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Concentraties: Commissie geeft groen licht voor overname Tele2 NL door TMobile NL
Brussel, 27 november 2018
De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-concentratieverordening, groen licht
gegeven voor de plannen van T-Mobile NL om Tele 2 NL over te nemen. De Commissie is tot
de bevinding gekomen dat deze concentratie geen mededingingsbezwaren oplevert in de
Europese Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan).
Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid: "Toegang tot betaalbare en kwalitatieve
mobiele telecomdiensten is onmisbaar in een moderne samenleving. Na een grondige analyse van de
specifieke rol van T-Mobile NL en het kleinere Tele2 NL op de Nederlandse retail mobiele markt, is uit
ons onderzoek gebleken dat met de geplande overname de tarieven of de kwaliteit van mobiele
diensten niet ingrijpend zou veranderen voor Nederlandse klanten."
Het besluit van vandaag komt er na een grondig onderzoek van de overnameplannen van T-Mobile NL
voor Tele2 NL. Met de voorgenomen transactie zou (Deutsche Telekom-dochter) T-Mobile NL
samengaan met (Tele 2-dochter) Tele2 NL. Daarmee zouden de nummer drie en vier op de
Nederlandse retail mobiele telecommarkt samengaan. De fusieonderneming zou de nummer drie
blijven op de Nederlandse markt - na KPN en VodafoneZiggo.
De Nederlandse mobiele markt
Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat de Nederlandse mobiele markt concurrerend is, met
mobiele tarieven die tot de laagste in de EU behoren en netwerken van hoge kwaliteit. Momenteel zijn
er vier mobiele netwerkexploitanten in Nederland: KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile NL en Tele2 NL.
Naast deze vier mobiele netwerkexploitanten is er ook een aantal mobiele virtuele netwerkexploitanten
(MVNO's) op de Nederlandse retail mobiele markt actief, zoals Simpel en Youfone. Deze MVNO's
hebben zelf geen een eigen netwerk om hun mobiele diensten aan Nederlandse consumenten te
leveren. In plaats daarvan hebben zij overeenkomsten gesloten met mobiele netwerkexploitanten
waardoor zij tegen wholesaletarieven toegang krijgen tot de netwerkinfrastructuur van die
exploitanten.
Het onderzoek van de Commissie
T-Mobile NL en Tele2 NL leveren beiden vooral retail mobiele telecomdiensten in Nederland. De
Commissie was een grondig onderzoek begonnen om de volgende punten na te gaan:
- De vermindering van het aantal spelers en de beperkte prikkels voor de fusieonderneming om
daadwerkelijk te concurreren met de resterende exploitanten kan leiden tot hogere tarieven en
minder investeringen in mobiele telecomnetwerken.
- Door de transactie kan de concurrentiedruk afnemen en het risico toenemen dat exploitanten hun
concurrentiegedrag gaan coördineren om bijvoorbeeld de tarieven op de retailmarkten op te
trekken.
- Toekomstige en bestaande mobiele virtuele netwerkexploitanten kunnen het moeilijker krijgen om
voordelige wholesale toegangsvoorwaarden te krijgen van mobiele netwerkexploitanten.
De Commissie heeft een breed onderzoek gevoerd en heeft feedback gekregen van marktpartijen in de
Nederlandse telecomsector en van andere stakeholders.
Allereerst is uit het onderzoek gebleken dat de kans klein was dat tarieven fors zouden stijgen
als gevolg van de voorgenomen concentratie. Dit komt door de beperkte gecombineerde marktpositie
(rond 25% marktaandeel) en de betrekkelijke aangroei waarvoor Tele2 NL zorgt (rond 5%). Daarnaast
is er onzekerheid over de rol van Tele2 NL als een belangrijke concurrentiefactor op de Nederlandse
markt.
In de tweede plaats concludeerde de Commissie dat door de transactie niet het risico zou toenemen
op gecoördineerd optreden van mobiele netwerkexploitanten. De reden daarvoor is met name
dat de twee overige mobiele netwerkexploitanten, KPN en VodafoneZiggo, andere strategieën en
andere prikkels hebben. Deze zijn grotendeels gebaseerd op cross-selling van mobiele diensten aan

hun klanten die vaste diensten afnemen (d.w.z. de verkoop van "pakketten" telecomdiensten).
In de derde plaats is uit het onderzoek gebleken dat eventuele veranderingen in de voorwaarden
voor virtuele mobiele netwerkexploitanten als gevolg van de voorgenomen concentratie
geen zware impact zouden hebben op de mate van concurrentie op de Nederlandse telecommarkt.
In het licht van dit alles was de conclusie van het onderzoek van de Commissie dat het weinig
waarschijnlijk was dat de voorgenomen transactie een impact zou hebben op het niveau van de
dienstverlening of op de tarieven die Nederlandse mobiele telecomklanten betalen. Daarom oordeelde
de Commissie dat deze transactie geen mededingingsbezwaren zou opleveren in de Europese
Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan). Zij heeft dan ook zonder verdere
voorwaarden toestemming gegeven voor deze transactie.
De Commissie heeft bij de beoordeling van de voorgenomen transactie nauw samengewerkt met de
Nederlandse mededingingsautoriteit.
Ondernemingen en producten
T-Mobile NL levert telecomdiensten aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. De onderneming
is eigenaar van een mobiel netwerk met landelijke dekking. Via dat netwerk biedt zij 2G, 3G, 4G en
NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) mobiele communicatiediensten aan. Zij biedt ook retail vaste
diensten aan, zoals breedbandinternet, televisie- en vastetelefoniediensten op basis van wholesale
toegangsdiensten.
Tele 2 NL is een telecombedrijf dat in Nederland een 4G-only mobiel netwerk opereert, en spraak-,
data- en berichtendiensten aanbiedt, en daarnaast ook vaste breedbanddiensten. Tele2 NL levert
diensten aan zakelijke en residentiële klanten en, in beperkte mate, aan andere telecomexploitanten.
Concentratiecontrole – regels en procedures
De transactie is op 2 mei 2018 bij de Commissie aangemeld.
Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de
betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EUconcentratieverordening) en om concentraties te beletten die de daadwerkelijke mededinging in de EER
(of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.
Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op
en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de
Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een
diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).
Momenteel zijn er nog zes andere concentratiezaken waarin een fase II-onderzoek loopt: de
voorgenomen oprichting van een joint venture door Tata Steel en ThyssenKrupp, de voorgenomen
overname van de Aurubis-divisie gewalste producten en van Schwermetall door Wieland, de
voorgenomen overname van MKM door KME, de voorgenomen overname van Gemalto door Thales, de
voorgenomen overname van Alstom door Siemens en de voorgenomen overname van Solvays
nylondivisie door BASF.
Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie
beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknum
IP/18/6588
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