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Voorlopige maatregel opgelegd aan Orange en Proximus betreffende de joint venture voor het 

samenbrengen van mobiele radiotoegangsnetwerken 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op verzoek van Telenet 

Group NV en Telenet BVBA (Telenet) op 8 januari 2020 een voorlopige maatregel opgelegd aan Orange 

Belgium NV (Orange) en Proximus NV (Proximus). 

Gelet op hun mogelijke impact op de mededinging, legt het Mededingingscollege aan Orange en Proximus 

op de uitvoering van de op 22 november 2019 tussen hen gesloten Shareholders Agreement en RAN (Radio 

access network) Sharing Agreement op te schorten met ingang van de datum van ontvangst van deze 

beslissing en tot 16 maart 2020. Deze schorsing dient met name de overgang van personeel te betreffen. Zij 

staat niet in de weg aan een uitsturen van RFPs (Request for Proposal) voor de verwerving van 

netwerkapparatuur en de selectie van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet 

leidt tot het sluiten van bindende overeenkomsten. Orange en Proximus dienen het Mededingingscollege en 

het Auditoraat ten laatste op 9 maart 2020  te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de houding 

van het BIPT dienaangaande. 

Het Mededingingscollege oordeelt daarentegen dat, mede gelet op de mogelijke positieve effecten van de 

samenwerking en op de tijd die het Auditoraat nodig heeft om de klacht ten gronde te beoordelen, een 

schorsing van de samenwerking tot het nemen van de eindbeslissing over de klacht, thans niet proportioneel 

kan worden geacht.  

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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