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Het Mededingingscollege van de BMA heeft een voorlopige maatregel opgelegd aan Norkring België 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 22 januari 2019 een voorlopige 

maatregel opgelegd aan de NV Norkring België (Norkring) om de continuïteit te verzekeren van de FM-

uitzendingen van de VRT in uitvoering van haar publieke opdracht.  

De FM-uitzendingen van de VRT worden thans in uitvoering van een overeenkomst die loopt tot 5 maart 2019 

onder andere uitgezonden vanop vier zendmasten die toebehoren aan Norkring. De VRT gunde in een openbare 

aanbestedingsprocedure het uitzenden van haar FM-programma’s onder meer via deze vier zendmasten voor een 

volgende periode aan de BV Broadcast Technology & Development (Broadcast Partners). De VRT verwijt in een 

klacht met verzoek om voorlopige maatregelen aan Norkring dat zij nog geen overeenkomst heeft gesloten met 

Broadcast Partners om zo de continuïteit van de uitzendingen te verzekeren. 

Broadcast Partners heeft ook voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen in een vordering 

tot staken gevraagd Norkring op te leggen om met haar tegen redelijke voorwaarden een overeenkomst te sluiten 

die haar toelaat de uitzendingen te verzorgen.  

Het Mededingingscollege kan voorlopige maatregelen opleggen om binnen de grenzen van artikel IV.64, §1 WER 

een nadeel te vermijden voor ondernemingen die prima facie het slachtoffer zouden zijn van een beweerde 

inbreuk op de mededingingsregels, of om schadelijke gevolgen te vermijden voor het algemeen economisch 

belang van wat prima facie een inbreuk zou kunnen zijn op deze regels. 

Het College heeft geoordeeld dat de VRT niet heeft aangetoond dat op dit ogenblik voldaan zou zijn aan de 

voorwaarden voor het nemen van voorlopige maatregelen om een nadeel voor haar te vermijden. 

Het College heeft daarentegen geoordeeld dat het algemeen economisch belang bij een continuïteit in de 

uitvoering van de publieke opdracht van de VRT voldoende groot is om te oordelen dat er prima facie sprake kan 

zijn van een inbreuk op de mededingingsregels indien op 5 maart 2019 de continuïteit niet is verzekerd. Het heeft 

daarom Norkring opgelegd om de lopende dienstverlening vanop de vier zendmasten desgevallend verder te 

zetten vanaf 5 maart 2019 tegen de voorwaarden waartegen Norkring in de aanbestedingsprocedure mee 

gedongen heeft om de opdracht zelf te krijgen, en dit tot er een akkoord zou zijn bereikt, of (wat het eerste 

voorkomt) de stakingsrechter zich over het verzoek heeft uitgesproken. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  
Voorzitter  
Tel. +32 (2) 277 73 74 
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het definiëren 
en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende praktijken, zoals 
kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met 
de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk 
(ECN). 

mailto:jacques.steenbergen@bma-abc.be
http://www.mededinging.be/

