
Afschrift-art. 792 G.W.
Vrij van expeditierecht

art. 280, 20 Wetb. reg.

ARREST

WO4~
Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achttiende kamer, na

Rep.Nr.beraadslaging, spreekt volgend arrest uit:

Rep. Nr.

A.R. nr. 2007/MR/2, 2007/MR/3 & 2007/MR/4

INZAKE 2007/MRI2:

I 8de kamer
FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN RELGIE V.ZW., met
maatschappelijke zetel te 1210 BRUSSEL, Koningsstraat 241,

verzoekste~
vertegenwoordigd door Mr. ZONNEKEYN Geert, advocaat te 9000
GENT, Gebr. Vandeveldestraat 68;

MEDE INZAKE:

KINEPQILIS G-iROtUP N.V, met maatschappelijke zetel te 1020
BRUSSEL, Eeuwfeestlaan 20,

tussenkomende partij
vertegenwoordigd door Mr. WYTINCK Peter en Mr. VIAENE
Hendrik, advocaten te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;

INZAKE 2007/M R/3:
Eindarrest

UTOPOLISI RELI CUM N-V., met maatschappelijke zetel te 2800
MECHELEN, Spuibeekstraat 5,

verzoekster
vertegenwoordigd door Mr. BUELENS Isabelle, advocaat te 1000
BRUSSEL, Keizerlaan 3;
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MEDE INZAKE:

FEDERATIE VAN CINEMA'S VAN RELGIE V-Z»W., met
maatschappelijke zetel te 1210 BRUSSEL, Koningsstraat 241,

tussenkomende partj.
vertegenwoordigd door Mr. ZONNEKEYN Geert, advocaat te 9000
GENT, Gebr. Vandeveldestraat 68 ;

KINEPOISl rROUIP N.V, met maatschappelijke zetel te 1020
BRUSSEL, Eeuwfeestlaan 20,

tussenkomende padtj.
vertegenwoordigd door Mr. WYTINCK Peter en Mr. VIAENE
Hendrik, advocaten, te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;

INZAKE 2007/M R/4:

UGOr RELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 1050
BRUSSEL, Guldenvlieslaan 8,

verzoekster,\vertegenwoordigd door Mr. YSEWYN Johan en Mr. TOBBACK
Katleen, advocaten te 1000 BRUSSEL, Brederodestraat 13;

MEDE INZAKE:

FEDERA-TIE VAN CINEMA'S VAN BELGIE V.ZW-, met
maatschappelijke zetel te 1210 BRUSSEL, Koningsstraat 241,

tussenkomende partj.ý
vertegenwoordigd door Mr. ZONNEKEYN Geert, advocaat te 9000
GENT, Gebr. Vandeveldestraat 68 ;

KINEPOIS IRrROUP N.V, met maatschappelijke zetel te 1020
BRUSSEL, Eeuwfeestlaan 20,

tussenkomende partj.
vertegenwoordigd door Mr. WYTINCK Peter en Mr. VIAENE
Hendrik, advocaten te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25;
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en mede in de drie voormelde samnengevoegde zaken:

De Minister van Economnie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbelleid, Brederodestraat 9, 1000 Brussel.

1. Over de gevoerde rechtspleging-

01. In de inmiddels gevoegde zaken met de roinummers
2007/MRIO2, 2007/MR/03 en 2007/MR/04 wordt thans ten gronde
het hoger beroep behandeld dat door de drie verzoekende partijen
werd ingesteld tegen de beslissing nummer 2007 - C/C - 12 van
de Raad voor de Mededinging van 16 april 2007.

02. Bij een arrest van 23 augustus 2007 werden de drie beroepen
en de tussenkomsten ai ontvangen.

Hetzelfde arrest schorst ook de tenuitvoerlegging van de bestreden
beslissing aangezien door verzoekers aangevoerde middelen
ernstig werden bevonden.

Tevens werd beslist om de partijen te horen omtrent de
versehillende vragen om toegang tot het dossier te bekomen.

03. Na de partijen te hebben gehoord op de terechtzitting van 21
september 2007, heeft het hof bij arrest van 03 oktober 2007
beslist over de dossierstukken waartoe de verzoeksters toegang
dienden te krijgen.

De toegang werd effectief verleend zoals bepaald in het arrest.

04. Op de terechtzitting van 21 september 2007 werd tevens een
conclusiekalender vastgelegd met het oog op de indiening van
schriftelijke apmerkingen ten gronde.
Deze kalender werd gewijzigd bij beschikking van 26 oktober 2007.
Navolgend hebben de partijen ieder schriftelijke opmerkingen
ingediend binnen de termijnen die door het hof werden bepaald.
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05. De Minister van Economie heeft op 04 september 2007 een
nota met schriftelijke opmerkingen ingediend, die betrekking
hebben op twee punten die onderwerp zijn van een grief: de
toegang tot het dossier en de samenstelling van de kamer van de
Raad voor de Mededinging die de bestreden beslissing uitsprak.

06. Namens de Algemene Vergadering van de Raad voor de
Mededinging is op 10 september 2007 door haar raadsvrouw een
notitie ingediend.
Tegen het in aanmerking nemen van deze notitie wordt bezwaar
geformuleerd door partij FCB.

07. De advocaten van de partijen werden gehoord op de openbare
terechtzitting van 14 januari 2008 en de zaak werd na neerlegging
van hun laatste bemerkingen in beraad gesteld op 29 januari 2008.

IL De oorsprongj van het geschel.

08. Met verwijzing naar de gegevens die al aangegeven werden in
het schorsend arrest van 23 augustus 2007 herneemt het hof nader
de feiten en omstandigheden die aan het geschil ten grondslag
liggen.

09. Op 24 juli 1997 hebben de ondernemingen Ny Majestiek (groep
Bert) en Ny Claeys lnvest (groep Claeys), die elk holding- en
participatievennootschappen zijn en ondernemingen controteren
die filmzalen uitbaten, aanmelding gedaan bij de Raad voor de
Mededinging van een concentratie waarbij de thans ais Kinepolis
Groep bestaande onderneming de controle verwierf over de beide
groepen.
Ook de GIMV was bij de operatie betrokken.

Bij een beslissing van 17 november 1997 omtrent deze
aanmeldingen heeft de Raad voor de Mededinging het volgende
beslist.
Hij steit vast dat door het samenvoegen van de marktaandelen van
de groepen Bert en Claeys met deze van de opgerichte joint-
venture (Kinepolis-KFD), een groep ontstaat met een marktaandeel
van 46,74 % van het aantal toeschouwers terwijl de overige
marktdleelnemers slechts een aandeel van 8,9 % en vervolgens 5%
of minder bezitten.
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Hij overweegt verder dat de nieuwe structuur een machtspositie in
het leven roept en dat rekening houdend met de bestaande joint-
venture en de bestaande samenwerking tussen de groepen, de
concentratie een versterking van de gezamenlijke machtspositie
met zich brengt die de daadwerkelijke mededinging op de
Belgisehe betrokken markt van het vertonen van films in de
bioscoop en op wezenlijke delen daarvan, merkbaar belemmert.

De concentratie werd niettemin onder een aantal voorwaarden
toegelaten aangezien de Raad ervan uitging dat wegens de
beoogde ontwikkeling op Europees niveau -na de geplande
beursgang van de onderneming die uit de concentratie zou
ontstaan, - de schaalvergroting kon bijdragen aan de technische
audiovisuele vooruitgang. Hiervan werd ook voordeel verwacht ten
voordele van de toeschouwers omdat ook een verruiming van het
filmaanbod kon worden verwacht.
Dit element werd geacht op te wegen tegen het nadeel van de
beperking van de mededinging.

De voorwaarden en verbintenissen zijn ais volgt gesteld

(1) De groep die uit de concentratie ontstaat mag:

a. geen exelusiviteit eisen van of vragen aan filmdistributeurs wat
betreft het toewijzen van films ten aanzien van andere exploitanten
en bioscopen;

b. de films die de groep zeif distribueert niet voorbehouden aan
eigen zalen;

c. geen prioriteitsrecht eisen van of vragen aan filmverdelers inzake
het toewijzen van films aan andere exploitanten of prioriteitsrechten
bekomen over films die de groep zeif verdeelt;

ci. geen aanzieniijk betere promotie voeren voor films die de groep
verdeelt, noch op onredelijke wijze gunstiger criteria eisen voor
deze producten inzake programmering, looptijd of zaalkeuze, noch
de films die de groep distribueert anderszins op onredelijke wijze
bevoordelen.

Deze voorwaarde werd door de aanmeidende partijen zeif ais een
verbintenis voorgesteld.
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(2) Binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van
de beslissing, moet een einde worden gesteld aan de bestaande
overeenkomsten met onafhankelijke zaaluitbaters wat betreft de
programmering en zullen de ondernemingen die deel uitmaken van
de groep daarover geen nieuwe akkoorden sluiten met
onafhankelijke zaaluitbaters.

(3) De aanmeldende partijen mogen van de gewestelijke
investeringsmaatschappij die bij de concentratie is betrokken
(GfMV), niet vragen, noch bekomen dat zij niet participeert in of
steun geeft aan andere ondernemingen die een activiteit uitoefenen
die concurreert met die van de groep.

(4) De groep die uit de concentratie ontstaat mag geen nieuwe zaal
of een meerzalencomplex oprichten of overnemen, noch een
bestaand complex uitbreiden, renoveren of vervangen zonder de
voorafgaande instemming van de Raad voor de Mededinging.
Deze voorwaarde geldt niet bij een uitbreiding, renovatie van een
bestaand complex of vervanging van een bestaand complex door
een ander complex, indien dit tot gevolg heeft dat het aantal zetels
of zalen van het betrokken complex stijgt met minder dan 20%
gedurende de termijn bepaald in voorwaarde (5).

Over een verzoek tot instemming dient te worden beslist binnen de
termijnen zoals deze gelden inzake con centratietoezicht, na de
partijen te hebben gehoord, Bij ontstentenis van beslissing binnen
deze termijnen wordt de Raad geacht met het verzoek in te
stemmen.

00k deze voorwaarde sluit aan bij een verbintenis die werd
aangeboden.

(5) De voorwaarden gelden voor een periode van tien jaar, die
stilzwîjgend wordt verlengd voor gelijke termijnen van tien jaar tenzij
de Raad, op verzoek van de partijen ingediend zes maanden voor
het verstrijken van die termijn, beslist deze voorwaarden op te
heffen.

Verder wordt gesteld: "De Raad zal worden geacht de voorwaarden
te hebben opgeheven bj/ ontstentenis van een beslissing binnen de
termdjnen die thans gelden inzake concentratietoezicht".
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11. Navolgend heeft de Raad voor de Mededinging besiist over drie
verzoeken die door Ny Kinepolis Group werden ingediend, met het
oog op de naieving van de voorwaarden die bij de beslissing van 17
november 1997 werden opgelegd.

Bij beslissingen van 24 mel 2000, 13 april 2004 en 18 oktober 2005
heeft de Raad evenwel teikens beslist dat met toepassing van
voorwaarde (4) de voorafgaande toestemming van de Raad niet
was vereist.

12. De besiissing van 24 mei 2000 betreft de overname van het
bioscoopoompiex Imagibraine te Braine-l'Alleud, dat tien zalen en
2.499 zetels teit.
Het betreft een overname die goid ais vervanging van het
bioscoopcomplex te Brugge, dat veertien zalen en 3.400 zetels zou
tellen maar niet kon worden gerealiseerd, terwijl met die uitbreiding
ai rekening werd gehouden toen de concentratie op 17 november
1997 werd beoordleeld.

De beslissing van 13 aprii 2004 betreft de uitbreiding van het
complex te Leuven en de reaiisatie van een nieuw compiex te
Brugge.
Leuven werd uitgebreid naar tien zaien met I1.999 zeteis, terwijl te
Brugge een complex met acht zaien en 1.882 zeteis werd
gerealiseerd. Het compiex te Brugge gold ais vervanging van het
voordien te Kortrijk verkochte compiex Pentascoop (vijf zaien met
1 .082 zeteis) en van de 'Opera' te Luik die werd gesioten (zes
zaien met 1.384 zetels).

De beslissing van 18 oktober 2005 behandeit de realisatie van een
bioscoopeompiex te Qostende met acht zalen en 1 .755 zeteis.
De Raad overweegt dat met de sluiting van de vijf zalen te Kortrijk,
zes zalen te Luik en één te Brussel (Imax), veertien nieuwe zalen
vrijkomen (12 x 120%) en 3.475 zeteis (2.896 x 120%).
De capaciteit van de nieuwe compiexen te Qostende en te Brugge
bleef voigens de Raad onder de vrijgekomen capaciteit. Deze
iaatste werd globaal beschouwd omn de ruimte voor één of meer
nieuwe compiexen te toetsen aan de vierde voorwaarde. De zaai
Imax, die gelegen is in eenzeifdie gebouw ais andere Kinepolis-
zaien werd wegens haar andere programmatie en infrastructuur
beschouwd ais een afzonderlijk bioscoopcomplex. De uitbreiding te
Leuven werd hierbij niet in aanmerking genomen.
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111, Het verzoek toi opheffençg van de voorwaarden.

13. Op 07 december 2006 heeft Kinepolis bij de Raad voor de
Mededinging een verzoekschrift ingediend 'tot het opheffen van de
voorwaarden opgelegd in beslissing nr. 97-CIC-25 van 17
november 1997'.

In haar verzoekschrift zet Kinepolis uiteen dat de in 1997
opgelegde voorwaarden om drie redenen niet meer kunnen
gehandhaafd blijven: ze betreffen de feitelijke toestand op de
markten, de gewijzigde juridische context en de economische
im peratieven.

Haar voornaamste reden om de opheffing te vragen situeert ze in
het feit dat ze op de relevante markt niet over een machtspositie
beschikt. Aangezien de machtspositie en de versterking ervan ten
grondslag lagen aan de beslissing van 17 november 1997, kunnen
de voorwaarden volgens haar niet langer gehandhaafd blijven.
De evolutie op de markt die anno 1997 door de Raad ais plausibel
werd aangenomen, heeft zich in de feiten niet voorgedaan.

Ze betoogt verder dat de redengeving die aan elk van de vier
voorwaarden ten grondslag Iigt, niet meer relevant is.

14. lnzonderheid betreffende de vier onderdelen van de eerste
voorwaarde doet ze gelden dat ze wegens de ontstentenis van
marktmacht geen bestaansreden hebben.

De tweede voorwaarde bestempelt ze in haar algemeenheid ais
onwettig omdat volgens haar niet iedere overeenkomst inzake
programmatie met een onafhankelijk zaaluitbater per se
mededingingsbeperkend hoeft te zijn.
Elke overeenkomst met zuike inhoud moet volgens haar getoetst
worden aan artikel 2 WBEM.

De derde voorwaarde heeft geen voorwerp meer omdat de GIMVI
geen aandeelhouder meer is van Kinepolis.

15. Tegen het verder handhaven van de vierde voorwaarde voert
Kinepolis vijf bezwaren aan.

(a) De voorwaarde is volgens Kinepolis niet langer bestaanbaar
met de WBEM wegens de verhoging van de
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aanmeldingsdrempels.
Ze steit dat de Raad met de voorwaarde inzake de 20% drempel
voor interne groei een controle uitoefent die de wet hem niet geeft.
Verder betoogt ze dat de Raad ook niet preventief kan optreden
tegen overnames die onder de nieuwe WBEM op zich geen
aanmeldingsplichtige concentratie vormen.

In dit verband zou enkel het gewone toeziçht op de naleving van de
artikelen 2 en 3 WBEM nog mogelijk zijn.

(b) Met de voorwaarde ZOU ook een niet pro-competitief effect
gemoeid zijn en in dit verband voert ze een studie van Prof.
Verboven aan.
Hieruit moet blijken dat de restrictie inzake investeringen schadelijk
is voor de consumenten doordat het hun reiskosten verhoogt en de
investering in kwaliteit en innovatie bemoeilijkt of zeifs
verhindert.Die restrictie zou ook veroorzaken dat de winst van
concurrenten wordt beschermd ongeacht of ze efficiènt zijn of niet.

(c) De feitelijke grondsfag voor de invoering van de voorwaarde is
niet voorhanden: de vrees dat Kinepolis de concurrentie zou
verdrijven is niet bewaarheid. Haar marktaandeel inzake zetels en
zalen is niet gestegen maar integendeel verminderd en hetzelfde
geldt ook naar bezoekcijfers gemeten, zowel nationaal ais lokaal.

(di) De voorwaarde is onbillijk en discriminerend omdat Kinepolis,
anders dan haar concurrenten, ex ante goedkeuring behoeft, zeifs
voor interne groei. Dit veroorzaakt dat zij ten aanzien van een
mogelijke partner een engagement nooit kan garanderen.

(e) De voorwaarde veroorzaakt ook een onevenwicht omdat zij
anders dan haar concurrenten haar strategisohe doelstellingen in
functie van marktevolutie nooit kan bepalen met de zekerheid dat
ze die ook zal kunnen realiseren. Ze moet de stellingname van de
Raad afwachten en tijdens de procedure voor de Raad krijgen
concurrenten de mogelijkheid omn de beslissing inzake de
toelaatbaarheid te vertragen.

IV, Het verslagl met standpunten van de auditeur.

16. In een eerste gemotiveerd versiag van 12 december 2006 heeft
de auditeur een standpunt verwoord omtrent het tijdstip waarop het
verzoek is ingediend.
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Kinepolis heeft op het verslag geantwoord en tijdens een
navolgende zitting georganiseerd door de Raad zijn afspraken
gemaakt omtrent de verdere afhandeling van het verzoek.

17. ln het tweede gemotiveerd verslag van 12 maart 2007 wordt het
verzoek ten gronde behandeid.

Het versfag vermeldt dat het steunt op gegevens die ai werden
ingewonnen naar aanleiding van een kiacht die tijdens de eerste
jaarhelft van 2006 werd ingediend tegen Kinepolis.
Het vermeidt ook dat tiffdens de Iooptijd van de voorwaarden (1997-
2006) slechts éénmaal werd onderzocht of Kinepolis aan de
voorwaarden voldoet, maar op grand van
opportuniteitsoverwegingen en wegens het prioriteitenbeieid van
het toenmalige Korps van Verslaggevers heeft de versiaggever
beslist geen ambtshalve onderzoek te vragen aan het Korps.

18. De auditeur reiativeert het beiang van de studie van Prof.
Verboven omdat de vraagstelling van Kinepolis -in wiens opdracht
hij onderzocht- tekort schiet: ze betreft de vraag naar het ai dan niet
dominant zijn van Kinepolis en de vraag of in de marktsituatie die
anno 2006 voorbanden is de voorwaarden economisch nog te
verantwoorden vallen.

Hierover merkt de auditeur evenwei op dat de marktsituatie dient te
worden benaderd in functie van wat die situatie zou zijn zonder die
voorwaarden en of hun handhaving vereist is om te beletten dat
Kinepolis een machtspositie zou verwerven of zou versterken
waardoor een daadwerketijke mededinging op de Beigisehe markt
of op een wezeniijk deel ervan wordt belemmerd.

Hij bekritiseert ook dat in het rapport-Verboven (1) op inconsistente
wijze wordt omgegaan met de 'catchment areas' begrepen ais de
territoria die door een bioscoop worden bediend en (2) dat
onterecht enkei de factor 'prijs' ais concurrentieel gegeven in
aanmerking wordt genomen.

De afbakening van de gebieden waarin er 'business stealing' piaats
vindt bij de vestiging van een nieuwe bioscoop ( straai van 15
kiiometer), waarin er maar kieine effecten worden gemeten (straal
van 30 à 40 kiiometer) en waarin er geen merkbare effecten meer
zijn (meer dan 40 kiiometer) wordt bij de berekeningen, de testen
en de conclusies niet consequent toegepast.
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In dit verband merkt hij terloops overigens op dat indien het verzoek
door Kinepolis ingediend ware binnen een termijn van zes
maanden voor het verstrijken van de eerste termijn van tien jaar, de
nieuwe complexen te Brugge en Qostende tot de studie hadden
moeten behoren, hetgeen thans niet het gevai is.

19. Inzake de relevante productenmarkt steit hij voor, in aansluiting
met de overgrote meerderheid van de geraadpleegde
ondernemingen, om deze te definièren ais 'de markt voor het
vertonen van films in een bioscoop' en aldus de afbakening te
behouden die in de beslissing van 17 november 1997 door de
Raad werd aangenomen.

De redenen hiervoor worden uitvoerig in het verslag gestoffeerd
met productkenmerken, het gebruik van het product en de prijs
ervan.
Het voornaamste productkenmerk bestaat erin dat filmdistributeurs
werken met een 'vensterstrategie', waarbij een film eerst na
bepaalde tijdsintervallen langs de versehillende kanalen wordt
aangeboden: de bioscoop komt altijd op de eerste plaats
gedurende vier tot zes maanden.

20. Betreffende de relevante geografische markt komt de auditeur
tot de bevinding dat binnen het grondgebied van België geen
geografische markten kunnen worden aangewezen "waarbinnen de
concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van
aangrenzende gebieden kan worden ondersoheiden doordat daar
du idelijk awijkend e concurrentievoorwaarden heersen".

Onder meer wegens de overlapping van de 'catchment areas',
vastgestelde kettingeffecten, de gegevens inzake marketing, het
filmaanbod en distributiepolitiek, steit de auditeur voor om de
relevante geografische markt af te bakenen op het hele nationale
territorium.

21. De marktanalyse brengt de auditeur er toe om aan te nemen
dat Kinepolis over een zeer sterke marktmacht beschikt, maar hîj
spreekt zich niet uit over de vraag of Kinepolis ook over een
machtspositie beschikt in de zin van de WBEM omdat hij dit
gegeven voor de beoordeling van de zaak niet noodzakelijk acht.
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Kinepolis zeif steit in haar verzoekschrift dat ze geen machtspositie
bekleedt, terwijl 90% van haar concurrenten menen dat dit wel het
geval is. Hieromtrent verwijzen deze naar haar marktaandeel, haar
ruime aanwezigheid over het hele land, lokale quasi-
monopolieposities van haar complexen, haar aanzienlijke financlêle
capaciteit en haar verticale integratie.

De gegevens om dat standpunt te stofferen betreffen: het
marktaandeel van Kinepolis -dat gemeten wordt aan het
bezoekersaantal- , de competitieve voordelen waarop Kinepolis kan
bogen, haar verticale band met KFD (Kinepolis Film Distribution),
de kwaliteitsaspecten in samenhang met de
consumentenvoorkeuren, de financièle slagkracht van Kinepolis en
haar alternatieve bronnen van inkomsten en nevenactivîteiten.

22. lnzake het marktaandeel doen de cijfers volgens de auditeur
blijken dat sedert 1996 -dat ais referentiejaar geldt voor de
beslissing van 17 november 1997- het marktaandeel van Kinepolis
geen dalende trend vertoont. Het steeg van 46,74% in 1996 tot
51,82% in 2000, daalde vervolgens tot 44,58 % in 2004 en bevond
zich anno 2006 op 45,52 %. In dit Iaatste cijfer is het complex te
Brugge niet voor een vol jaar aanwezig. Het complex te Qostende
werd eerst in 2007 geopend en kon het aandeel inmiddels doen
toenemen.
Hij wijst in dit verband overigens naar een passus van het
jaarverslag over 2005 van Kinepolis zeif, die vermeldt dat ze haar
marktaandeel (uitgedrukt in zalen en zetels) kon bewaren.

Tijdens hetzelfde jaar beliep het marktaandeel van haar grootste
concurrent slechts 14% en dat van de volgende concurrenten
ongeveer 7%. Voor het jaar 2006 is het versehil met haar grootste
concurrent nog lichtjes toegenomen.

23. De marktmacht van Kinepolis wordt bijkomend afgeleid uit de
schaalvoordelen die ze kan realiseren en de prijsdruk die hiervan
uitgaat op de 'rentai fees' die ze betaalt aan distributeurs, uit het
uitgebreid en geografisch verspreide netwerk -met aanwezigheid in
tien belangrijke steden- en het hefboomeffect van haar marktmacht
aIs huurder van films op andere kanalen ('windows') langs dewelke
een film succes kan boeken: het succes van een film in zalen is
bepalend voor zijn succes in de andere kanalen.
Hij wijst er ook op dat de marktmacht in Belgiâ van de 'grote
distributeurs' van films sedert 1997 is verminderd van 85% tot
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minder dan 70%. Die distributeurs maken slechts een beperkt
aantal kopieên van hun films en strijden om de beste filmzaien,
hetgeen de onderhandelingspositie van Kinepolis versterkt: ze zou
een distributeur haar zaiencompiex kunnen ontzeggen.
De geografische spreiding van haar kantorennet biedt haar ook
meer mogelijkheden tot commercièle samenwerking dan haar
concurrenten: ze heeft met versohillende ondernemingen
akkoorden gesioten omtrent verkoop van tickets in bedrijfsrelaties
('business to business' en 'business to consumer').

24. De Kinepoliscomplexen zijn verticaal geintegreerd met KFD, die
filmdistributeur is en op de relevante markt voor verdeling van films
in fiimzalen en de relevante geografische markt -die het hele
Beigische territorium omvat- terdege concurreert met de
distributeurs die tot een buiteniandse groep behoren. Zij bevindt
zich in de kopgroep van de distributeurs die in Belgié actief zijn.

De auditeur heeft vastgesteid dat Kinepolis zijn marktmacht
aanwendt om KFD te gebruiken ais distributeur voor lokale
producties, terwijl deze een belangrijke factor vormen voor het
siagen van het 'bioscoopjaar', hetgeen overigens geidt voor aile
landen en regio's.
KFD verdeelt ook vaak buiteniandse producties in Beigié en heeft
een commerciâle samenwerking met de Nederlandse distributeur
RCV, die haar bijkomende mogelijkheden biedt tot distributie in
Belgiè van sterke films.
De integratie biedt ook de mogeiijkheid om andere
bioscoopexploitanten hogere 'rentai fees' te doen betalen dan
Kinepolis betaalt.

De verticale integratie wordt sedert einde 2006 ook ingezet met
betaal-TV met de lancering van Kinepoiis-TV.

25. In de door Kinepolis voorgehouden hypothese dat het gedrag
van de fiimbezoekers zou veranderen, in deze zin dat eerst een film
wordt gekozen en nadien een zaai, zou dit element voigens de
auditeur ook in het voordeel van Kinepolis uitpakken.

Behaive te Brussel beschikt Kinepolis in ai haar complexen teikens
over meer zalen, waardoor ze naast de films die haar concurrenten
ook aanbieden, nog andere films kan aanbieden.
Kinepolis voert ook een systeem in van zetelreservering, waarbij de
filmbezoeker thuis al zijn piaats kan reserveren en hecht veel
beiang aan het comfort van de bezoeker en aan de hoge
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technische kwaliteit van de projecties.
00k komt ze tegemoet aan een beweerde -maar overigens niet
gestaafde- trend waarbij de bezoeker weer minder omvangrijke
complexen zou verkiezen, dicht bij of zeifs in een stadscentrum.

26. Tevens wijst de auditeur er op dat bij Kinepolis ruime financiéle
slagkracht voorhanden is aangezien ze ais beursgenoteerde
vennootschap toegang heeft tot publieke financiering.

Ze is ook goeddeels eigenaar van de vestigingen waar ze filmzalen
exploiteert hetgeen haar met het oog op de overstap naar
digitalisering van filmkopijen in een gunstige positie plaatst.
Digitalisering van de zalen zal hun aantrekkelijkheid verhogen naar
hun flexibiliteit toe voor andere evenementen.

27. Ook wijst de auditeur er op dat het uitblijven van abnormale
prijsverhogingen niet noodzakelijk wijst op het ontbreken van een
machtspositie.

Hij vermeldt verder dat Kinepolis een deel van de ticketprijs voor
zich kan houden en hij wijst er in dit verband op dat zij eenzijdig
besliste om een 'handling fee' van 0,20 euro aan te rekenen voor
de bestelling van tickets via internet of de automaten.

Kinepolis beurt ook alternatieve inkomsten uit verkoop van drank en
voeding, tot beloop van 2,13 euro per ticket in 2005, wat een reden
wegneemt om de prijzen te laten stijgen. Ook het alternatief gebruik
van haar zalen Ievert beperkte inkomsten op.

28. lnzake de beweerde afwezigheid van toegangsbelemmeringen
ten siotte merkt de auditeur op dat uit de toetreding van kleinere
concurrenten tot de markt niet kan worden afgeleid dat Kinepolis
geen marktmacht of een machtspositie zou hebben.

Die toetreding betekent verder niet dat het marktaandeel van
Kinepolis is gekrompen en ook niet dat er in absolute cijfers veel
nieuwe complexen zijn bijgekomen.
Toetredingsdrempels worden volgens hem geleverd doordat bij de
opening van een vestiging een lange administratieve procedure
moet worden doorlopen, met een vestiging grote investeringskosten
gepaard gaan terwijl de markt quasi verzadigd is en de digitalisering
een aanzienlijke meerkost vergt per digitale projector.
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Verder wijst hij er op dat het bestaan van een bioscoopcomplex in
een bepaalde stad op zich een belemmering vormt omn toe te
tredien tot de lokale markt, terwijl Kinepoils ai tai van steden
beheerst. De uitbouw van een geografisch gespreid evenwaardig
nationaai netwerk lijkt bijzonder moeilijk.

Inzake de zijdeiingse druk die uitgaat van andere mediavormen
(televisie, dvd, internet of gsm) oppert de auditeur dat deze beperkt
moet worden geacht wegens het geheel specifleke van
bioscoopbezoek en het competitief voordeel ten opzicht van die
media: recente films kan je enkel zien in de bioscoop.

Daarnaast is er een zuiver kwaliteitsvoordeei ten opzichte van
andere media (geluid, schermgrootte, comfort).

30. Inzake de incidentie van die analyse op de ai dan niet
handhaving van de voorwaarden die bij de beslissing van 17
november 1997 werden opgelegd, overweegt de auditeur onder
meer het voigende.

Zijn uitgangspunt luidt dat de voorwaarden werden opgeiegd om te
voorkomen dat Kinepolis een machtspositie zou verwerven of
versterken en dat Kinepolis de voorwaarden heeft aanvaard en dat
de opgelegde termijn van tien jaar geen afiopend karakter heeft.

De bewijsiast inzake de bewering dat er geen redenen meer zijn
om de duur van de voorwaarden te verlengen rust dan op
Kinepolis.
Naar zijn inzien biijft de handhaving van de voorwaarden in elk
geval gerechtvaardigd indien er voidoende redenen zijn om aan te
nemen dat bij opheffing ervan Kinepolis een reeds bestaande
machtspositie zou kunnen versterken of er een zou kunnen
verwerven.

31. Betreffende de verschillende eertijds opgeiegde voorwaarden
luidt zijn conclusie ais voigt. De cijfers tussen haakjes verwijzen
naar de desbetreffende voorwaarden vermeld onder randnummer
10.

(1) De vier onderdelen van de eerste voorwaarde dienen
gehandhaafd te blijven omdat ze er toe strekken voor aile
bioscoopuitbaters geiijke distributievoorwaarden te verzekeren.
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De opheffing van het verbod om exolusiviteit te eisen zou ernstig
verstorende gevolgen kunnen hebben voor andere
bioscoopuitbaters, die zouden kunnen afgesneden worden van
succesfilms.
Hetzelfde geldt voor het voorbehouden van films die de groep
distribueert voor eigen zalen evenals voor het beter promoten van
die films en voor de programmering, de Iooptijd en in het algemeen
het onredelijk bevoordelen ervan.
Ook prioriteit eisen of vragen zou Kinepolis een streep voor geven
op de andere uitbaters en enkel Kinepolis heeft de marktmacht omn
het te bekomen wegens haar geografische spreiding.

Voor elk van die gedragingen geldt dat ze een machtspositie
kunnen doen ontstaan of versterken indien ze ai bestaat.

(2) Omtrent de tweede voorwaarde verwerpt hij de stelling dat ze
onwettig zou geworden zijn aangezien ze zou neerkomen op een
per se verbod, nu ze door Kinepolis werd aanvaard.
Zijn belangrijkste punt voor het behoud van de voorwaarde is dat
het toelaten van overeenkomsten inzake programmering met
onafhankelijke zaaluitbaters de marktmacht van Kinepolis verder
zou versterken ten aanzien van de fil md istri buteurs en dat zuike
overeenkomst ook marktverdelend zou kunnen werken. Bij
verondersteliing zou Kinepolis kunnen afspreken om bepaalde films
in het éne complex en andere in een ander te vertonen.
Hij wijst er in dit verband op dat Kinepolis bij de bouw van haar
projeet te Brugge in zulk akkoord met een concurrent was
geïnteresseerd.

(3) De derde voorwaarde heeft geen draagwijdte meer omdat GIMV
geen referentieaandeelhouder meer is bij Kinepolis.

(4) Betreffende de vierde voorwaarde, maakt de auditeur
onderscheid tussen het geval van oprichting of vervanging,
uitbreiding en renovatie enerzijds en overname anderzijds.

lnzake oprichting van nieuwe complexen, hetgeen neerkomt op
interne groei neemt hij aan dat er vanuit concurrentieel oogpunt
geen reden bestaat omn investeringen te beletten ook ai omdat
zulks innoverende werking heeft en de consument ten goede komt.
Het beperkende effeet van toegenomen marktmacht kan worden

ondervangen door de twee eerste voorwaarden en door nauwgezet
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toezicht op de naleving van artikel 3 WBEM.
Investeren in vervanging, renovatie en uitbreiding van bestaande
complexen moet om dezelfde redenen vrij blijven.
Bij een overname ligt de beoordeling anders omdat in dat geval een
concurrent wordt geélimineerd.

(5) lnzake de duur van de te behouden gedragsmaatregelen
suggereert de auditeur een periode van vijf jaar in de plaats van
tien jaar wegens de sneller dan voorheen evoluerende
technologische omgeving.

00k zouden de procedurele modaliteiten die gelden wanneer
Kinepolis om een voorafgaande toelating verzoekt, moeten worden
verduidelijkt.

V. De bestreden Raadsbesl@ssinçg van 16 april 2007.

32. De beroepen beslissing beaamt de bevindingen van de auditeur
inzake de relevante productenmarkt.
Omtrent de relevante geografisohe markt neemt de Raad geen
standpunt in omdat volgens hem ongeacht de definitie ervan -
nationaal of lokaal- de analyse geen substantièle incidentie heeft
op de beslissing over het verzoek.

De Raad overweegt in essentie dat de thans vigerende
marktomstandigheden substantieel gewijzigd zijn ten opzichte van
1997 en oordeelt dat zulks op zich een voldoende reden is arn de
voorheen opgelegde voorwaarden op te heffen.
Hij houdt er ook rekening mee dat in de nabije toekomst andere
ingrijpende wijzigingen zich zullen voordoen.

33. De redenen die de Raad er toe bewegen het verzoek in te
willigen en de eertijds opgelegde voorwaarden niet langer te
handhaven en die geput zijn uit de marktomstandigheden kunnen
ais volgt worden weergegeven.
Ze worden door de Raad op zich ais afdoende gekwalificeerd om
de voorwaarden op te heffen.

(-) Het marktaandeel van Kinepolis uitgedrukt in aantal bezoekers
vertoont sedert 2001 een dalende trend: van ongeveer 52% liep het
terug tot ongeveer 45 % in 2006 en het marktaandeel van de
concurrenten is gestegen of gelijk gebleven.
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In zalen uitgedrukt is het marktaandeel van Kinepolis gezakt van 26
% in 1997 tot 23% in 2005 en in zetels uitgedrukt van 33% naar
30%.
Gemeten aan de HHI-index is de concentratiegraad voor de gehele
sector sedert 2001 afgenomen met meer dan 550 punten (van
2936 tot 2360). De bijdrage van Kinepolis in die index is gedaald en
die van de concurrenten is gestegen.

(-) De dalende trend inzake het marktaandeel van Kinepolis is ook
op regionaal niveau merkbaar.
Regionaal of lokaal zijn er steeds een voldoende aantal
concurrenten aanwezig die voor een bepaalde concurrentiedruk
zorgen.

(-) Kinepolis is via KFD wel actief op de markt van filmdistributie,
maar haar marktaandeel wordt geschat op minder dan 7% in 2005.
Wegens dit lage aandeel lijkt het weinig waarschijnlijk dat Kinepolis

via KFD voorzieningsbronnen zou afsluiten ten nadele van andere
bioscoopexploitanten.

(-) Sedert 1997 zijn nieuwe spelers toegetreden tot de markt en
bestaande spelers hebben hun zalen uitgebreid. De Raad maakt
gewag van een twintigtal nieuwe projecten die hun deuren
openden. Een nieuwkomer heeft verklaard een marktaandeel van
8% te hebben opgebouwd tijdens een periode van drie jaar.
Indien de trend naar kleinere complexen in de buurt van centra zich
doorzet, biedt zulks volgens de Raad nieuwe mogelijkheden voor
nieuwkomers of kleinere spelers.

(-) Er is zijdelingse druk vanuit andere media (dvd, video,
betaaltelevisie, pay per view, video on demand, internet, home
cinema).

(-) Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de digitalisering van de
bioscoopsector op komst is, en wegens deze evolutie zullen de
kosten voor kopies van films dalen, zodat distributeurs ze
goed koper zullen kunnen betrekken.
De kosten om over een digitale projector te beschikken liggen wel
hoog -enkel Kinepolis en Utopolis beschikken thans over een
digitale uitrusting- maar ze zullen mogelijk op een financleel minder
drukkende alternatieve wqjze kunnen worden gefinancierd.

34. Verder oordeelt de Raad dat de voorwaarden ook op juridisohe
gronden niet behoren te worden gehandhaafd. Het betreft
'bijkomende motieven'.



Nr (1( 2007/MR/2, 2007/MR/3 & 2007/MRI4 - l8de Kamer P. 19

(i) Omtrent de eerste voorwaarde wordt overwogen dat de
marktomstandigheden niet van die aard zijn dat de praktijken die
door die voorwaarde worden geviseerd de mededinging beperken.
De afsluitingseffecten die er door worden geviseerd kunnen
volgens de Raad desgevallend afdoende worden beteugeld met
toepassing van de artikelen 2 en/of 3 van de WBEM of met
toepassing van de artikelen 81 of 82 EG-Verdrag.

(ii) De Raad gaat er overigens van uit dat de overeenkomsten
inzake programmering die onder meer werden geviseerd in 1997
intussen effectief zijn beêindigd.

Om dezelfde redenen ais diegene die gelden voor de eerste
voorwaarde, dient ook de tweede voorwaarde niet te worden
behouden.

(iii) De derde voorwaarde heeft geen bestaansreden meer
aangezien de GIMV geen aandeelhouder meer is van Kinepolis.

(iv) Betreffende de vierde voorwaarde ten siotte oordeelt de Raad
dat voorafgaande instemming niet meer nodig is voor welke groei
van Kinepolis dan ook: niet voor oprichting of vervanging van een
bioscoopeomplex (interne groei) en evenmin voor overname van
een bioscoopeomplex (externe groei).

Voor de interne groei neemt de Raad aan dat een nieuwe vestiging
van Kinepolis -overigens op een territorium dat goeddeels is
verzadigd- prijsconcurrentie kan aanscherpen en de
keuzemogelijkheid voor de consument kan vergroten.

Voor de externe groei steit de Raad dat het effect ervan niet
verschitt van dit van een concentratie en dat de wetgever met het
optrekken van de concentratiedrempels er voor heeft geopteerd om
sommige concentraties die voorheen onder het voorafgaande
toezicht vielen hieraan te onttrekken. Hij meent dat er geen reden
bestaat om een uitzonderingsregime in stand te houden.

VI. De door verzoekers voorgjedragen meddelen en hun conclusies.

35. De verzoekers Vzw FCB en UGO formuleren middelen
betreffende de schending van procesrechtelijke voorschriften
tijdens de rechtspleging voor de Raad voor de Mededinging
enerzijds en grieven betreffende de mededîngingsrechtelijke
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analyse anderzijds.
De middelen geput uit de schending van procesrechtelijke
voorschriften betreffen de samenstelling van de kamer van de
Raad die over het verzoek heeft geoordeeld en de toegang tot het
onderzoeksdlossier.

36. De drie verzoeksters vragen aan het hof om na vernietiging van
de bestreden beslissing te oordelen over de handhaving van de
voorwaarden.

FCB vraagt om de voorwaarden opgelegd bij de beslissing van 17
november 1997 te herbevestigen, met dien verstande dat de vierde
voorwaarde 'strikt geinterpreteerd wordt en bijgestuurd wordt zodat
Kine polis 4/jn marktaandeel niet geografisch kan uitbreiden door
middel van een verschuiving van beschikbare zetelcapaciteit, noch
door andere ma'atregelen die de voorwaarde zouden kunnen
uithollen'.
Ze vraagt o0k om de naleving van de voorwaarden te verzekeren
door een halfjaarlijkse rapporteringsverplichting over aile
herbevestigde voorwaarden op te leggen aan Kinepolis bij de Raad
voor de Mededinging.

UGC vraagt om de voorwaarden die zijn opgenomen in de
beslissing van 17 november 1997, met uitzondering voor de derde
voorwaarde, te verlengen voor een periode van tien jaar, die
stilzwijgend wordt verlengd voor gelijke termijnen van tien jaar tenzij
de Raad, op verzoek van de partijen ingediend zes maanden voor
het verstrijken van deze termijn, beslist deze voorwaarden op te
heffen en de verlenging te laten ingaan op 16 april 2007, minstens
op 17 november 2007.

Utopolis vraagt om te zeggen dat de eerste, de tweede en de
vierde voorwaarde gekoppeld aan de beslissing van 17 november
1997 dienen gehandhaafd te blijven voor een nieuwe periode van
tien jaar. De modaliteiten hiervan dienen dezelfde te zijn ais deze
bepaald in de punten vijf en zes van het dispositief van de
beslissing van 17 november 1997.

37. Betreffende de miskenning van het materièle
mededingingsrecht worden volgende middelen voorgedragen door
Vzw FCB.

Deze partij betwist dat de Raad kon besluiten dat de
omstandigheden op de markt van het vertonen van films in de
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bioscoop substantieel zijn gewijzigd in vergelijking met 1997 en dat
andere ingrijpende wijzigingen in de nabije toekomst zullen
plaatsvinden.
Zij doet opmerken dat wegens de substantiéle marktmacht
waarover Kinepolis beschikt, zij ook over een machtspositie
beschikt. Zij wijst er op dat naar eigen zeggen van Kinepolis deze in
december 2006 beschikte over een marktaandeel van 46% en dat
volgens de Europese Commissie een marktaandeel tussen 40% en
55% een sterke aanwijzing oplevert voor het bestaan van een
machtspositie.
Ook wijst ze op de inhoud van een persbericht van Kinepolis waarin
wordt aangegeven dat haar bezoekersaantallen in 2006 met 7%
zijn gestegen, en op het feit dat met de uitbouw van nieuwe
complexen te Brugge en Oostende die aantallen in 2007 nog zullen
toegenomen zijn. Haar marktaandeel zou aldus stijgen tot 49,5%.

Verder voert ze gegevens aan inzake de positie van Kinepolis ten
opzichte van leveranciers, distributeurs en consumenten en ook
betreffende de toetredingsbelemmeringen en de digitalisering die
niet adequaat in aanmerking zouden zijn genomen.

Omtrent de noodzaak tot behoud van de eerder opgelegde
voorwaarden benadrukt ze dat het verticaal geintegreerd aspect
van Kinepolis inadequaat werd ingeschat door de Raad en dat
Kinepolis de groeibeperkingen die haar werden opgelegd door
verschuiving met zetelaantallen heeft weten om te buigen naar een
geografisch beter gespreide uitbreiding van haar netwerk.
Daardoor zouden kleinere locale bioscoopuitbaters in de
verdrukking komen: ze citeert de toestand te Gent en te Oostende.
Ze verwijst verder naar berichten omtrent nog meer projecten die
op stapel zouden staan te leper, Bree, Bergen en Luik.

38. UGC steit in het algemeen dat de Raad in gebreke is gebleven
om te antwoorden op de memorie die ze heeft ingediend.
Ze duidt de Raad ten grieve dat geen van de door haar
aangevoerde feiten in verband met de machtspositie van Kinepolis
en tot staving van de handhaving van de voorwaarden in
overweging werden genomen.

Verder voert ze aan dat, nu de Raad eerder koos voor
gedragsvoorwaarden in de plaats van structurele maatregelen, de
bewijslast die Kinepolis treft om de opheffing van de corrigerende
maatregelen te bekomen van hetzelfde niveau is ais diegene die de
Raad torste om te verantwoorden dat de voorheen opgelegde
maatregelen vereist waren om de concentratie toelaatbaar te laten
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worden.
Kinepolis behoort volgens haar aan te tonen dat ze niet meer
geniet van een machtspositie en dat ze die ook niet op relatief korte
termijn zou kunnen bereiken mochten de voorwaarden worden
opgeheven.
Naar haar inzien volstaan dan geen inzichten omtrent
waarschijnlijkheden inzake te verwachten evoluties inzake
concurrentie op de betrokken markt, maar dient het te gaan omn
hypothesen die boven elke redeiijke twijfei uitkomen.

Ze oefent ook kritiek op het standpunt van de Raad inzake de
relevante geografisehe markt: die zou onderscheiden zijn
naargelang de relatie bioscoopuitbaters-distributeurs, dan wel de
relatie bioscoopuitbaters-bioscoopbezoekers wordt beschouwd.

Zowat aile indicatoren en cijfergegevens die door de Raad in
aanmerking werden genomen inzake het marktaandeel van
Kinepolis worden door UGO verworpen.

Ten siotte bekritiseert ze de redengeving inhoudende dat de
artikelen 2 en 3 van de WBEM -versus 81 en 82 EG-Verdrag-
volstaan om in te grijpen indien de opheffing van de voorwaarden
zou leiden tot verboden praktijken. Hiierdoor wordt het
concentratietoezicht ais typische werkinstrument onbenut gelaten.

39. Utopolis duidt de bestreden besiissing hoofdzakeiijk ten grieve
dat ze geen rekening houdt met de feitelijke gegevens op de markt,
die voigens haar uitwijzen dat de marktomstandigheden sedert
1997 niet fundamenteel zijn gewijzigd.
Ze verdedigt in dit verband ook eenzelfde stelling ais UGO inzake
de bewijslast van Kinepolis.

Ook bekritiseert ze dat de feiten die ze heeft meegedeeld en
waarbij ze de nadruk heeft geiegd op drie fenomenen -het
hefboomneffect op de bioscoopmarkt dankzij de positie van
Kinepolis op de distributiemarkt, het onderscheid tussen de
Franstalige en de Nederlandstalige markt en de expansie van
bioscoopzaien- niet behoorlijk werden beantwoord.
Andere feiten die in de redengeving worden vermeld zijn volgens
haar marktanalytisch beschouwd geheel fout geinterpreteerd.

Ten siotte bekritiseert ook Utopolis de benadering van de Raad
waarbij de nuttige effecten van concentratiecontrole kunnen worden
vervangen door toepassing van kartel- of misbruikbepaiingen.
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VIL Het standpunt van Kinepoluis

40. Kinepolis merkt inieidend op dat rekening houdend met de voile
rechtsmacht van het hof een aantal grieven van de verzoekers
geen beiang meer heeft nadat het hof hen effectief toegang tot
sommige dossierstukken heeft verieend.

Betreffende de grief inzake de samenstelling van de kamer van de
Raad sluit ze zich aan bij de schriftelijke opmerkingen van de
Minister.
Deze geeft aan dat artikel 19 WBEM derwijze zou moeten worden
uîtgelegd dat de Raad op voldoende soepeie wijze kan
functioneren.

41. ln een rubriek die ze betiteit ais 'test voor het opheffen van de
voorwaarden'
formuleert ze beschouwingen omtrent de bewijsiast die op haar
rust.

Haar uitgangspunt is dat gedragsmaatregelen in se evenwaardig
zijn aan structurele maatregeien en dat ze voigens de
beschikkingspraktijk van de Europese Commissie allebei een
tijdelijke uitwerking hebben.
Ook voor structurele maatregeien geidt voigens haar dat hun
corrigerende werking na verloop van tien jaar kan worden herzien
en tot staving hiervan verwijst ze naar het nieuwe ontwerp van
Bekendmaking van de Commissie inzake corrigerende maatregelen
(2007).

Bij ontstentenis van enige nationale of communautaire regelgeving
hierover meent ze niet te kunnen worden belast met het bewijs dat
de handhaving van de voorwaarden niet langer is vereist. Zulks zou
toevallen aan de mededingingsautoriteit.
Zou het tegendeel worden aangenomen dan dienen naar haar
inzien de voorwaarden te worden opgeheven indien niet biijkt dat
ze over een machtspositie beschikt.

Maar ook in de benadering van een 'counterfactual analyse',
waarbij wordt ingeschat wat er staat te gebeuren indien de
voorwaarden zouden worden opgeheven, bieden volgens Kinepolis
twee professorale versiagen (prof. Verboven en prof. Sleuwagen)
geruststelling. De mededinging zou meer gebaat zijn met de
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opheffing van de voorwaarden dan met het behoud ervan.

42. lnzake de marktdefinities oppert ze dat het geen belang heeft te
beslissen over de relevante productmarkt, aangezien ze ongeacht
zijn afbakening niet over een machtspositie beschikt.

Overigens meent ze dat die ruimer is dan de markt voor het
vertonen van films in de bioscoop en ze haalt tot staving hiervan
aan: de daling van bioscoopbezoek wegens de beschikbaarheid
van films via diverse media, het bewijs van de onderlinge
wisselwerking tussen die media in artikels, consumentenstudies en
econometrisehe studies -het rapport Verboven- en het
businessplan van Kinepolis dat mikt op die wisselwerking.
Haar besluit luidt dat de relevante productmarkt minstens deze is
voor het vertonen van films en wellicht zelfs die voor
vrijetijdsbesteding.

Omtrent de relevante geografisehe markt leidt ze uit de studie van
prof. Verboven af dat deze lokaal is voor het vertonen van films en
nationaal voor het distribueren ervan.

De studie is gebaseerd is op het reeds vermelde 'business stealing
effeet' in concentrisehe cirkels met een doormeter van 5 tot 80 km.

43. Kinepolis meent ook dat ze niet over marktmacht beschikt op
de markt voor het vertonen van films in de bioscoop en tot staving
hiervan verwijst ze naar haar dalend marktaandeel zowel in termen
van zalen ais van zetels en naar nieuwe initiatieven van
concurrenten.
Ze begroot een daling van 26,53% in 1997 naar 25,5% in 2007
voor wat de zalen betreft en van 33,20% in 1997 naar 31,8 % in
2007 voor wat de zetels betreft.

Ze haalt ook aan dat haar concurrenten zich hebben versterkt en
dat ook nieuwe concurrenten de markt hebben betreden.
Uit die gegevens besluit ze dat de marktstructuur uit 1997 niet
langer bestaat.

Overigens becijfert ze dat haar marktaandeel uitgedrukt in aantal
bezoekers ook is gedaald, zowel op nationaal niveau ais op lokaal
niveau. Ze becijfert dat het nationaal daalde van 51,34% in 2001
naar 44,63% in 2006 (een verlies van 13%) en dat dit cijfer zo goed
ais ongewijzigd bleef tijdens 2007. Met uitzondering voor één
complex (Bramne l'Alleud) was er bij aile complexen een daling van
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het bezoekersaantal.

Om de ontstentenis van marktmacht verder te stofferen verwijst ze
naar: de grote variaties in het marktaandeel van Kinepolis, het
gewijzigde consumentengedrag, de ontstentenis van
noemenswaardige toetredingsdrempels, de aanwezigheid van
concurrerende bioscoopcomplexen rond haar vestigingen, de
afwezigheid van abnormale prijsstijgingen bij Kinepolis en de grote
elasticiteit van de eigen vraag van Kinepolis.

44. Langs de aanbodzijde dicht Kinepolis zichzelf geen
inkoopmacht toe omdat haar leveranciers aile behoren tot
multinationale ondernemingen voor wie Belgie niet veel voorstelt en
die zeif de voorwaarden bepalen waartegen een film in Belgiâ kan
worden vertoond, met inbegrip van de releasedata.
00k doet ze gelden dat ze er niet in slaagt om gemiddeld een
overeenstemmend lager huurpercentage te bekomen.
De lagere gemiddelde tarieven die ze geniet zijn volgens haar te
danken aan haar bereidheid om films langer te spelen en aan de
hoge bezettingsgraad van haar zalen.

De betekenis van KFD wordt hierbij sterk gerelativeerd omdat het
verticaal niet is geintegreerd, ze ais distributeur een marktaandeel
van minder dan 10% heeft en voor 80 tot 90% handelt ais
subdistributeur voor een Nederfandse verdeler voor de Benelux.

VIIl, Het schorsend arrest-

45. Bij het arrest van 23 augustus 2007 heeft het hof drie van de
aangevoerde middelen die geen betrekking hebben op de
mededingingsrechtelijke aspecten zelf van het verzoek ernstig
bevonden.

Twee grieven betreffen de samenstelling van de kamer van de
Raad die over het verzoek heeft beslist en de toegang tot
dossierstukken die werd geweigerd.
De derde betreft de temporele uitwerking die aan de bestreden
beslissing werd gegeven.

46. Ook middeIen betreffende de mededingingsrechtelijke aspecten
van de redengeving die aan de opheffing van de voorwaarden ten
grondslag liggen werden ernstig bevonden.
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Ze betreffen het geheel van de overwegingen die de gewijzigde
marktsituatie betreffen. In dit verband stellen de verzoekers in het
bijzonder ook het niveau van de bewijslast voor Kinepolis ter
discussie en het feit dat niet afdoende werd geantwoord op hun
middelen inzake een aantal marktfenomenen.

Ook de kritiek op de overwegingen van de Raad dat wegens de
gewijzigde regelgeving preventief toezicht, zoals in het geval van
con centratiecontrole, niet meer moet worden uitgeoefend en dat
kan worden volstaan met de toepassing van de artikelen 2 en 3
WBEM of 81 en 82 EG-Verdrag, behoort tot die middelen.

IX. Omtrent de 'notitie' neergjeleçgd voor de Alçjemene Verçgadering
van de Raad voor de Medediýqngin

47. Op 10 september 2007 ontving het hof van een brief van
meester Geinger met ais bijiage een "Notitie namens de Algemene
Vergadering van de Raad voor de Mededinging".

In deze notitie wordt vooreerst onderstreept dat de Algemene
Vergadering van de Raad voor de Mededinging met dit document
geen schriftelijke opmerkingen indient in het raam van het beroep
tegen zijn beslissing en aldus "geen opmerkingen (maakt) die ertoe
strekken het motive rende of het beschikkende gedeelte van de
beroepen beslissing te herhalen, nader toe te lichten of te
verantwoorden".

Verder wordt gepreciseerd dat de Algemene Vergadering van de
Raad alleen wil ingaan "op welbepaalde overwegingen van het
schorsingarrest van 23 augustus 2007, die de organisatie en de
werking van de Raad betreffen" ' Het betreft de overwegingen
inzake de samenstelling van de kamer van de Raad die de
bestreden beslissing heeft genomen.

48. Uit het voorgaande volgt duidelijk dat de Raad voor de
Mededinging expliciet aangeeft dat hij niet tussenkomt ais
procespartij -auteur van de beslissing -, om de regelmatigheid van
zijn beslissing te verdedigen, hoewel uit de notitie blijkt dat de
algemene vergadering van de Raad aan het hof zijn standpunt
overmaakt over (i) het belang van het middel geput uit de
onregelmatigheid van de samenstelling van de kamer voor de
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rechtspositie der partijen, (ii) de omvang van het toezicht door het
hof dat beperkt is tot die middelen waarbij de partijen belang
hebben om ze aan te voeren, en (iii) over een beslissing die de
Aigemene Vergadering van de Raad nam op 6 maart 2007
betreffende de samensteliing van de kamer.

Bijgevoig steit zich in het voorliggende gevai niet de vraag of de
Raad voor de Mededinging, of één van de drie organen die de
Raad samenstelien, ai dan niet gerechtigd is om in de procedure
tussen te komen ais partij, onder meer in concentratiezaken waarin
de Raad een administratieve bevoegdheid uitoefent.

49. Geen enkele wetsbepaiing voorziet in de mogeiijkheid dat de
Raad voor de Mededinging juridische bijstand aan het hof verleent,
op eigen initiatief, over vragen die in een beroepsprocedure tegen
één van zijn besiissing worden opgeworpen.

De bijstand die de mededingingsautoriteit aan het hof desgevailend
kan verienen wordt bepaaid door voigende voorschriften.

Artikel 76, §2, van de WBEM bepaait dat het hof een bijkomend
onderzoek kan opdragen aan het auditoraat.

Verordening EG 1/2003 van de Raad van 16 december 2002
bepaait in artikel 15. 3 dat de nationale mededingingsautoriteit van
de Lid-Staat schriftelijke opmerkingen voor de rechterlijke instanties
kan maken betreffende onderwerpen in verband met de toepassing
van artikel 81 of 82 van het Verdrag.
Van deze bepaiing kan ik het vooriiggende gevai geen toepassing
worde, gemaakt en ze wordt door de Raad ook niet ingeroepen omn
zijn initiatief te verantwoorden.

50. Het besiuit hierover iuidt dan dat de notitie, die niet geidt ais
een akte van tussenkomst door de Raad, uitgaat van een instantie
die niet deeineemt aan de rechtspleging en bijgevoig niet in
aanmerking kan worden genomen.

X. Beoordelingj van de m*ddelen ngivn

51. Het middei inzake de schending van artikel 19 van de WBEM
houdt in dat de kamer van de Raad die de bestredien beslissing
heeft genomen, niet was samengesteid zoals bepaald door de wet.
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Artikel 19 WBEM bepaalt: 'De Raad wordt ingedeeld in kamers, elk
bestaande uit drie raadsleden. De Algemene vergadering van de
Raad Iegt jaarljks de samenstelling van de kamers vast en kiest
daaruit de voorzitters'.
Partij FCB heeft bij monde van haar advocaat op 30 maart 2007, 03
mel en 19 september 2007 aan de Voorzitter van de Raad
gevraagd om mededeling van de beslissing van de Algemene
Vergadering inzake de samenstelling van de kamers zoals bedoeld
in artikel 19 WBEM, maar geen beslissing in die zin vernomen of
bekomen.
Zij leidt er uit af dat met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid vaststaat dat zuike beslissing niet werd genomen.

52. In het arrest van 23 augustus 2007 heeft het hof overwogen, op
basis van de duidelijke tekst van de wet en de parlementaire
commentaar hierbij (Pari. Doc. 51 2180/001, p. 48, K.v.V. zitting
2005/2006) dat, anders dan onder de vroegere regelgeving gold, de
samenstelling van de kamers van de Raad niet meer toekomt aan
zijn Voorzitter, maar aan de Algemene Vergadering (zie ook F.
Wijckmans, De nieuwe Belgisohe mededingingswet,
R.W. 2006-07, 632, nr. 42).
Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de mogelijkheid dat de
Algemene Vergadering die bevoegdheid zou kunnen delegeren aan
de Voorzitter. Ook van een initiatiefrecht van de Voorzitter inzake
die samenstelling en de aanwijzing van de voorzitters van de
kamers maakt artikel 19 WBEM overigens geen gewag.

Aangezien de Raad zijn bevoegdheden uitoefent bij kamers die
bestaan uit drie raadsleden, behoudens uitzondering in de wet
bepaald, kan de Raad zijn bevoegdheden niet uitoefenen zonder
dat de in artikel 19 bedoelde beslissing is genomen door de
Algemene Vergadering.
De bedoelde bepaling is dus essentieel voor de werking van de
Raad.

53. Zoals aile overige bepalingen van de WBEM, behoort ook
artikel 19 ervan tot de openbare orde.

Het strekt overigens tot waarborg zowel van de ondernemingen die
verschijnen voor de Raad ais van de leden van de Raad zeif, die bij
toepassing van artikel 19 boven elke verdenking van zaaksgerichte
affectatie blijven.
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54. De naleving van artikel 19 WBEM staat overigens niet aan een
soepele werking van de Raad in de weg.

De Minister merkt op dat wegens de mogellike toepassing van
artikel 44 §8 van de WBEM -bij beroep tegen een beslissing van
een Auditeur- minstens vier leden van de Raad beschikbaar dienen
te biijven voor een bepaalde zaak.

De Raad teit evenwel twaalf leden, die allen zitting kunnen houden
in aile zaken, die allen, zowel de zes voltijdse ais de zes deeltijdse
leden, én alleen én collegiaal kunnen zitting houden en die allen in
aanmerking komen voor een aanwijzing door de Algemene
Vergadering om de werkzaamheden van een kamer voor te zitten.
Er kan dus geen organisatorisch probleem rijzen.

55. Aangezien de beslissingen bedoeld in artikel 19 ook tot
waarborg strekken van de rechten van de ondernemingen voor de
Raad, behoort hun inhoud publiek toegankelijk te zijn.
Artikel 68§2 WBEM schrijft die publicatie in het Belgisch Staatsblad
en op de website van de Raad voor de Mededinging trouwens voor.

Er kon dus geen enkele reden bestaan om op het verzoek van FCB
niet in te gaan en die beslissingen niet mee te delen.

56. Bij ontstentenis van publicatie van de beslissingen inzake de
samenstelling van de kamers van de Raad zoais bepaald in artikel
68 §2 WBEM, kan de naleving van artikel 19 door het hof enkel
worden getoetst indien de beslissing of minstens het administratief
dossier waarin ze thuis hoort, doet blijken dat de kamer die over de
zaak heeft beslist regelmatig is samengesteld (vgl. Cass. 15
februari 2007, www.juridlat.be).

Noch de bestredien beslissing, noch het administratief dossier doet
evenwel blijken dat de kamer werd samengesteld moais bepaald in
artikel 19 WBEM.

Het middel betreffende de schending van artikel 19 WBEM moet
dan ook worden aangenomen. Het verantwoordt de vernietiging
van de bestreden beslissing.

57. Omtrent het tweede middel, dat de toegang tot het dossier
betreft, weze herinnerd dat tijdens de rechtspleging voor de Raad
de toegang, waar aile huidige verzoekers hebben om gevraagd,
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hen ontzegd werd op grond van de overweging dat de WBEM voor
die partijen niet in zuike mogelijkheid voorziet bij concentratiezaken.

In het schorsingsarrest heeft het hof ai overwogen dat eens een
onderneming de hoedanigheid van beianghebbende heeft
verkregen in de rechtspleging bedoeld in artikel 58 §2, eerste lid,
moet worden aangenomen dat haar recht om te worden gehoord
niet kan worden losgekoppeld van het recht om toegang te hebben
tot de dossierstukken die nodig zijn opdat zij op nuttige wijze het
recht om gehoord te worden zou kunnen uitoefenen.

Na het tussenarrest van 03 oktober 2007 kregen de kiagende
partijen toegang tot de dossierstukken die door het hof werden
aangewezen. De aanwijzing gebeurde nadat de verzoekers een
beschrijvende inventaris van de dossierstukken werd ter
beschikking gesteid en zij op grond hiervan de stukken aanwezen
die naar hun inzien dienstig waren om hun standpunt nader toe te
iichten. Van aile meegedeelde stukken werd een niet-vertrouwelijke
versie verstrekt.
Bij de aanwijzing van de dossierstukken werd rekening gehouden
met hetgeen vereist is om de verzoekers binnen de perken van de
uitoefening van hun recht om te worden gehoord in staat te steilen
op relevante wijze opmerkingen te kunnen formuleren bij de inhoud
van de bestreden beslissing, rekening houdend met de
beperkingen die inherent zijn aan de concentratieprocedure en met
het oogmerk van de concentratiecontrole.

58. Op het niveau van de praktijk van de Europese Commissie
geidt ais regel dat eens een persoon door de Commissie erkend is
ais 'belanghebbende derde' hem meteen ook bepaalde rechten
worden toegekend.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt ai naargelang het om een
concentratie dan wei om een karteiaangeiegenheid gaat.

Voigens Verordening 139/2004 van de Raad behoort een recht op
toegang tot het dossier voor de beianghebbende derden daar niet
toe, maar zij genieten wel een zeker recht op informatie betreffende
de inhoud van het dossier, nadat er door de Commissie punten van
bezwaar zijn geformuleerd. De Europese Commissie breidt die
beperkte rechten in de praktijk evenwel uit in functie van de
bijdrage die zuiks kan leveren aan haar onderzoek (cfr. S. Durande
& A. Montesa Lioreda, Les droits des tiers dans les procédures
concurrences devant la Commission européenne, in Concurrences
- Revue des droits de la concurrence, nr. 4-2005, pp. 34-44, inz.
nrs. 39-58).
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59. lnmiddels heeft het Hof van Cassatie, dat bij beslissing van de
Raad voor de Mededinging van 21 november 2007 prejudicieel
geadieerd werd, bij een arrest van 22 januari 2008 nadere
uitlegging verstrekt over de rechten van door de Raad ais
'belanghebbend' erkende derden inzake toegang tot het
gemotiveerd verslag van de auditeur en tot het onderzoeksdlossier
(zaak nr. H.07.0001 .F Tecteo & Brutele / Gable Wallon / Belgacom,
www.juridat. be).

Het betreft de uitlegging van artikel 57 §2, alinea 3 WBEM in
samenhang met het algemeen rechtsbeginsel inzake het
eerbiedigen van het recht van verdediging.

60. Uit dit arrest lijkt onder meer te moeten worden begrepen dat
het recht van belanghebbende derden omn mededeling te bekomen
van bepaalde stukken onlosmakelijk verbonden is met het recht om
aan de procedure voor de Raad deel te nemen.
De Raad voor de Mededinging kan aan de bedoelde
belanghebbende derden, die om toegang tot het gemotiveerd
verslag of het onderzoeksdlossier hebben verzocht, toegang geven
tot deze documenten, of onderdelen daarvan, met uitzondering van
de documenten die zakengeheimen bevatten of interne stukken
van de Raad vormen.
AIs voorwaarde hierbij geldt dat de documenten strikt vereist zijn
omn de derde in de mogelijkheid te stellen op nuttige wijze zijn
standpunt mee te delen over de concentratie en haar weerslag op
de mededinging.

Het komt aan de Raad toe om te beslissen welke onderdelen van
het gemotiveerd verslag of van het onderzoeksdlossier strikt vereist
zijn en te beslissen over het eventueel vertrouwelijk karakter ervan.

61. De voormelde prejudiciële beslissing betreft ais zodanig niet de
rechtspleging die wordt gevoerd in geval van toezicht op de
naleving van gedragsvoorwaarden, waarvoor overigens geen
specifieke regeling vervat is in de WBEM.

Het hof heeft in zijn arrest van 23 augustus 2007 evenwel reeds
aangenomen dat de beginselen die gelden voor de rechtspleging
die wordt gevoerd wegens de inhoud van gedragsvoorwaarden die
opgelegd werden bij toepassing van artikel 58 §2, eerste Iid 30
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WBEM, niet verschillen van deze die gelden bij de toepassing van
dit laatste voorschrift.
De rechtspleging die ingevolge het verzoek van Kinepolis werd
gevoerd, wordt bijgevolg door die beginselen beheerst.

62. Aan deze conclusie kan geen afbreuk worden gedaan door de
formulering in de vijfde voorwaarde waar met de verwijzing naar de
'termijnen die thans gelden inzake concentratietoezicht' kan worden
gedoeld op de termijnen bepaald in de WBEM van 05 augustus
1991.

Immers, indien de Raad kan beoogd hebben om uitsluitsel te
versehaffen over een termijn voor afhandeling van een verzoek,
dan blijft nog dat niet a priori kan worden aangenomen dat hij anno
1997 in het algemeen wou beslissen dat opgeheven wetgeving
niettemin toepasselijk zou blijven op de toen voorliggende zaak.
Zijn formulering wordt door het hof begrepen ais een refereren aan
de toepasselijke regelgeving zonder meer.

63. Zodoende moet worden besioten dat in het voorliggende geval
de Raad artikef 57 §2 alinea 3, eerste zin van de WBEM niet
adequaat heeft toegepast en het recht van verdediging van de
verzoekers heeft geschonden.

Immers, hij kon niet zonder meer het verzoek van de
belanghebbende derden om toegang te bekomen tot
dossierstukken verwerpen, zonder vooraf vastgesteld te hebben dat
geen van de onderdelen van het gemotiveerd verslag van de
auditeur en geen van de dossierstukken gegevens bevat die strikt
noodzakelijk zijn om die derden toe te laten hun standpunt op
nuttige wijze mee te delen.

Verder blijkt uit de memories die door de verzoekers werden
ingediend voor de Raad dat hun middelen bepaald relevant waren
in functie van de gegevens in het verslag van de auditeur, en uit
hun schriftelijke opmerkingen voor het hof dat zîj doeltreffender
konden bijdragen aan de vereiste omvattende duiding van de
relevante feiten na de hen verleende toegang.
Het staat derhalve vast dat de hen ontzegde toegang had kunnen
bijdragen tot de adequate beoordeling door de Raad en zodoende
noodzakelijk was om hun standpunt op nuttige wijze mee te delen.

Het tweede middel dat door het hof reeds ernstig werd bevonden,
is bijgevolg eveneens gegrond.
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64. Het middei inzake de ontijdigheid van het verzoek tot opheffing
en van de uitwerking van de bestreden beslissing, houdt in wezen
in dat de Raad zijn macht heeft overschreden aangezien hij zou
terugkomen op twee onderdelen van de eerder op 17 november
1997 genomen besiissing, terwijl een voorbehoud in die zin niet
was ingebouwd.

Het eerste onderdeel betreft de datum vanaf deweike Kinepolis een
verzoek tot opheffing van de voorwaarden kon indienen, het tweede
betreft de datum waarop een beslissing die op het verzoek ingaat
uitwerking kon krijgen.

65. Betreffende het eerste onderdeel heeft het hof bij het
schorsend arrest van 23 augustus 2007 ai overwogen dat uit het
onderling verband tussen de verschiliende termijnen waarvan in de
vijfde voorwaarde gewag wordt gemaakt -die overigens niet
helemaal sluitend blijken- dient begrepen te worden dat de termijn
van zes maanden geidt ais de minimale onderzoekstermijn
waarover de Raad wenst te beschikken om het verzoek af te doen.

Overigens kon de besiissing van 17 november 1997 niet in de weg
staan aan het recht waarop Kinepolis hoe dan ook kon bogen om in
een geval waarin zij meent hiertoe een belang te kunnen doen
gelden, de Raad te adiéren betreffende die besiissing.
Indien de afhandeiing van zulk verzoek zou doen biijken dat het niet
kan worden ingewilligd wegens de draagwijdte van de besiissing
van 17 november 1997, betreft zulks niet de ontvankeiijkheid maar
de grond van het verzoek.

Het eerste onderdeei moet bijgevolg worden verworpen.

66. Het tweede onderdeel van het besproken middei werd door het
hof ai ernstig bevonden, maar heeft thans geen belang meer.
Het houdt immers in dat de bestreden beslissing hoe dan ook te
vroeg uitwerking werd verieend, door deze te bepalen op de datum
waarop van de besiissing kennis werd gegeven aan de partijen.
Zuiks gebeurde ai op 16 aprii 2007.

De uitwerking van de besiissing van 16 april 2007 werd bij het
arrest van 23 augustus 2007 evenwei geschorst, zodat deze
ophieid uitwerking te krijgen vooraleer de initieei bepaaide
geidingsduur van de besiissing van 17 november 1997 was
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verstreken.

Aangezien die geldingsduur thans is verstreken, kan het middel niet
tot vernietiging van de besiissing leiden en heeft het geen beiang
meer.

67. De voorschriften uit de nieuwe WBEM inzake concentraties en
de afhandeiing ervan door de mededingingsautoriteit stemmen
hoofdzakeiijk overeen met de communautaire regeigeving.

rIn aansluiting met de rechtspraak van het Hof van Justitie EG en
van het Gerecht van Eerste Aanleg, huldigt het hof de opvatting dat
de Raad voor de Mededinging wanneer hij te beslissen heeft over
de toeiaatbaarheid van een concentratie, inzake de economische
gegevens over een ruime beoordeiingsmarge beschikt omtrent de
vraag of aan de wetteiijke voorwaarden is voldaan.

Bij de uitoefening van de voile rechtsmacht ten aanzien van de
materièle mededingingsrechteiijke redengeving van de bestreden
besiissing van de Raad heeft het hof aile feiten en rechtsregels in
aanmerking te nemen die voor de beoordeiing van de zaak relevant
zijn.

In concreto toetst het hof dan binnen de grenzen van het door de
verzoekers ingesteide verhaai, en onverminderd het gegeven dat
de WBEM tot de operibare orde behoort, of de voorschriften inzake
rechtspleging en motivering zijn in acht genomen, of de feiten juist
zijn vastgesteid, of er ai dan niet reden bestaat om aan te nemen
dat de Raad die feiten kennelijk onjuist heeft beoordeeld dan wei of
er overschrijding van bevoegdheid voorhanden is (cfr. GEA, arrest
van 14 december 2005, zaak T-210/01, General Eiectric Company/
Europese Commissie, punt 60; GEA, arrest van 04 juli 2006, zaak
T-I 77/04 easy-Jet Airline Co. Ltd / Europese Commissie, punt 44).
Het toezicht van het hof omtrent de feiten betreft niet enkel hun
materièle juistheid, maar ook hun betrouwbaarheid en onderlinge
samenhang. Het strekt er verder toe na te gaan of de door de Raad
aangegeven feiten het relevante kader vormen en of ze de
conclusies die hij er heeft uit getrokken kunnen schragen (vgi.: HvJ,
arrest van 15 februari 2005, zaak C-i 2/03 P Europese Commissie /
Tetra Lavai, punten 38 en 39; GEA, arrest van 17 september 2007,
zaak T-20 1/04 Microsoft/Europese Commissie, punten 85-90).

68. Zodoende beoordeeit het hof de zaak niet bij wijze van
heroverweging van aile economische gegevens ervan en steit het
desgevaiend ook niet noodzakeiijk een eindbesiissing inzake de
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concentratie of de voorwaarden en verbintenissen ervan in de
piaats van deze van de Raad voor de Mededinging.
Verschiliende redenen nopen tot deze invuiling van de voile
rechtsmacht.

69. Vooreerst is het hof door de federale wetgever (artikel 1, 40
BEM) niet aangewezen ais een mededingingsautoriteit, niet
nationaai en evenmin voor de toepassing van artikel 35 §1 van
Verordening EG 1/2003 van de Raad van 16 december 2002.

In de voile rechtsmacht die door de wetgever aan het hof werd
gegeven, iigt evenmin per se besioten dat het hof in
concentratiezaken de bevoegdheden van de Raad voor de
Mededinging uitoefent in beroep. Het artikel 6, eerste Iid van het
EVRM vereist niet dat voile rechtsmacht aidus wordt ingevuid dat
de aangevochten administratieve besiissing door de rechter kan
worden hervormd (HJRMV, arrest van 23 oktober 1995 inzake
Schmautzer IOostenrijk; HJRM, arrest van 22 november 1995
inzake Bryan IVerenigd Koninkrijk).
De wetgever heeft ook niet bepaaid dat het hoger beroep de zaak
zeif aanhangig maakt bij het hof en heeft integendeel de
aanvankeiijke verwijzing naar artikel 1068 Gerechteiijk Wetboek
geschrapt en vervangen door het huidige artikel 75 (Pari. Doc . 51,
2180/001, biadzijde 218.)
Artikel 75, tweede lid WBEM verleent het hof daarentegen wel de
mogeiijkheid -geen verpiichting dus- om bij zijn beoordeiing
rekening te houden met de ontwikkeiingen die zich sedert de
bestreden besiissing hebben voorgedaan.

Ten siotte moet ook worden vastgesteid dat de procesgang die
voor concentraties ingesteld is op het niveau van de
mededingingsautoriteiten en tussen deze instanties onderiing niet
zonder meer kan worden getransponeerd op het niveau van het hof
van beroep enerzijds, en dat de mogelijkheid die aan de betrokken
partijen wordt geboden om punten van bezwaar te ontmoeten en
voor de mededingingsautoriteit om hierover met een ruime
appreciatiemarge te oordeien, wegens de grondwetteiijke
scheiding der machten niet inpasbaar is in de opdracht van het hof
ais gewoon rechtscollege.

70. De discussie die voor de Raad werd gevoerd over de
handhaving of opheffing van de voorwaarden en verbintenissen,
biedt een appreciatiemarge die tot de beieidsruimte van de
mededingingsautoriteit behoort.
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Wanneer het beroep wordt ingewiiiigd staat het derhalve aan de
Raad om opnieuw over de voorwaarden en verbintenissen van de
concentratie te beslissen, rekening houdend met de draagwijdte
van het arrest dat zijn beslissing heeft vernietigd.

71. Betreffende de beoordeling in het algemeen van de inhoudelijke
concurrentiële aspecten van het verzoek van Kinepolis, dient in
aanmerking te worden genomen dat de Raad op 17 november
1997 de concentratie waarbij de groep Kinepolis is kunnen starten,
heeft toegelaten niettegenstaande ze een machtspositie deed
ontstaan, maar hieraan voorwaarden heeft verbonden met een
geldingsduur van tien jaar.

Aile voorwaarden en verbi ntenissen betreffen 'ged ragsmaatregelen'
waarvan werd aangenomen dat ze vereist en afdoende waren om
in de toen voorhanden zijnde marktstructuur, die zeer extensief
werd beschreven in de Raadsbeslissing, opdat de daadwerkelijke
mededinging op de Belgisohe markt van het vertonen van films in
de bioscoop, of op wezenlijke delen daarvan, niet merkbaar zou
worden belemmerd.

Met uitzondering voor de tweede voorwaarde, strekken aile
voorwaarden en verbintenissen er toe Kinepolis een verplichting tot
onthouding te doen in acht nemen.

72. Uit de voorliggende dossierstukken kan niet worden afgeleid of
er anno 1997 voor deze gedragsmaatregelen alternatieven
bestonden met structurele maatregelen waarmee even effectief
doel kon worden getroffen en op weIke grond de ene soort
maatregelen boven een andere werd verkozen.
Kinepolis heeft de keuze van de Raad in elk gevai niet bestreden.

Gegeven de afbakening van de relevante productenmarkt, de toen
ai bestaande verspreide geografische inpianting van de fiimzaIen
en de in de beslissing aangegeven nadrukkeiijke bedoeling van de
concentratie om ondermeer te kunnen 'reageren op de bedreiging
van buiteniandse concurrentie' en 'verder bij te dragen tot de
technische vooruitgang die de audiovisueie sector kenmerkt', lijkt
het dat typische structureie maatregelen weiiicht minder aangepast
voorkwamen om het gestelde doel te bereiken (voor de types: zie
het document van de Europese Commissie: Draft revisited
Commission Notice on the remedies acceptable under Councl
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Regulation NW 139/2004 and under Commission Regulation N0

802/2004, 24.04.2007, pp. 8-21).
Overweging 13 van de genoemde Raadsbeslissing doet overigens
blijjken dat de toenmalige transparantie van de markten -wegens de
uitwisseling van informatie via beroepsverenigingen en de
publicatie ervan in gespecialiseerde tijdschriften- dusdanig was dat
elke marktdeelnemer het gedrag van zijn concurrenten permanent
kon volgen.
Er mag worden aangenomen dat dit gegeven de optie voor
toelating met keuze voor gedragsvoorwaarden terdege heeft
beïnvloed.

Overigens staat de geschiktheid van gedragsmaatregeien om de
doelstelling van effectieve mededinging te bereiken, op voet van
gelijkheid met structurele maatregelen, buiten twijfel (HvJ EG,
arrest van 15 februari 2005, zaak C-12/03 P, Europese
Commissie/Tetra Laval, punten 85-87).

73. Van de duur van de voorwaarden en verbintenissen die bij de
Raadsbeslissing werd bepaald op veriengbare periodes, waarvan
de eerste tien jaar beloopt, moet worden aangenomen dat deze
naar inzien van de Raad vereist was om de effectiviteit van het
onthoudend gedrag ten aanzien van de belemmering van de
mededinging te kunnen evalueren.

Het gaat dus duideIijk niet om maatregelen met een aflopend
karakter en de door de Raad besliste verlengbare geldingsduur
moet in dit Iicht worden gezien.

Anders dan in het gevai van structurele maatregelen, waarvan de
weerslag op de marktstructuur bij voorbaat kan worden ingeschat
en de effectieve uitvoering binnen korte tijdsbestekken wordt
gerealiseerd en gecontroleerd, nopen gedragsvoorwaarden in regel
van nature tot een langere uitvoeringstermijn en kan het toezicht op
hun effectieve naleving om die reden ook minder viot verlopen.

74. Daarom o0k kan met het oog op het behoud van het structureel
effect van een maatregel op de markt, de praktijk van de
meded ingingsautoriteit die geldt inzake structurele maatregelen niet
zonder meer gelijkgeschakeld worden met deze inzake
gedragsmaatregelen, inzonderheid wat de looptijd van die
maatregelen betreft.
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Indien, zoals Kinepolis aanhaalt, in het geval van een door de
Europese Commissie opgelegde afstoting van activa, in regel een
verbintenis tot het niet herwinnen van invloed daarover de tien jaar
niet overtreft, dan blijft niettemin dat de Europese Commissie zich
voorbehoudt om de bestaanbaarheid van die herwonnen invloed
met de toelating van de concentratie te toetsen in functie van de
inmiddels in de structuur van de markt ingetreden wijzigingen (zie
Commission Notice on remedies, gecit. nr.43).

De Commissie verlaat de preventielogica van haar beslissing tot
toelating van een concentratie dus niet bij de toetsing van de
naleving van de voorwaarden en verbintenissen ervan, zeifs niet op
langere termijn.

75. In het voorliggende geval kadert het verzoek van Kinepolis in de
opvoiging door de Raad van opgelegde voorwaarden en
verbintenissen die hij eerder besliste binnen het bestek van zijn
preventief optreden bij concentratietoezicht.

Er bestaat dan ook geen reden om aan te nemen dat het eerder
besliste mag worden opgeheven zonder bij de beoordeling inzake
de marktstructuur en de redelijkerwijs aanneembare weerslag van
die opheffing op die marktstructuur niet eenzelfde toetsingsomvang
uit te voeren ais op het ogenblik waarop de concentratie werd
toegelaten.

76. Inzonderheid bestaat hiervoor geen reden op grond van de
enkele overweging dat beteugeling van verboden
mededingingsbeperkende gedragingen ex post kan gebeuren via
de controle op de naleving van artikelen 2 en 3 WBEM of 81 en 82
EG-Verdrag.

Hiermee is overigens niet gezegd dat bij het opmaken van de
balans omtrent de opportuniteit van de handhaving van eerder
opgelegde voorwaarden en verbintenissen de mogeijike effecten
van toepassing van de artikelen 2 en 3 WBEM of van de artikelen
81 en 82 EG-Verdrag niet in de overwegingen kunnen worden
meegenomen (HvJ EG, arrest inzake Commissie/Tetra Lavai,
punten 74-75; CEA, arrest van 14 december 2005 inzake General
Electric/Europese Commissie, punten 70-73).
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Evenwel, wordt in die afweging een overwegende betekenis
gegeven aan het uitzicht op effectieve beteugeling van onwettige
gedragingen, dan vergt de overtuigingskracht van zuike
redengeving nochtans concrete aanwijzingen die naar rede
aannemnelijk maken dat prikkels tot mededingingsbelemmerende
gedragingen wellicht maar schaars voorhanden zijn of dat wegens
het effectieve opsporings- en beteugelingsbeleid ervan dat door de
mededingingsautoriteit wordt gevoerd, die prikkels zullen worden
onderdrukt en dat onwettige gedragingen zullen worden gevat.

77. Overigens vergt de rechtszekerheid ten behoeve van de
ondernemingen dat bij ongewijzigde regelgeving de
beslissingspraktijk van de mededingingsautoriteit ook consistent
blijft.

Derhalve moet worden aangenomen dat wanneer de autoriteit een
economische appreciatie in een bepaalde zin heeft geformuleerd,
zonder hierin te zijn tegengesproken, zij bij een latere beoordeling
van eenzelfde of analoog geval wat de marktgegevens betreft die
beoordeling dient te handhaven.
Wordt die beoordeling verlaten, dan dient ze aan te geven op welke
grond een wijziging van de inzichten vait te verantwoorden.

78. Kinepolis betoogt onterecht dat de wijziging van de
voorschriften van de WBEM sedert de beslissing van 17 november
1997 voor gevolg heeft dat de handhaving van de vierde
voorwaarde uit die beslissing zou strijden met de nieuwe
wetsbepalingen, inzonderheid wegens de wijziging van de drempels
voor de aanmeldingsplicht inzake concentraties.

Immers, de bepalingen uit de thans vigerende WBEM doen op zich
geen afbreuk aan de gelding van hetgeen onder de oude WBEM
rechtsgeldig werd beslist en Kinepolis wijst 00k geen bepaling uit
die wet aan die zou inhouden dat de beslissing van 17 november
1997 kaduuk is geworden.
Zou ze die mening toegedaan geweest zijn, dan hoefde ze
overigens niet om opheffing van de voorwaarden te verzoeken,
maar kon ze eenvoudig de kaduciteit van de beslissing
tegenwerpen mocht ze op de miskenning ervan worden
aangesproken.
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79. 00k het argument van Kinepolis inzake de gewijzigde drempels
voor concentratiecontrole om te stellen dat ze met toepassing van
de vierde voorwaarde aan preventief toezicht wordt onderworpen in
gevallen waarin thans zeifs geen aanmeldingsplicht bestaat, kan
niet overtuigen.
In zoverre onder de vierde voorwaarde ook een verrichting gevat
wordt die beantwoordt aan het begrip concentratie, gold onder het
oude recht evenzeer dat door de beslissing van 17 november 1997
preventief verrichtingen gecontroleerd werden die op zich
beschouwd wegens de drempels voor aanmeldingsplicht nochtans
niet aanmeldingsplichtig waren.

Evenmin ais thans het geval is -de wet steit geen specifieke
procedure voor de opvolging van voorwaarden en verbintenissen
in- stond een wettelijke bepaling er evenwel aan in de weg dat
binnen het bestek van het preventief concentratietoezicht
voorwaarden met die strekking werden opgelegd.
Artikel 58 §2, eerste Iid 10 van de WBEM bevat op dit punt geen
beperking wat de mogelijkhedlen voor de Raad betreft.

Er bestond dus geen wettelijk beletsel voor de Raad om binnen het
bestek van de afweging van de maatregelen die vereist zijn om
twijfels omtrent de toelaatbaarheid van een concentratie weg te
nemen, te beslissen om toezicht te houden op groei die onder de
aanmeidingsdrempel sluipt.

80. Betreffende de 'bewijslast' in het stadium van de heroverweging
van eerder opgelegde voorwaarden overweegt het hof het
volgende.

De WBEM bevat geen specifieke voorschriften inzake de opvolging
van voorwaarden en verbintenissen die onderdeel vormen van een
beslissing tot toelaatbaarheid van een concentratie.

Wegens de terughoudendheid van de Europese Commissie inzake
maatregelen die een ruime uitvoeringstermijn vergen, Ievert haar
beslissingspraktîjk geen gevallen waarin na verloop van een lange
uitvoeringsperiode de noodzaak van het verder handhaven van die
voorwaarden wordt geêvalueerd (vgl. Mededeling van de
Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr.
4064/89 van de Raad en Verordening nr. 447/98 van de Commissie
aanvaardbare corrigerende maatregelen, PB 2001, C 68, punt 44).



Nr(Î 2007/MR/2, 2007/MRI3 & 2007/MRI4 - l8de Kamer p. 41

De communautaire beslissingspraktijk en rechtspraak bieden dus
geen bruikbare leidraad om de nationale regelgeving op dit punt
nader in te vullen.

81. In het voorliggende geval heeft de Raad geoordeeld dat de
maatregelen minimaal tien jaar gelden en dat na het verstrijken van
een eerste periode er aanleiding kan bestaan arn de maatregelen
niet langer te handhaven. Kinepolis dient het initiatief te nemen omn
de stilzwijgende verlenging van die termijn te verhinderen.

Uit de samenlezing van artikel 56 en 58 §2, eerste lid 10 volgt dat
ais beginsel geldt dat de corrigerende maatregelen van die aard
moeten zijn dat de mededingingsautoriteit ze afdoende kan achten
omn de significante belemmering van de mededinging die zonder de
maatregelen wordt veroorzaakt weg te werken.
Het komt dan aan de Raad toe aan te tonen dat onder de door hem
aanvaarde verbintenissen en voorwaarden de concentratie
toelaatbaar is, element dat thans niet meer ter discussie staat.

82. Uit de toewijzing van het verhinderend initiatief aan Kinepolis
volgt nochtans niet dat deze partij dient aan te tonen dat bi]
opheffing van de voorwaarden zulks niet zai veroorzaken dat de
eerder aangenomen significante belemmering van de mededinging
wegens het bestaan en versterken van een machtspositie vrij spel
zal krijgen.

Haar initiatief is integendeel enkel vereist om de
mededingingsautoriteit te nopen aile gegevens te heroverwegen die
voorheen relevant werden bevonden en die haar er toe hebben
gebracht om de voorwaarden op te leggen, in functie van de
actuele omstandigheden op de relevante geografisohe en
productenmarkt.

Wei dient Kinepolis haar verzoek tot opheffing van de voorwaarden
te motiveren en bijgevolg de feitelijke elementen aan te halen die
volgens haar aantonen dat de voorwaarden niet meer kunnen
gehandhaafd blijven.

Net zoals in het geval waarin de Raad aanvankelijk moest staven
dat met de opgelegde voorwaarden en verbintenissen de
concentratie toelaatbaar is, dient hij na het verzoek van Kinepolis
de pertinentie van de aangevoerde feiten te beoordelen en
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deugdelijk aan te geven hoe uit de relevante gegevens van
vandaag biijkt dat om de significante belemmering van de
mededinging tegen te gaan de handhaving van de voorwaarden ai
dan niet is vereist.

Derhalve kan aan Kinepolis geen uitsiuitende bewijslast worden
toegemeten.

83. De bestreden besiissing geeft in algemene termen aan dat voor
de beoordeling van de vraag of de voorwaarden dienen te worden
opgeheven dient te worden nagegaan of de marktstructuur is
gewijzigd vergeleken met de toestand in 1997.

Vooraf dient hiertoe te worden nagegaan of de relevante
productenmarkt en de geografische markt zoals die werd
afgebakend in de Raadsbeslissing van 1997 nog kan behouden
blijven en navolgend dient de positie van Kinepolis en van haar
concurrenten op die markten te worden beschouwd, met aandacht
voor de evolutie naar de toekomst toe.

De productenmarkt wordt afgebakend, maar over de geografische
markt wordt geen uitspraak gedaan omdat voigens de Raad,
ongeacht de afbakening ervan de appreciatie niet verschillend is.

De intensiteit van het bioscoopbezoek (aantai verkochte tickets)
wordt ais relevante parameter gehanteerd bij de appreciatie van de
marktmacht van Kinepolis. Dit sluit aan bij de Keymanstudie die
door de auditeur ais norm wordt gehanteerd.

84. Bij zijn besiissing van 17 november 1997 heeft de Raad de
relevante productenmarkt afgebakend ais diegene voor het
vertonen van films in de bioscoop.

Met uitzondering voor Kinepoiis, die de relevante productenmarkt
ongemeen ruim wenst afgebakend te zien en hiertoe ook steunt op
het versiag-Verboven, doet het onderzoeksdossier biijken dat er bij
de geconsuiteerden vrijwei eensgezindheid over bestaat dat de
relevante markt dient omschreven te worden ais diegene die het
vertonen van films in bioscoopzalen omvat.

Aile in het auditoraatsverslag aangevoerde determinerende
feitelijke gegevens inzake de kenmerken van het product -
inzonderheid het 'bioscoopvenster' boven vermeld onder
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randnummer 19- ,de specificiteit van zijn infrastructuur en de prijs -
gegevens die door de Raad worden hernomen- overtuigen dat die
afbakening doel treft.
De auditeur vat zulks treffend samen met de alleszeggende zin dat
'Een bioscoopbezoek staat voor het genieten van een film vanuft
comfortabele zetels, op groot scherm, met superieure
geluidskwaliteit, in de aanwezigheid van andere kijkers, buitenhuis'.
Daartegenover staat dat het bekijken van film via een ander kanaal
telkens een andere infrastructuur vergt.

Die afbakening sluit overigens ook aan bij beslissingen die door
mededingingsautoriteiten in andere landen (Frankrijk en Verenigd
Koninkrijk) werden getroffen

Bij ontstentenis van vastgestelde wijzigingen in de concurrentiëIe
verhoudingen tussen de versohillende kanalen via dewelke films
kunnen worden bekeken heeft de Raad op consistente wijze zijn
beslissingspraktijk uit 1997 gehandhaafd.

85. Voor de bepaling van de relevante geografische markt werd bij
de Raadsbeslissing van 17 november 1997 onderscheid gemaakt
naargelang de relatie bioscoopuitbaters-distributeurs (aan bodzijde)
en de relatie bioscoopuitbaters-bezoekers (vraagzijde).
De eerste werd nationaal afgebakend, de tweede 'beperkter'. Uit
de toelichting die hierover werd verstrekt, blijkt dat 'beperkt' dlient te
worden begrepen ais lokaal: er werd immers aangevoerd dat de
doorsnee bioscoopbezoeker bereid is slechts een beperkte afstand
te leggen.

De bestreden beslissing acht thans een standpunt over de
geografische afbakening van de markt zonder belang omdat ze
concurrentieel analytisch geen relevant onderscheid zou opleveren.

De feiten die in de beslissing worden aangevoerd laten nochtans
niet toe uit te maken waarom dit onderscheid geen relevantie heeft
in functie van de appreciatie van de evolutie van de marktmacht
van Kinepolis tussen november 1997 en april 2007.

86. Vooreerst moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing
bij de meting van het aantal bioscoopbezoekers vaststelt dat het
nationale marktaandeel van Kinepolis sedert 2001 is gedaald van
ongeveer 52 % in 2001 tot 45 % in 2006 en hieruit een duidelijk
dalende trend meent te moeten afleiden.



Nr(Ï3 2007/MRI2, 2007/MRI3 & 2007/MRI4 - l8de Kamer p. 44

Met het oog op vaststelling van een trend en in het Iicht hiervan de
afweging van het effeot en de blijvende verantwoording van de
voorwaarden, dient nochtans de periode 1997-2007 in aanmerking
genomen te worden.
De becijferde daling van de HHI-index tijdens de periode 2001-
2005 verstrekt dus geen relevante cijfers.

De auditeur geeft in dit verband met reden aan dat tijdens de
periode 1996 -2006 het marktaandeel met nauweiijks méér dan 1%
is gedaaid van 46,74% tot 45,42%. Een piek van 51,82% is bereikt
in 2000 en vanaf dan is het gedaald tot 44,58% en vervolgens
opnieuw beginnen stijgen.
Hij vermeldt eveneens dat in 2006 het versehil tussen Kinepolis en
zijn grootste concurrent UGO Iicht is toegenomen tot 31,13
procentpunten.

Er kan dan ook bezwaarlijk van een aanhoudende daling van
marktaandeel worden gewag gemaakt.

Overigens blijkt uit de dossierstukken ook dat de voorwaarden niet
hebben belet dat het aantai zetels van de groep Kinepolis in
vergelijking met het jaar 1997 toch met ongeveer 1.500 eenheden
is kunnen stijgen.

87. Deze onterechte vaststelling inzake daling van het
marktaandeel geldt des te meer nu vanaf 2007 voluit rekening moet
worden gehouden met het wervend effect van het bioscoopcomplex
te Qostende en voor de onmiddellijk nabije toekomst met het effect
van de bijkomend geplande complexen.

Vanuit een prospectief standpunt, dat gelet op de inzet van het
verzoek van Kinepolis ais Ieidend beginsel moet gelden, diende
inderdaad met zuike bijkomende initiatieven rekening te worden
gehouden.
Kinepolis wenst van haar groeibeperkingen af te geraken en dus
bijkomend marktaandeel te verwerven. Sedert de datum van de
bestreden bestissing heeft ze trouwens effectief verschillende
plannen voor nieuwe complexen bekend gemaakt. Verzoekers
citeren onder meer projecten te Gent -terwijl die reglo door de Raad
precies wordt geciteerd ais een uitschieter inzake terugval en de
becijferde marktaandelen van Kinepolis er nochtans bijzonder hoog
liggen-, leper, Luik (Médiacité) en de dossiers van verzoekende
partijen bevatten ook overtuigingsstukken hierover.
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88. Wanneer het er dan om gaat te beslissen of voorwaarden die
moesten beletten dat een in 1997 vastgestelde machtspositie die
de mededinging significant belemmerde zou versterken, dienen te
worden opgeheven en tijdens de te beschouwen periode de meest
relevante parameter voor het meten van marktaandeel wijst op een
daling van minder dan 2%, dan geldt des te meer dat redelijk
verantwoorde prospectieve beschouwingen omtrent wat staat te
gebeuren in de overwegingen moeten worden meegenomen.

89. De enige punten waarop prospectieve beschouwingen worden
geformuleerd betreffen de zijdelingse druk van andere media op de
relevante productenmarkt en de digitalisering binnen de
bioscoopsector.

Maar deze beschouwingen blijken nu bepaald speculatief in het
licht van de algemene conclusie van de Raad inzake de
marktmacht van Kinepolis.

Immers, betreffende de zijdelingse druk wordt geen enkel concreet
op impact toetsbaar gegeven in de overweging betrokken, zodat dit
fenomeen bezwaarlijk ais element ten voordele van de opheffing
van de voorwaarden kan gelden.
Utopolis werpt in dit verband overigens op basis van een concrete
aanwijzing -samenwerking met een kabeldistributeur- tegen dat dit
fenomeen Kinepolis kan aanzetten tot horizontale integratie.

90. Anderzijds delen de auditeur en de verzoekers concrete
gegevens mee inzake de digitalisering waaruit redelijkerwijs kan
worden afgeleid dat dit fenomeen net kan leiden tot verdrijving van
concurrenten uit de markt en dus vermindering van de
concurrentiedruk voor Kinepolis.

Er wordt gewezen op de hoge financiéle eisen die de digitalisering
steit en die door kleinere bioscoopexploitanten niet kan worden
opgebracht, terwijl Kinepolis op financieel vlak die begrenzing niet
kent en ze op dit technologisch vlak ai een grote voorsprong heeft
in de uitrusting van haar zalen. Het door de Raad vermelde
alternatief inzake financiering, dat gangbaar is in de USA stoelt
daarentegen niet op toetsbare redelijke verwachtingen dat die
methode in de continentale marktpraktijk zal ingeburgerd geraken.
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AI die op zich pertinente tegenwerpingen worden door de Raad niet
in de overweging betrokken.

91. De verzoekers bekritiseren verder met reden dat de bestreden
beslissing de positie van de bioscoopuitbaters op de lokale markt
en het aandeel daarin van Kinepolis inadequaat heeft benaderd.

De Raadsbeslissing van 17 november 1997 hecht in het algemeen
veel belang aan de lokale marktmacht en merkt op dat de
toenmalige positie van de concurrenten zeer zwak waren en dat de
belangrijkste ervan dan nog weinig of niet geografisch verspreid
waren.
De bestreden beslissing beperkt er zich toe te stellen dat het
marktaandeel van Kinepolis op Iokaal niveau nog wel aanzienlijk is,
maar dat het een dalende trend vertoont, zoals op nationaal niveau.
Hiervoor wordt enkel gesteund op door Kinepolis verstrekte cijfers
die weerlegd zijn en er wordt in het midden gelaten op basis van
welke geografische afbakening die aandelen werden vastgesteld.

92. Boven werd reeds vastgesteld dat een dalende trend nochtans
niet kon worden vastgesteld.

Maar het auditoraatsverslag vermeldt daarenboven dat in de
Keymanstudie gewezen wordt op het ontstaan van quasi-
monopoliesituaties met marktaandelen van 72 % tot 86% in de drie
grote centra voor Kinepolis. Hij voegt er aan toe dat concurrenten
en distributeurs op dezelfde quasi-monopoliesituatie hebben
gewezen.
Daarenboven wordt opgemerkt dat de concurrentie door nabije
kleine uitbaters moet worden gerelativeerd wegens het feit dat zij
een ander doelpubliek hebben (arthouse) dan Kinepolis en de facto
genoopt worden om een ander filmaanbod te doen dan Kinepolis
(situatie te Qostende en Leuven).
Overigens benadrukken aile verzoekers dit gegeven dat door de
Raad niet wordt beantwoord.

93. De inschatting van de lokale marktmacht van Kinepolis lijkt
overigens onlosmakelijk verbonden met een relevante keuze van
de methode omn die markt te definièren.

Op basis van een door haar bestelde studie-Verboven gaat
Kinepolis ervan uit dat die markt kan worden bepaald op basis van
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concentrische cirkels, waarbij de afnemende invloedszone van een
complex wordt bepaald in functie van verschillende stralen
uitgedrukt in kilometer in vogelviucht.
UGC voert nochtans aan dat wegens het keuzegedrag van de
bioscoopbezoeker die invloedszone niet geldt in af te leggen
afstand, maar veeleer in tijd die moet gespendeerd worden omn het
complex te kunnen bereiken (toepassing van isochronen).
Wegens de verkeersdensiteit zouden de benaderingen naargelang
afstanden en bereikbaarheden voor sommige belangrijke steden
een gevoelig verschil opleveren in de afbakening van de relevante
geografisohe markten en de hieraan corresponderende
marktmacht. Een andere reden waarom dit relevant is, Iigt in het
feit dat sommige marktspelers overwegend Dp viot bereikbare
plaatsen aan de rand van steden zijn gevestigd en andere op
minder bereikbare in de steden.
Maar voor aile tien door UGC opgesomde steden (Antwerpen,
Brugge, Brussel, Eigenbrakel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Luik
en Qostende) becijfert UGO lokale marktaandelen die tussen
62,29% en 88,06% Iiggen (isochronen van 20 minuten) en tussen
44,92% en 92,47% (concentrische cirkels van 15 km).

Evenwel blijkt geen van deze relevante feitelijke gegevens,
gestoeld op een bepaalde gekozen methode, in de economische
afweging door de Raad te zijn betrokken.

94. Analoge beschouwingen kunnen worden gewijd aan de
gegevens die de Raad niet in zijn beoordeling betrekt aangaande
de marktpositie van Kinepolis ten opzichte van zijn leveranciers
(aanbodzijde).
Het auditoraatsverslag wijdt uitgebreide beschouwingen aan de
impact van het uitgebreide en geografisch gespreide netwerk van
Kinepolis op haar aankoopmacht ten aanzien van de vijf
buitenlandse distributeurs ('majors') en het mogellike effect van
haar onderhandelingspositie Dp de kansen voor concurrenten om in
even gunstige omstandigheden ais Kinepolis kaskrakers te
bemachtigen.
Het verslag doet ondermeer blijken dat sedert 1997 het
marktaandeel van die vijf grote distributeurs is gekrDmpen van 85%
tot minder dan 70% in 2005. Hieruit volgt dat zij toegenDmen strijd
leveren omn de bioscoopuitbater te contracteren die de beste
complexen heeft en de beste voorstellingstijden biedt.

Die factor is nochtans van aard om vergeleken met 1997 de
marktmacht van Kinepolis te laten toenemen.
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Ook betreffende de impact van de verticale integratie van Kinepolis
bevat het verslag beredeneerde gegevens die aantonen dat het
belang van deze factor sedert 1997 alleen maar is toegenomen: het
marktaandeel van KFD (uitgedrukt in bioscoopbezoekers) is
gestegen van 1 tot ongeveer 7%, maar belangrijker nog is dat KFD
zich profileert ais marktleider voor de Vlaamse films.
De producenten van de Vlaamse films kunnen maar moeilijk voorbij
gaan aan KFD, die uitzicht geeft op het vertonen van hun films bij
Kinepolis, die ongeveer 60% aantrekt van aile bioscoopbezoekers
in Vlaanderen en Brussel samen en hogere percentages in de
belangrijkste Vlaamse steden.

95. De Raad overweegt ook nog wel dat hij steeds het Belgische
grondgebied aIs relevante geografische markt heeft aangemerkt bij
de beoordeling van de verzoeken die Kinepolis heeft ingediend ter
uitvoering van de vierde voorwaarde.

Omtrent dit motief kan nochtans alleen maar worden overwogen
dat zulks niet spoort met de Raadsbeslissing van 17 november
1997 die de relevante geografische markt lokaal heeft gesitueerd,
terwijl de Raad geen enkele toelichting verstrekt over de redenen
waarom deze nieuwe afbakening zich vandaag opdringt. De
verzoeken dienden dus binnen het bestek van diezelfde
geografische marktanalyse te worden behandeld.
Het motief is dan ook niet dienstig ter ondersteuning van de
bestreden beslissing.

96. Ten slotte stelt het hof vast dat de Raad in zijn overweging
evenmin de vraag heeft betrokken of de substantiéle ýwijzigingen in
de marktomstandigheden die hij heeft vastgesteld -in de hypothese
dat die vaststelling op goede gronden ZOU steunen- dan niet toe te
rekenen zijn aan de werking van de opgelegde voorwaarden en of
er dan geen redenen zijn om te vrezen dat bij opheffing van de
voorwaarden de machtspositie die voorhanden was en door de
concentratie werd versterkt, maar sindsdien zou zijn aangetast, niet
zal worden herwonnen.

Redelijk gestaafde verwachtingen hierover zijn nochtans mee
bepalend voor het antwoord op de vraag of er goede redenen
bestaan om de voorwaarden en verbintenissen op te heffen.

97. Uit het geheel van deze beschouwingen besluit het hof dat de
bestreden beslissing niet aile relevante feiten in de afweging heeft
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betrokken, dat de juistheid van sommige van de in aanmerking
genomen feiten en cijfers kennelijk betwistbaar is en dat feiten in
hun onderlinge samenhang kenneiijk niet adequaat werden
beoordeeld.

Zodoende is het besiuit niet gewettigd dat de marktstructuur sedert
1997 substantieel is gewijzigd en wel dermate dat in het iicht van
de voorwaarden waaronder de concentratie werd toegelaten, de
handhaving hiervan niet meer is verantwoord.

De desbetreffende grieven van verzoeksters zijn gegrond.

98. De Raad heeft evenwel ook overwogen dat naast de
substantieei gewijzigde marktomstandigheden er nog bijkomend e
motieven gelden voor de opheffing van de voorwaarden.
Hij voert aan dat de gedragingen die bij de eerste en tweede
voorwaarde worden geviseerd ook op een andere rechtsgrond
kunnen worden beteugeid en dat de vierde voorwaarde wordt
ondervangen door het gewone concentratietoezicht.

De beantwoording van het middei hieromtrent van de verzoekers
biijft belang vertonen aangezien de bestreden besiissing aldus blijkt
te moeten begrepen worden dat die motieven geiden, ongeacht de
vastgestelde wijzigingen in de marktomstandigheden.

99. Tot zijn uitgangspunt herieid komt de stelling van de Raad
hierop neer dat de voorwaarden overbodig zijn -of zijn geworden-
wegens de verbiedende strekking van de artikelen 2 en 3 WBEM
en hieruit afgeleid hun ontradende werking.

Bij zijn arrest van 23 augustus 2007 heeft het hof ai overwogen dat
het concentratietoezicht een eigen profyiactische finaliteit heeft, en
ais zodanig door de wetgever is ingesteid ter bescherming van de
mededinging naast de ais verboden aangewezen restrictieve
praktijken.

Zo gauw een concentratie in de zin van de wet tot stand komt, komt
het aan de mededingingsautoriteit toe haar doeigebonden
preventief toezicht uit te oefenen en doet het er dus niet toe of,
voor het gevai de concentratie belemmeringen voor de
daadwerkeiijke mededinging zou veroorzaken die door het toezicht
moeten worden voorkomen, die belemmeringen krachtens de
WBEM ook anders kunnen worden bestreden.
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Het vigeren van de artikelen 2 en 3 WBEM en 81 en 82 EG-
Verdrag en de enkele mogelijkheid dat de gedragingen waarvan de
voorkoming met de voorwaarden en verbintenissen van de
concentratie wordt beoogd, door de toepassing van die
voorschriften kunnen worden ondervangen, kan dan ook geen
grond opleveren om eerder besliste voorwaarden niet langer te
handhaven.

100. Hieraan kan overigens worden toegevoegd dat de geciteerde
wettelijke en verdragsbepalingen reeds van kracht waren toen de
Raadsbeslissing van 17 november 1997 werd getroffen en het
zodoende niet met de te verwachten consistente beslissingspraktijk
spoort om bij ongewijzigde regelgeving en zonder een redelijke
afdoende motivering een tegengesteld standpunt in te nemen.
Specifiek met betrekking tot de eerste voorwaarde kan hier nog
bijkomend worden aan toegevoegd dat de aanmeldende partijen de
inhoud van die voorwaarde zeif hadden aangeboden.

101. Onder randnummer 78. heeft het hof ai aangegeven dat de
draagwijdte van de vierde voorwaarde niet strijdt met de thans
vigerende voorschriften inzake concentraties in zoverre ze de
overname van bioscoopcomplexen door Kinepolis viseert.

De overnames die geviseerd werden en thans niet boven de
aanmeldingsdrempels zouden uitkomen, overschreden die onder
de vigeur van de vroegere aanmeldingsdrempels evenmin, zodat
de gewijzigde regelgeving geen deugdelijke grond kan opleveren
om vergeleken met de Raadsbeslissing van 17 november 1997
hierover een ander inzicht te formuleren.

In zoverre de Raad met de vierde voorwaarde controle heeft
ingesteld op een overname door Kinepolis is, sohiet de bestreden
beslissing dan ook in redengeving tekort, gelet op de doelstellingen
van de Raadsbeslissing van 17 november 1997.
Het zou anders zijn mocht de situatie op de markt substantieel zijn
gewijzigd sedert 1997, maar hiervan Iigt tot dusver geen bewijs
voor.

102. Ten aanzien van de redengeving inzake de niet-handhaving
van het preventief toezicht op de oprichting van nieuwe complexen
of de uitbreiding van bestaande complexen -boven een bepaalde
drempel- Iigt de beoordeling niet anders.
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De Raad heeft in november 1997 doelbewust groeibeperkingen
opgelegd, naast andere beperkingen, omdat hij van oordeel was
dat de concentratie anders niet kon worden toegelaten. Kinepolis
bezat immers een machtspositie.
Mocht hij ervoor geopteerd hebben om Kinepolis te nopen tot
afstoting van een aantal complexen, dan zou de groeikracht en de
markmacht van de uit de concentratie ontstane onderneming van
meet af aan beduidend beperkter geweest zijn dan thans het geval
is geweest.
Uit de feitelijke gegevens vermeld in de Raadsbeslissing van 17
november 1997 kan trouwens worden afgeleid dat afstoting van
complexen toen een optie had kunnen zijn aangezien de Groepen
Bert en Claeys nauwelijks overlappende complexen uitbaatten.

103. In dit opzicht maakt het voor de belemmering voor de
mededinging trouwens ook geen enkel verschil uit of de
onderneming die uit de concentratie voortkomt interne dan wel
externe groei ontwikkelt.
Groei door inplanting van nieuwe complexen door de uit de
concentratie ontstane onderneming, wiens aanvankelijke
machtspositie met een belemmerend effeet werd vastgesteld en
daarom in regel niet toelaatbaar was, en ten aanzien waarvan
thans niet is vastgesteld dat die positie is aangetast, vormt een
potentiéfle verdere bedreiging voor de mededinging.

Het toezicht op de groei dat door de Raadsbeslissing van 17
november 1997 werd ingesteld, kan enkel vanuit dit gegeven
worden begrepen.

104. Zodoende blijken de middelen waarbij de redengeving tot
verantwoording van de opheffing van drie van de eerste vier
voorwaarden en verbintenissen uit de Raadsbeslissing van 17
november 1997 eveneens gegrond.

105. Wegens de vernietiging van de bestreden beslissing dient de
Raad het verzoek van Kinepolis opnieuw te behandelen.

Aangezien de Raad een administratief rechtscollege is, dient het
anders te zijn samengesteld bij het hernemen van de behandeling
van het verzoek.
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106. De drie verzoeksters vragen ieder om de kosten van de
rechtspleging voor het hof ten laste te ieggen van Kinepolis en de
Belgisohe Staat in soiidum.
Ais onderdeel van die kosten vorderen ze eveneens een
vergoeding voor de honoraria en kosten die ze tot dusver hebben
moeten dragen wegens de bijstand van een advocaat.
FCB en UGC vragen daarenboven een vergoeding voor die
bijstand tijdens de procedure voor de Raad voor de Mededinging.

Kinepolis vraagt geen rechtsplegingsvergoeding en meent
overigens niet te kunnen worden veroordeeld tot de door
verzoeksters gevorderde bedragen.

107. Betreffende de begrotîng van de rechtspiegingsvergoeding
overweegt het hof dat de verzoeksters een beroep hebben moeten
doen op hooggespecialiseerde raadslieden die zeer uitgebreide
beschouwingen hebben moeten ontwikkeien in een bepaald
complexe materie.
Ze hebben voor het hof ook een procedure in verschillende stadia,
ieder met zijn specificiteit, moeten voeren.

De vorderingen van verzoeksters, die strekken tot vernietiging van
een besiissing zijn niet in geld waardeerbaar.

Rekening houdend met het geheel van de voormelde
bijzonderheden die eigen zijn aan de vooriiggende zaak en met de
reglementair bepaalde maxima en minima wordt het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding wegens de rechtspleging voor het hof
voor ieder van de verzoeksters bepaald op 6.600 euro.

Een rechtspiegingsvergoeding met betrekking tot de procedure
voor de Raad voor de Mededinging kan nochtans niet worden
toegekend. Niet alleen was de wet van 21 april 2007 inzake de
verhaalbaarheid van de erelonen wegens bijstand van een
advocaat nog niet uitgevaardigd tijdens de rechtspleging voor de
Raad, de voorschriften uit het Gerechtelijk Wetboek inzake
uitgaven en kosten zijn ook niet van toepassing op de procedures
voor de Raad voor de Mededinging.

108. In het voorliggende gesohil treedt Kinepolis niet op ais
verwerende partij en zij kan evenmin tot de gedingkosten worden
veroordeeld met toepassing van artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek
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ais in het ongelijk gestelde partij, ai heeft ze gepleit om de
bestreden beslissing niet te vernietigen.

De verzoeksters zijn immers opgekomen tegen een administratieve
beslissing van de Raad van de Mededinging.

109. Wanneer een hoger beroep tegen een beslissing van de Raad
voor de Mededinging in concentratiezaken wordt ingewilligd en de
bestreden beslissing wordt vernietigd, dienen de gedingkosten,
rechtsplegingsvergoed ing inbegrepen, ten laste te worden gelegd
van de Belgisehe Staat.

OM DEZE REDENEN

HET HOF,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het
taalgebruik in gerechtszaken,

Verklaart de beroepen gegrond,

Vernietigt de beroepen beslissing van 16 april 2007 van de Raad

voor de Mededinging.

Zegt dat de verdere afhandeling van het verzoek van Kinepolis
staat aan de Raad voor de Mededinging door een anders
samengestelde kamer.

Veroordeelt de Belgische Staat tot betaling van de gedingkosten
voor het hof, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, en begroot
deze in hoofde van ieder van de drie verzoeksters op 6.786 euro.
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Aldus gevonnist en uitgesproken ter buitengewone openbare
terechtzitting van de burgeriijke achttiende kamer van het hof van
beroep te Brussel, op 18 MAART 2008

waar aanwezig waren en zitting hielden:

P. BLONDEEL, Voorzitter,
K. MQENS, Raadsheer,
C. VAN SANTVLIET, Raadsheer,

J. VAN DEN BOSSCHE Adjunct-Griffier.
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