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De Belgische Mededingingsautoriteit heeft besloten de klacht van Telenet tegen Proximus en Orange 

betreffende hun overeenkomst voor het delen van mobiele infrastructuur ("RAN-sharing") te seponeren  

In oktober 2019 hebben Telenet Group NV en Telenet BVBA ("Telenet"), een in België actieve aanbieder van 

vaste en mobiele telefonie-, internet- en televisiediensten, een klacht ingediend bij de auditeur-generaal van 

de Belgische Mededingingsautoriteit ("BMA"). Deze klacht was gericht tegen Proximus NV ("Proximus") en 

Orange Belgium NV ("Orange"), beiden ook aanbieders van vaste en mobiele telefonie-, internet- en 

televisiediensten in België, en had betrekking op de sluiting van een principeovereenkomst in juli 2019 tussen 

Proximus en Orange die voorziet in het delen van bepaalde delen van hun respectieve infrastructuur voor 

mobiele netwerktoegang. Deze overeenkomst werd vervolgens in november 2019 afgesloten en betreft de 

gezamenlijke uitrol van een nieuw 5G-mobiel netwerk en de samenvoeging van bestaande 2G-, 3G- en 4G-

infrastructuur in heel België.  

De klacht van Telenet betrof enerzijds de gevolgen van de samenwerking tussen Proximus en Orange voor 

de spectrumveiling en anderzijds de gevolgen van deze samenwerking voor de mededinging op de detail- en 

groothandelsmarkten voor mobiele telecommunicatiediensten. 

Het Auditoraat van de BMA heeft op 23 december 2022 besloten de klacht van Telenet tegen Orange en 

Proximus te seponeren. Het Auditoraat is van oordeel dat haar diepgaand onderzoek geen (potentiële) 

beperking van de mededinging aan het licht heeft gebracht als gevolg van deze RAN-sharing overeenkomst, 

zowel op het niveau van de spectrumveiling als op het niveau van de mededinging op de detail- en 

groothandelsmarkten voor mobiele telecommunicatiediensten. 

Een niet-vertrouwelijke versie van de beslissing is vandaag gepubliceerd op de website van de BMA onder 

dossiernummer MEDE-P/K-19/0035.  

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

Damien Gerard 

Auditeur-generaal 

Tel: +32 (2) 277 76 57 

E-mail: damien.gerard@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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