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Het Mededingingscollege van de BMA heeft onder voorwaarden het verwerven goedgekeurd van
de uitsluitende zeggenschap door Telenet over De Vijver Media
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 13 mei 2019 onder
voorwaarden het verwerven goedgekeurd van de uitsluitende zeggenschap door Telenet Group BVBA
(Telenet) over De Vijver Media NV (DVM).
DVM heeft een aantal dochterondernemingen waaronder SBS Belgium NV met de zenders Vier, Vijf en Zes,
de programmamaker Woestijnvis NV en de reclameregie SBS Sale Belgium NV. Telenet enerzijds, en de
financiële holding Waterman en Waterman NV met Mediahuis NV anderzijds hadden sinds 2015 de gedeelde
zeggenschap over DVM. Door deze transactie ontstaat door het wegvallen van gedeelde zeggenschap over
verschillende schakels in de waardeketen een eenheid met uitsluitende zeggenschap van Telenet over een
volledig verticaal geïntegreerde groep met de productie van content, tv-kanalen en een dominant
distributieplatform.
De opgelegde verbintenissen betreffen met name de toegang van TV platformen tot de zenders van DVM,
de rangschikking van zenders in de digitale zender- en programmagids van het Telenet platform, de
distributievergoedingen, de toegang van zenders tot het platform dat hen toelaat om gerichte reclame te
maken op de set-top-boxen van de klanten van het Telenet platform, en de toegang tot kijkdata voor zenders
die op het Telenet platform verdeeld worden.
Een trustee zal toezien op de naleving van de verbintenissen.
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).
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