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De Belgische Mededingingsautoriteit beslist tot stopzetting van het ambtshalve onderzoek naar 

mogelijk misbruik van machtspositie door Proximus NV tegenover de groep Alpha 11 

Op 10 juli 2019 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit overeenkomstig het artikel IV.45 van het Wetboek 

van Economisch Recht (hierna “WER”) beslist het ambtshalve onderzoek tegen Proximus NV stop te zetten.  

Dit ambtshalve onderzoek werd door de auditeur-generaal op 15 februari 2019 geopend op basis van de 

inlichtingen welke het auditoraat had verkregen van Alpha 11 Belgium BVBA, Schedom NV en Billi BVBA 

(hierna “de groep Alpha 11”). Volgens groep Alpha 11 zou Proximus NV misbruik maken van haar 

machtspositie op zowel de  wholesalemarkt van de lokale toegang als op de markt voor de centrale toegang 

die onder de ITU SG15- standardisering valt, door het kunstmatig hoog houden of verhogen van de kosten 

voor toegang tot deze diensten. Volgens groep Alpha 11 zou Proximus NV onder meer de lancering van het 

door de groep Alpha 11 nieuw ontwikkelde televisieplatform (‘Choice’) hebben willen verhinderen. 

Het onderzoek heeft geen overtuigende elementen aangebracht die de auditeur in deze zaak toelaten te 

besluiten dat de door het auditoraat onderzochte praktijken afzonderlijk of in hun geheel tot doel hebben 

om de groep Alpha 11 uit de markt te sluiten. 

De auditeur beslist daarom, na advies van de auditeur-adviseur, het ambtshalve onderzoek stop te zetten 

overeenkomstig het artikel IV.45 WER. De auditeur-generaal kan evenwel op grond van nieuwe elementen 

of ontwikkelingen beslissen het onderzoek ten aanzien van Proximus NV opnieuw op te starten. 

De beslissing zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de BMA. 

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

Benoît Lagasse 

Attaché-Case handler 

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail : benoit.lagasse@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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