hebben 
verkregen. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG 
en het Gerecht van eerste aanleg volstaat het niet te constateren dat de 
verweten gedraging de uitoefening van de taak gemakkelijker maakt, doch 
moet getoetst worden of de verweten gedraging werkelijk onmisbaar is voor 
die taakvervulling, in die zin dat er geen alternatieve wegen zouden zijn om 
ook zonder de verweten gedraging tot een goede taakvervulling te komen. 

8.6 De NOS heeft aangegeven dat de omroepverenigingen met de 
exploitatie van de omroepbladen, ca. 22 miljoen gulden op jaarbasis 
genereren. De exploitatie van omroepbladen is niet zelf een taak waarvan 
de uitvoering op grond van artikel 25 Mw kan worden beschermd; de 
wetgever zelf kwalificeert deze activiteit als een nevenactiviteit. Ook al 
zullen, naar de NOS stelt, door de verplichting tot licentieverstrekking aan 
derden, de inkomsten uit die bron aanzienlijk dalen, dan nog vormt het 
verlies aan inkomsten slechts een gering bedrag in vergelijking met het 
totale bedrag aan subsidie dat jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen aan het publieke bestel wordt verstrekt. Het is 
niet aannemelijk dat het verlies van dat verhoudingsgewijs geringe deel van 
de inkomsten er voor de omroepverenigingen die zendtijd hebben 
verkregen toe zal leiden dat zij hun publieke taak, het verzorgen van 
programma's volgens de eisen van de Mediawet, niet meer kunnen 
vervullen. Dat de inkomsten uit programmabladen onder spanning kunnen 
komen te staan, is overigens een gevolg dat vooral voortvloeit uit de keuze 
die de wetgever heeft neergelegd in artikel 58, tweede lid, van de 
Mediawet. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de Mediawetgever de 
inkomsten die met programmabladen worden gegenereerd slechts voor een 
deel heeft bestemd voor gebruik ten behoeve van de primaire taak van de 
omroepen, namelijk het verzorgen van programma's. Bij licentieverlening 
aan derden zal er overigens tegenover een verlies aan inkomsten ook een 
toename aan inkomsten kunnen staan, in de vorm van een 
licentievergoeding. 

8.7 Daarnaast vreest de NOS dat de levering van programmagegevens aan 
derden zal leiden tot verlies van leden voor de omroepverenigingen. Ook 
deze vrees leidt niet tot de conclusie dat toepassing van artikel 24, eerste 
lid, Mw de vervulling van de publieke taak van de omroepen en/of de NOS 
verhindert. Hierbij is van belang op te merken dat de Mediawetgever bij de 
laatste wijziging van de Mediawet het abonnement op een programmablad 
en het lidmaatschap van een omroepvereniging welbewust heeft 
ontkoppeld. De programmabladen bereiden volgens de NOS nog steeds 
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goede diensten bij de werving van leden en het onderhouden van 
verenigingsbanden. Dit brengt echter nog niet mee dat door een toepassing 
van artikel 24, eerste lid, Mw, die leidt tot concurrentie op de markt voor 
wekelijkse programmabladen en daardoor wellicht tot een teruggang in het 
aantal abonnees op de programmabladen van de omroepverenigingen, het 
uitoefenen van de taak programma's te verzorgen wordt verhinderd. Van de 
omroepverenigingen mag worden verwacht dat zij andere mogelijkheden 
vinden om leden te werven en te behouden. Dit temeer omdat het - in de 
woorden van de NOS - behoort te gaan om leden die een "achterban" van 
de respectievelijke omroepverenigingen vormen. 

Voorts dient opgemerkt te worden dat het hebben van leden niet een 
voorwaarde is voor het uitoefenen van een publieke taak, maar een rol kan 
spelen bij het verkrijgen en verliezen van die publieke taak. Indien het 
verlies van leden tot gevolg zou hebben dat de toegewezen zendtijd 
vermindert of dat de desbetreffende omroepvereniging geen concessie 
verkrijgt, dan vermindert respectievelijk vervalt daarmee ook de publieke 
taak, zodat van een onderneming waaraan het beheer van een dienst van 
algemeen economisch belang is opgedragen, niet langer sprake is. 

8.8 De aanvraag om de toepassing van artikel 25 Mw wordt derhalve 
afgewezen. 

  

9. Conclusies ten aanzien van overtreding van de Mededingingswet 

9.1 De directeur-generaal van de NMa trekt thans geen conclusie ten 
aanzien van de vraag of de licentie-overeenkomst tussen de NOS, HMG en 
Veronicablad BV strijdt met artikel 6 Mw. 

9.2 Het licentie-beleid van de NOS is in strijd met artikel 24, eerste lid, Mw. 
De toepasselijkheid van deze bepaling wordt niet op basis van artikel 25 
Mw opgeheven. 

9.3 Het licentie-beleid van HMG is in strijd met artikel 24, eerste lid, Mw. 

9.4 De overtredingen van artikel 24, eerste lid, Mw worden toegerekend aan 
de NOS en aan HMG. Er is geen reden de aan de NOS en HMG verweten 
gedragingen aan andere natuurlijke of rechtspersonen toe te rekenen dan 
aan henzelf. Zulk een reden is ook niet gesteld. 

  

10. Sanctie 

10.1 Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw kan de directeur-generaal van de 
NMa ingeval van overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw of van artikel 24, 
eerste lid, Mw een boete of een last onder dwangsom opleggen. Ingevolge 
artikel 59, eerste lid, Mw doet hij een rapport opmaken indien hij het 
vermoeden heeft dat een boete of last onder dwangsom dient te worden 
opgelegd. Tenslotte dient hij ingevolge artikel 62, eerste lid, Mw bij 
beschikking te beslissen omtrent het opleggen van een boete of een last 
onder dwangsom. 

10.2 Ten aanzien van de vraag of een boete moet worden opgelegd aan de 
NOS en/of HMG, wordt het volgende overwogen. De NOS en HMG zijn in 
de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Mededingingswet 
bij herhaling geconfronteerd met klachten die vergelijkbaar zijn met de 
klacht van de Telegraaf die in deze procedure aan de orde is. Dit heeft 
nimmer geleid tot een oordeel van een bevoegde overheidsinstantie (hetzij 
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bestuursorgaan hetzij rechter), inhoudende dat de gewraakte handelwijze 
onrechtmatig is en/of dient te worden verboden. Pas betrekkelijk recent is 
het geldende rechtsregime gewijzigd. Er zijn geen feiten gebleken op grond 
waarvan moet worden gevreesd dat de NOS en/of HMG hun overtreding 
niet zullen beëindigen nu deze is vastgesteld. Voorts kan pas sedert 1 
januari 1998 sprake zijn van overtreding van enige bepaling uit de 
Mededingingswet. De klacht van de Telegraaf is op  

2 januari 1998 ingediend. De duur van de overtreding gaat derhalve de duur 
van de deze procedure nauwelijks te boven. Om deze redenen kan de ernst 
van de overtreding beperkt worden geacht. Derhalve wordt geen boete 
opgelegd. 

10.3 De Telegraaf heeft verzocht aan de vaststelling dat de 
Mededingingswet is overtreden het opleggen van een last onder dwangsom 
te verbinden die ertoe strekt dat de wekelijkse programma-overzichten 
tegen een marktconform tarief aan de Telegraaf worden geleverd. 

10.4 De beslissing op dit verzoek wordt aangehouden. Het verzoek komt 
om drie redenen niet voor onmiddellijke inwilliging in aanmerking. In de 
eerste plaats zou het reeds nu vaststellen van een tarief een onnodig 
vergaande beperking van de contractsvrijheid van partijen opleveren. In de 
tweede plaats is het niet goed mogelijk een marktconform tarief, zoals is 
gevraagd, vast te stellen zonder dat daaraan een debat tussen partijen 
vooraf is gegaan. In de derde plaats impliceert het beëindigen van de 
overtreding - dat wil zeggen het overgaan naar een licentie-beleid dat niet 
langer een misbruikelijke beperking van de mededinging op de markt voor 
programma-bladen oplevert - niet noodzakelijkerwijs dat 
wilsovereenstemming met de Telegraaf wordt bereikt over levering van 
programma-overzichten, over de prijs of over bijkomende voorwaarden. Dit 
temeer niet nu in deze procedure is gebleken dat er ook andere (potentiële) 
gegadigde zijn. 

10.5 De omstandigheid dat aan de NOS en aan HMG vrijheid toekomt bij 
het vaststellen van hun licentiebeleid, neemt echter niet weg dat het thans 
gevoerde beleid strijdig is met artikel 24, eerste lid, Mw en dient te worden 
beëindigd. Daartoe dient elk van beiden het licentie-beleid inzake 
wekelijkse programma-overzichten zodanig te wijzigen, dat het feitelijk 
resultaat is dat de markt voor wekelijkse programmabladen niet langer 
wordt voorbehouden aan omroepen en dat programma-overzichten onder 
redelijke, objectief gerechtvaardigde en non-discriminatoire voorwaarden en 
tarieven worden aangeboden aan gegadigden. Dit betekent onder meer dat 
licenties slechts kunnen worden geweigerd, indien daarvoor een objectieve 
rechtvaardiging bestaat. 

10.6 De NOS en HMG dienen vóór 15 januari 1999 aan de directeur-
generaal van de NMa mee te delen: 
a) op welke wijze het licentie-beleid naar aanleiding van het nu genomen 
besluit is gewijzigd; 
b) met welke partijen en onder welke voorwaarden inmiddels licentie-
overeenkomsten zijn gesloten; 
c) met welke partijen om welke redenen geen wilsovereenstemming is 
bereikt; 
Hierbij dient gedetailleerd inzicht te worden geboden in het verloop en de 
inhoud van gevoerde onderhandelingen. 
d) welk aanbod tot licentiëring van programmagegevens is gedaan. 
Hierbij dient ten minste te worden aangegeven: 
- wat wordt aangeboden; 
- aan wie; 
- wanneer te leveren; 
- tegen welke prijs; 
- voor welk gebruik, en 
- voor welke termijn. 
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11. Artikel 63 Mededingingswet 

11.1 De Telegraaf heeft verzocht op basis van artikel 63, tweede lid, Mw te 
bepalen dat aan het instellen van rechtsmiddelen schorsende werking wordt 
onthouden. Op dit verzoek kan thans (nog) niet worden beslist. De 
bevoegdheid te bepalen dat schorsende werking wordt onthouden, bestaat 
slechts wanneer een last onder dwangsom wordt opgelegd. Ten overvloede 
wordt opgemerkt dat artikel 63, eerste lid, Mw niet meebrengt dat aan de 
verweten gedragingen het karakter van overtreding van de 
Mededingingswet ontvalt voor de duur van een eventuele vervolgprocedure. 
Dit karakter wordt bij dit besluit immers slechts geconstateerd, niet tot stand 
gebracht. 

  

BESLUIT 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit: 

a) stelt vast dat de onder 3.13 omschreven gedraging een overtreding 
oplevert van artikel 24, eerste lid, van de Mededingingswet, en rekent deze 
toe aan de Nederlandse Omroep Stichting; 
b) stelt vast dat de onder 3.18 omschreven gedraging een overtreding 
oplevert van artikel 24, eerste lid, van de Mededingingswet, en rekent deze 
toe aan RTL/Veronica de Holland Media Groep SA; 
c) wijst af het verzoek van de Nederlandse Omroep Stichting om toepassing 
van artikel 25 van de Mededingingswet. 
d) draagt de Nederlandse Omroep Stichting en RTL/Veronica de Holland 
Media Groep SA op gevolg te geven aan het bepaalde onder 10.6; 
e) houdt de beslissing op het verzoek van NV Holdingmaatschappij De 
Telegraaf een last onder dwangsom op te leggen, aan. 

Dit besluit is gericht tot de NV Holdingmaatschappij De Telegraaf, de 
Nederlandse Omroep Stichting en RTL/Veronica de Holland Media Groep 
SA. 

Datum: 10-09-1998 

  

w.g. A.W. Kist 

directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

  

Op basis van artikel 65 van de Mededingingswet wordt van dit besluit 
mededeling gedaan in de Staatscourant en wordt het gedurende zes weken 
na dagtekening ter inzage gelegd bij de Nederlandse 
mededingingsautoriteit. 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is 
betrokken, binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen bij de directeur-generaal van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit. Een bezwaarschrift kan worden gezonden aan de 
Nederlandse mededingingsautoriteit, Bezwaar Adviescommissie, Postbus 
16326, 2500 BH Den Haag. 

terug 
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