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Inleiding
De directeur-generaal van de Nederlandse Mededin-

gingsautoriteit (d-g NMa) heeft op 19 november 2002 een
besluit genomen waarin de wijze van exploitatie van de
betaald voetbal organisaties (BVO’s) die verenigd zijn in Ere-
divisie N.V. van rechten op live-uitzendingen van voetbal-
wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie centraal staat. In dit
besluit spreekt de d-g NMa zich uit over de vraag of de col-
lectieve verkoop van live-uitzendrechten van competitie-
voetbal in de Eredivisie de mededingingsrechtelijke toets der
kritiek kan doorstaan. De d-g NMa beantwoordt deze vraag
ontkennend en weigert ontheffing te verlenen van het kartel-
verbod. Het NMa-besluit markeert geenszins het einde van
het debat over de verenigbaarheid van collectieve of centrale
verkoop van uitzendrechten met het mededingingsrecht.
Hooguit is de eerste helft gespeeld. Naar verluidt heeft Eredi-
visie N.V. bezwaar tegen het besluit aangetekend. Het is niet
al te gewaagd te veronderstellen dat in deze zaak alle
beroepsmogelijkheden zullen worden benut. Behoudens in
het geval met de NMa een compromis wordt bereikt, zou dit
betekenen dat uiteindelijk het College van Beroep voor het
bedrijfsleven in laatste instantie een definitief oordeel moet
vellen; daarbij is het niet uitgesloten dat dit college prejudi-
ciële vragen zal stellen. Naast deze mededingingsrechtelijke
procedure loopt het cassatieberoep dat is ingesteld door de
KNVB naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof
Den Haag van 31 mei 2001. Daarbij is ‘de rechtenvraag’ 
– wederom – in het nadeel van de KNVB beantwoord. Parallel
hieraan is op communautair niveau de discussie in alle
hevigheid losgebarsten. Zo heeft de Commissie in een
bekendmaking laten weten voornemens te zijn de door de
UEFA ter fine van een negatieve verklaring c.q. ontheffing
aangemelde regeling voor de collectieve verkoop van de uit-
zendrechten op de UEFA Champions League gunstig te
beoordelen en heeft de Commissie voorts aangekondigd een
onderzoek in te zullen stellen naar de gezamenlijke verkoop
van de commerciële rechten voor de Britse Premier League.
Begonnen zal worden met een overzicht van de mededin-
gingsproblematiek in de sport. Vervolgens zal aandacht wor-
den besteed aan het hiervoor bedoelde arrest van het Haagse
Gerechtshof in de zaak KNVB / Feyenoord. Daarna zal het
NMa-besluit worden besproken; daarbij zullen de ontwerp-
regelingen van de UEFA aan de orde komen.

Sport en de mededingingsregels
Dat sport vandaag de dag een belangrijke sociale, inte-

grerende en culturele functie vervult, is niet meer voor dis-
cussie vatbaar. De verklaring die de EU-regeringsleiders over
het specifieke karakter van sport in 2000 in Nice hebben aan-
genomen benadrukt dat bij alle acties van de Gemeenschap
rekening moet worden gehouden met “de maatschappelijke,
educatieve en culturele functie van de sport, die het speci-
fieke karakter ervan bepaalt, teneinde de ethiek en de solida-
riteit die noodzakelijk zijn voor het behoud van de maat-
schappelijke rol van de sport, te eerbiedigen en te bevorde-
ren”.1 Aanvankelijk werd het belang en de betekenis van
sport in Europeesrechtelijke context door het Hof van Justitie
en de Commissie in hoofdzaak behandeld in het kader van de
toetsing van de Verdragsbepalingen inzake de vrijheden. Zo
ging het in de zaak Deliège om een Belgische judoka die zich
er niet mee kon verenigen niet te zijn geselecteerd door de
nationale judobond voor een internationaal toernooi in
Parijs.2 Het toernooi was belangrijk omdat het meetelde voor
de selectie voor de Olympische Spelen. In haar plaats selec-
teerde de judobond twee andere judoka’s. De Belgische kort-
gedingrechter stelde het Hof prejudiciële vragen. Het Hof
herinnerde er in de eerste plaats aan dat sportbeoefening uit-
sluitend onder het gemeenschapsrecht valt indien het een
economische activiteit betreft. In de tweede plaats wees het
Hof erop dat de grote maatschappelijke betekenis van sport in
de Gemeenschap is erkend. Vervolgens stelde het Hof vast dat
beperkingen van het vrij verkeer van personen toegestaan
zijn ingeval van niet-economische redenen die verband hou-
den met het specifieke karakter en waarbij het dus uitsluitend
om de sport gaat. Anders gezegd: ook al leiden selectieregels
tot een beperking van het aantal deelnemers aan een toer-
nooi, een dergelijke beperking is inherent aan het verloop
van de betrokken sport. De zaak Lehtonen betrof een Finse
basketballer die, vlak voordat de strijd om het Belgische kam-
pioenschap zijn ontknoping naderde, door een Canadese bas-
ketbalclub werd gecontracteerd.3 De internationale basket-
balfederatie weigerde Lehtonen echter in te schrijven, omdat
de transfer plaatsvond na afloop van de in de reglementen
vastgelegde periode voor transfer van buitenlandse spelers.

1 Verklaring over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschap-
pelijke functie daarvan in Europa, waarmee bij de uitvoering van het
gemeenschappelijk beleid rekening moet worden gehouden. Bijlage IV
bij de conclusies van het voorzitterschap, Nice, 7-9 december 2000.

2 Gevoegde zaken C-51/96 en C-191/97, Jurispr. 2000 I-2549.
3 Zaak C-176/96, Jurispr. 2000 I-2681.
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Omdat de basketbalclub Lehtonen niettemin opstelde, werden
de wedstrijden reglementair verloren verklaard. In kort
geding legde Lehtonen de vraag voor of de regel dat een spe-
ler uit een andere lidstaat na een bepaalde datum door een
club niet meer mag worden opgesteld, verenigbaar is met het
verdrag. Het Hof stelde vast dat een dergelijke regeling in
beginsel onder de verbodsbepalingen valt, maar dat deze
gerechtvaardigd is vanwege niet-economische redenen die
enkel verband houden met de sport als zodanig. Of de regel in
casu proportioneel is, moet de nationale rechter beslissen.
Terwijl in de zaak Deliège de beperking de toets der kritiek
kon doorstaan in verband met het inherente karakter van de
selectieregels van de betrokken sportactiviteit, stelt het Hof in
de zaak Lehtonen vast dat de betrokken regeling een beper-
king vormt voor het vrije verkeer, maar dat voor deze beper-
king een rechtvaardiging kan bestaan indien deze voldoet
aan de evenredigheidseis.

Ofschoon deze zaken beperkingen betroffen in het kader
van het vrije verkeer van werknemers en van diensten, vorm-
den deze de aanleiding voor de Commissie om in het Mede-
dingingsverslag 2000 een paragraaf op te nemen waaruit
blijkt dat (ook) de Commissie het specifieke karakter van de
sport erkent en dat zij bij haar acties rekening zal houden met
de sociale, educatieve en culturele rol van de sport teneinde de
sociale rol ervan in stand te houden, maar ook dat zij rekening
zal houden met de beginselen die uit deze arresten voort-
vloeien bij de toepassing van het mededingingsrecht op
afspraken in de sportsector.4 Welnu, in genoemde arresten
stelde het Hof een beperking vast van het vrije verkeer van
werknemers respectievelijk het vrije dienstenverkeer, maar
bepaalde dat het afhangt van het economische karakter van
de activiteit of de betrokken beperking gerechtvaardigd (en
proportioneel) is. Indien van een economische activiteit geen
sprake is, valt de betrokken beperking buiten de reikwijdte
van het in het verdrag neergelegde verbod van belemmering
van het vrije verkeer van werknemers en diensten. 

Indien deze redenering, per analogiam, wordt toegepast
in de discussie over de relatie tussen sport en de mededin-
gingsbepalingen, zou hieruit moeten volgen dat, in het geval
in het kader van een mededingingsrechtelijke toets wordt
vastgesteld dat een economische activiteit ontbreekt, hetzij
van een te ver verwijderd verband sprake is c.q. de gesignal-
eerde mededingingsbeperking inherent is aan de betrokken
(sport)activiteit, de beperking buiten het toepassingsbereik
van het verbod van artikel 81, lid 1 EG of artikel 6 Mw valt.
In het licht van ‘s-Hofs rechtspraak dient daarbij een duide-
lijke relatie te zijn tussen de mededingingsbeperking ener-
zijds en de eigenheid van de sport(activiteit) anderzijds. Is
van een dergelijke relatie evenwel geen sprake c.q. ontbreekt
het evenwicht tussen de mededingingsbeperking en de eigen-
heid van de sport(activiteit), dan valt de betrokken (met sport
verband houdende) activiteit onder het kartelverbod en dient
met inachtneming van de ontheffingscriteria als bedoeld in
artikel 81, lid 3 EG en 17 Mw te worden beslist of de voorde-
len van de mededingingsbeperking opwegen tegen de nade-
len daarvan. Vanwege het specifieke karakter en maatschap-

pelijk belang van sport zouden de ontheffingsvoorwaarden
in dat geval extensief dienen te worden uitgelegd. Afspraken
die een legitiem aan sport eigen doel nastreven, bijvoorbeeld
herverdeling van gelden voor opleiding van jonge sporters of
afspraken die een evenwichtige, eerlijke competitie garande-
ren, zouden daarbij volledig in aanmerking moeten worden
genomen. 

KNVB / Feyenoord
De KNVB en Feyenoord zijn in een juridisch gevecht

verwikkeld ten aanzien van – in essentie – de vraag bij wie de
uitzendrechten van voetbalwedstrijden berusten. De KNVB
stelt zich op het standpunt dat de uitzendrechten, zowel voor
samenvattingen als voor de live-uitzending van wedstrijden
toebehoren aan hem en de bij hem aangesloten clubs geza-
menlijk, maar erkent dat de clubs medegerechtigd zijn. Feye-
noord is van mening dat de uitzendrechten van de door haar
in het kader van de Eredivisie (en Eerste Divisie) gespeelde
thuiswedstrijden uitsluitend aan haar toekomen. Bij vonnis
van 9 september 1999 heeft de rechtbank Rotterdam in het
voordeel van Feyenoord beslist en uitgemaakt dat de rechten
bij Feyenoord berusten. Hiertegen heeft de KNVB beroep
ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag. Bij arrest van 31 mei
2001 heeft het Gerechtshof het vonnis in stand gelaten en
beslist dat Feyenoord als “uitsluitend gerechtigde” aanspraak
kan maken op de uitzendrechten.5 De KNVB heeft intussen
cassatie ingesteld.*

De ‘rechten-vraag’
Alvorens aan de mededingingsrechtelijke beoordeling

van de zaak toe te komen, overweegt het Gerechtshof dat 
– kort samengevat – Feyenoord de rechthebbende is met
betrekking tot de uitzendrechten en dat Feyenoord als uitslui-
tend gerechtigde aanspraak kan maken op zowel de inkom-
sten uit kaartverkoop als de rechten op radio- en televisie uit-
zendingen van wedstrijden in het stadion van Feyenoord.
Daarbij is van belang dat het Hof ervan uitgaat dat de kern-
verantwoordelijkheid voor de thuis te spelen wedstrijden bij
de thuisspelende club ligt en dat Feyenoord in verhouding tot
de KNVB grotendeels het economische risico van die wedstrij-
den draagt. Aangezien dit artikel zich beperkt tot de mededin-
gingsrechtelijke aspecten van de uitzendrechtenproblematiek,
zal niet nader worden ingegaan op de kanttekeningen die bij
deze redenering zouden kunnen worden geplaatst.

4 XXXe Verslag over het Mededingingsbeleid (2000), par 229.
5 KNVB / Stichting Feyenoord, Gerechtshof Den Daag d.d. 31 mei 2001,

rolnr. 00/2, rolnr. Rb. 98/1428. Zie voor een bespreking L.Y.J.M. Parret,
M&M 2000, nr. 7, p.250-253.

* Noot van de redactie: bij het ter perse gaan van dit nummer van M&M
wees de Hoge Raad arrest in deze zaak. Het door KNVB ingestelde beroep
wordt door de de HR verworpen, waardoor Feyenoord als ‘uitsluitend
gerechtigde’ aanspraak kan maken op de uitzendrechten. HR 23 mei
2003, KNVB/Feyenoord, zaaknr. C01/255HR, LJN AF4607, te vinden op:
www.rechtspraak.nl
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Mededingingsrechtelijke aspecten
Na over de rechtenvraag te hebben beslist, behandelt

het Gerechtshof de mededingingsrechtelijke aspecten. Daarbij
gaat het in het bijzonder om de door Feyenoord ontwikkelde
stelling dat de statuten en reglementen van de KNVB in over-
eenkomsten van collectieve verkoop resulteren, welke over-
eenkomsten een beperking van de mededinging opleveren.
Het Gerechtshof gaat volgens het bekende mededingings-
rechtelijke schema te werk. Onder verwijzing naar het arrest
van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeen-
schappen in de zaak Tiercé / Ladbroke6 merkt het Gerechts-
hof in de eerste plaats op dat een overeenkomst waarin twee
of meer ondernemingen elkaar verbieden (of de ene de ander
verbiedt) aan derden een licentie voor de exploitatie voor uit-
zendrechten te verlenen, onder het kartelverbod als bedoeld
in artikel 6, lid 1 van de Mededingingswet (Mw) kan vallen,
omdat het de partijen bij de overeenkomst, respectievelijk de
clubs de vrijheid ontneemt met elkaar te concurreren bij de
exploitatie van uitzendrechten. Na te hebben vastgesteld dat
de KNVB en de clubs van de Eredivisie als ondernemersver-
eniging respectievelijk ondernemingen in de zin van de
mededingingsbepalingen zijn aan te merken, komt het
Gerechtshof toe aan de marktdefinitie. Blijkens het arrest is
de relevante productmarkt de markt voor uitzendrechten van
voetbalwedstrijden in de Eredivisie en de Eerste Divisie. De
relevante geografische markt wordt gevormd door Neder-
land. Daarbij wordt de aanbodzijde gevormd door de recht-
hebbenden op de uitzendrechten en de vraagzijde door de
omroepen en andere zendgemachtigden die de door de KNVB
georganiseerde voetbalwedstrijden (integraal of in samenvat-
tingen) via radio en televisie uitzenden. Vervolgens over-
weegt het Gerechtshof dat de statuten in samenhang met de
reglementen van de KNVB tot gevolg hebben dat de KNVB
opereert als een centraal verkoopkantoor dat voor haar leden
met uitsluiting van dezen de verkoopprijs van de uitzend-
rechten vaststelt om deze uitzendrechten zelf te kunnen
exploiteren. Daarom is er sprake van een mededingingsbe-
perkende overeenkomst tussen ondernemingen of besluit van
een ondernemersvereniging in de zin van artikel 6, lid 1 Mw
en artikel 81, lid 1 EG. Deze mededingingsbeperking is merk-
baar, omdat de overeenkomst betrekking heeft op de uitzend-
rechten van (vrijwel) alle in Nederland gespeelde wedstrijden.
Omdat niet kan worden geprofiteerd van een vrijstelling, is
het verbod van mededingingsafspraken als bedoeld in artikel
6, lid 1 Mw op de statuten en de reglementen van de KNVB
van toepassing. Bijgevolg zijn de litigieuze bepalingen in de
statuten en reglementen nietig en niet afdwingbaar. Tegen
deze achtergrond beslist het Gerechtshof dat de KNVB zich
niet op de verenigingsrechtelijke bepalingen zoals neergelegd
in de reglementen en statuten kan beroepen en wordt de uit-
oefening van de uitzendrechten hierdoor niet beperkt. 

Het NMa-besluit 

Samenvatting
Het NMa-besluit betreft een beslissing op het ont-

heffingsverzoek ten aanzien van de wijze van exploitatie van
live-uitzendrechten van competitievoetbal in de Eredivisie en
de exploitatie van uitzendrechten van samenvattingen ten
behoeve van een overzicht. Bij de beoordeling van het ont-
heffingsverzoek neemt de NMa als uitgangspunt dat de indi-
viduele BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties, hierna: ‘clubs’)
eigenaar zijn van de uitzendrechten van hun thuiswedstrij-
den. Daarbij haakt de NMa aan bij het oordeel van het
Gerechtshof Den Haag. Vervolgens constateert de NMa dat er
geen gronden zijn om te veronderstellen dat de individuele
clubs niet in staat zijn om hun uitzendrechten individueel te
exploiteren. Volgens de NMa spelen bij de mededingings-
rechtelijke beoordeling van de overeenkomst twee aspecten
een rol. In de eerste plaats het gezamenlijk aanbieden van
een totaalpakket van uitzendrechten. In de tweede plaats het
beperken van het aanbod van het aantal uit te zenden wed-
strijden. Vanuit de vraagzijde bezien is er maar één aanbieder
van een totaalpakket (dat zijn de bij ENV aangesloten clubs),
die na collectieve onderhandeling het meest aantrekkelijke
bod accepteert. Aldus wordt de concurrentie tussen de clubs
met betrekking tot de exploitatie van hun uitzendrechten uit-
geschakeld. Verder draagt het aanbieden van een totaalpak-
ket bij aan marktafsluitende effecten aan de vraagzijde,
omdat de rechten slechts aan één kapitaalkrachtige zendge-
machtigde worden verkocht. Ten slotte meent de NMa dat de
keuzevrijheid van de consumenten wordt beperkt. Tegen deze
achtergrond oordeelt de NMa dat beide aspecten ieder op zich
onder het verbod van artikel 6 Mw vallen. 

De beoordeling van het ontheffingsverzoek door de
NMa richt zich vervolgens, in essentie, op de exploitatie van
live-uitzendrechten. De exploitatie van uitzendrechten van
samenvattingen ten behoeve van een overzicht valt volgens
de NMa namelijk niet onder het kartelverbod, omdat de col-
lectieve exploitatie van uitzendrechten van samenvattingen
teneinde een overzicht te creëren, een samenwerking tussen
concurrenten betreft die het project of de activiteit waarop de
samenwerking betrekking heeft zelfstandig niet kunnen uit-
voeren. Hiertoe verwijst de NMa naar de Richtsnoeren
betreffende horizontale samenwerking.7 De door ENV aange-
melde wijze van exploitatie van live-uitzendrechten toetst de
NMa in de eerste plaats aan de voorwaarde of het arrange-
ment leidt tot een verbetering van de productie of distributie
en/of technische en economische vooruitgang. De NMa acht
de collectieve verkoop van uitzendrechten van live-wedstrij-
den niet noodzakelijk om te komen tot een vorm van solida-
riteit tussen de clubs nu een vorm van financiële solidariteit
tussen de clubs ook zonder collectieve verkoop bereikt kan

6 Jurispr. 1997, II-923. Zie voor een bespreking M.G. Wezenbeek-Geuke,
NTER 1997, p. 253-259.

7 Pb EG 2001 C 3.
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worden. Zo zouden de clubs ook bij individuele verkoop een
deel van hun inkomsten voor investeringen in jeugd en ama-
teurs kunnen reserveren. Als alternatief zouden de clubs een
deel van hun individueel verkregen inkomsten kunnen
afstaan met het oog op een herverdeling in gelijke delen tus-
sen de achttien clubs die in de Eredivisie spelen. Daarmee
verwerpt de NMa de stelling van ENV dat de wijze van
exploitatie erop gericht is een sportief evenwicht tussen de
voetbalclubs in stand te houden. Ook bestrijdt de NMa dat er
geen markt bestaat voor uitzendrechten van de thuiswedstrij-
den van niet-topclubs en dat deze clubs om die reden finan-
cieel ondersteund dienen te worden om enige sportieve
balans in de competitie te kunnen behouden. Volgens de
NMa is er wel degelijk vraag naar de uitzendrechten van de
niet-topclubs, in ieder geval voor de thuiswedstrijden van de
niet-topclubs tegen de topclubs, maar ook ingeval van
streekderby’s, degradatieduels, competitiewedstrijden die van
belang zijn voor deelname aan de Europese bekertoernooien
en andere mogelijke beladen duels. Verder wijst de NMa het
argument van ENV van de hand, dat door de aangemelde
wijze van exploitatie, met inbegrip van de voorgenomen
beperking van het aanbod, meer inkomsten gegenereerd kun-
nen worden. Hiertoe overweegt de NMa dat de voetbalsport
weliswaar bij hogere gezamenlijke opbrengsten gebaat kan
zijn, maar dat dit ten koste van zendgemachtigden en uitein-
delijk van de consument gaat. De pakketverkoop heeft tot
gevolg dat alle uitzendrechten van de clubs bij één zendge-
machtigde terecht komen. Daarnaast leidt deze wijze van
exploitatie tot een toetredingsdrempel voor kleinere zendge-
machtigden die zich de hoge kosten voor aanschaf van het
pakket niet kunnen veroorloven. Bovendien wordt de keuze-
vrijheid van consumenten en zendgemachtigden beperkt nu
vrijwel uitsluitend wedstrijden van de top drie (Ajax, PSV,
Feyenoord) worden uitgezonden. Ten slotte acht de NMa col-
lectieve verkoop niet noodzakelijk om afstemming van het
wedstrijdschema mogelijk te maken. In deze omstandigheden
oordeelt de NMa dat aan de voorwaarde dat de overeenkomst
dient bij te dragen tot verbetering van de productie of distri-
butie en/of de technische of economische vooruitgang niet is
voldaan. De NMa laat een toetsing aan de voorwaarde, dat
een billijk aandeel de gebruiker ten goede moet komen, en
aan de onmisbaarheidseis achterwege. Wel constateert de
NMa dat de achttien clubs die verenigd zijn in ENV gezamen-
lijk een machtspositie hebben en dat er derhalve onvol-
doende restconcurrentie is. 

Commentaar 
In het beschreven geval, waar het gaat om de gezamen-

lijke exploitatie van uitzendrechten van voetbalwedstrijden
waarmee zeer grote commerciële belangen gemoeid zijn, is er
nauwelijks aanleiding om te veronderstellen dat van een
evenwichtige balans tussen de mededingingsbeperking en de
eigenheid van de sportactiviteit sprake is. De NMa toetst de
collectieve exploitatie van de live-uitzendrechten vanwege
ENV dan ook terecht aan het kartelverbod. Voor de vraag of
aan de voorwaarden voor ontheffing op de voet van artikel

17 Mw is voldaan, gaat de NMa na of het voor ontheffing
aangemelde arrangement leidt tot een verbetering van de
productie of distributie en/of technische of economische
vooruitgang. Daarbij onderschrijft de NMa het specifieke
karakter van de sport, in verband waarmee sport niet op
dezelfde wijze als iedere andere sector kan worden behan-
deld. Tegen de achtergrond van de Verklaring van de Euro-
pese Raad van Nice onderzoekt de NMa vervolgens of de ver-
koop van uitzendrechten zoals die door ENV wordt toegepast
onontbeerlijk is om de financiële solidariteit tussen clubs die
aan de Nederlandse competitie deelnemen te waarborgen. De
NMa beantwoordt deze vraag ontkennend. Volgens de NMa
is het mogelijk de solidariteit te behouden zonder dat dit con-
currentiebeperkende gevolgen met zich meebrengt. 

Het NMa-besluit roept niettemin een groot aantal vra-
gen op. Zo is de constatering in het kader van de marktafba-
kening dat de clubs gezamenlijk in staat zijn marktmacht uit
te oefenen niet concludent.8 De NMa leidt het bestaan van
gezamenlijke marktmacht (een collectieve machtspositie?) af
uit haar bevinding dat de thans niet geëxploiteerde wedstrij-
den “zonder noemenswaardige bijkomende kosten” ook zou-
den kunnen worden geëxploiteerd. Dat dit niet gebeurt zou
betekenen dat de deelnemers “het aanbod beperk[en]”, een
constatering die op haar beurt “volgens de standaard econo-
mische theorie” tot de gevolgtrekking zou moeten leiden dat
de clubs gezamenlijk marktmacht uitoefenen. De NMa laat
echter na te onderzoeken of voor de niet-geëxploiteerde wed-
strijden überhaupt wel een zelfstandige (afzet-)markt bestaat.
Het is verdedigbaar dat sprake is van koppelverkoop, aange-
zien de koper van de rechten van Ajax-Feyenoord ook de
rechten van RBC-FC Zwolle in de maag krijgt gesplitst. Dit
uiteraard om de laatstgenoemde wedstrijd niet alleen voor
een niet marktconforme prijs aan de man te brengen, maar
om te garanderen dat voor die wedstrijd een afzetmarkt
wordt gecreëerd. Op deze wijze kan een naar valt aan te
nemen moeilijk verkoopbaar product toch nog worden gesle-
ten. Uit het feit dat vele van dergelijke wedstrijden niet door
de betrokken zendgemachtigde worden uitgezonden, zou
kunnen worden afgeleid dat de marktwaarde daarvan gering
is. Verder valt zonder nadere motivering niet direct in te zien
waarom de clubs niet op individuele basis de bij hen berus-
tende uitzendrechten van samenvattingen zouden kunnen 
– of moeten – exploiteren.9 In ieder geval is deze constate-
ring onjuist voor de commercieel aantrekkelijke clubs. Ook
stelt zich de vraag naar het belang en de reikwijdte van de
waarschuwing10 in het besluit “dat een overeenkomst inzake
exploitatie van een overzicht van samenvattingen er niet toe
mag leiden dat de clubs verder dan noodzakelijk beperkt
worden in de mogelijkheden hun individuele uitzendrechten
te exploiteren”.11 De concept-overeenkomst tussen de clubs
en de NOS waarop de waarschuwing betrekking heeft, zijn

8 Par 38.
9 Par 48.
10 Van een obiter dictum is geen sprake.
11 Par 50.
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immers (uitdrukkelijk) niet ter ontheffing aangemeld. Blij-
kens het NMa-besluit is deze enkel op verzoek van de NMa
toegezonden. 

In het bestek van deze bijdrage is het echter niet moge-
lijk op al deze (en andere) aspecten van het NMa-besluit in te
gaan. Om die reden en in het licht van de benadering die de
Commissie met betrekking tot de nieuwe ontwerp-regels van
de UEFA en de collectieve verkoop van de uitzendrechten
voor de Britse Premier League zal ik mij beperken tot wat ik
aanduid als de d-g NMa’s ‘kern’overweging ten betoge dat
aan de ‘eerste’ voorwaarde van artikel 17 Mw, i.e. verbetering
van de productie, distributie en/of technische of economische
vooruitgang, niet is voldaan. Deze redenering, waarop naar
mijn smaak het nodige valt af te dingen, is te vinden in para-
graaf 55 van het besluit. Daarin overweegt de d-g NMa:

“[…] Het sportieve evenwicht wordt verder verminderd
doordat door Canal+ vooral wedstrijden van de traditionele
top 3 (Ajax, Feyenoord, PSV) worden uitgezonden. Dat
betekent dat niet-topclubs relatief weinig op televisie te zien
zijn. De gezamenlijke exploitatie van de totale uitzendrech-
ten beperkt daarmee in casu de distributie van wedstrijden
van niet-topclubs. Daarmee worden zij beperkt in hun
mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe betalende bezoekers
en sponsors aan te trekken. Indien de niet-topclubs in staat
zouden zijn zelf hun uitzendrechten te exploiteren zouden
zij meer mogelijkheden hebben om zich te onderscheiden en
zelfstandig hun financiële positie te versterken in plaats
van afhankelijk te zijn van de huidige herverdelingsrege-
ling. Exposure in de media (m.n. televisie) is van groot
belang voor de mogelijkheden van clubs om te groeien. Men
mag ervan uitgaan dat individuele exploitatie van uitzend-
rechten door clubs zal leiden tot een groter aanbod van wed-
strijden op de televisie en meer aandacht op televisie voor
de niet-topclubs.” 

Ontwerp UEFA-regels Champions League
Zoals in de inleiding is aangegeven heeft de Commissie

medio 2002 bekendgemaakt voornemens te zijn een gunstig
standpunt in te nemen ten aanzien van de voor een negatieve
verklaring c.q. ontheffing aangemelde gewijzigde UEFA-regels
voor de gezamenlijke verkoop van de televisierechten op de
UEFA Champions League.12 Deze wijziging was noodzakelijk,
omdat de Commissie ten aanzien van de eerdere aangemelde
regeling, op grond waarvan de UEFA het exclusieve recht zou
hebben de commerciële rechten op de UEFA Champions
League te verkopen zonder dat de clubs commerciële activitei-
ten mochten ontplooien om deze rechten te ontplooien, van
mening was dat deze een inbreuk vormde op artikel 81, lid 1
EG. De regeling kwam naar het oordeel van de Commissie niet
voor ontheffing in aanmerking. In de punten van bezwaar
stelde de Commissie zich op het standpunt dat de regeling
zowel de mededinging op de upstream-markt voor de verwer-
ving van televisierechten op voetbalwedstrijden beperkt als op
de downstream-markt waar televisiezenders concurreren om

adverteerders en betaaltelevisiezenders om abonnees. Voorts
was de Commissie van oordeel dat door het commerciële beleid
van de UEFA de mogelijk grotere efficiëntie en andere voorde-
len van gezamenlijke verkoop voor de markt voor televisie-
uitzendingen teniet zouden worden gedaan. De oorzaak hier-
van is dat alle televisierechten op de UEFA Champions League
gedurende een groot aantal jaren op exclusieve basis aan één
omroeporganisatie in elk land worden verkocht. 

De nieuwe gezamenlijke verkoopregeling waarmee de
Commissie zich, in het licht van de ontheffingsvoorwaarden
van artikel 81, lid 3 EG, thans kan verenigen, ziet er als volgt
uit:
i) De UEFA zal de uitzendrechten op de UEFA Champions

League voor een periode van ten hoogste drie jaar gun-
nen na een openbare aanbestedingsprocedure waaraan
alle omroeporganisaties kunnen deelnemen;

ii) De uitzendrechten worden opgesplitst in verschillende
kleinere pakketten;

iii)De UEFA zal het exclusieve recht hebben de rechten op
rechtstreekse uitzending van de belangrijkste wedstrij-
den te verkopen. Hetzelfde geldt voor de resterende
wedstrijden. Indien de UEFA er niet in slaagt de reste-
rende wedstrijden binnen een week na de loting voor de
eerste groepsronde te verkopen, verliest de UEFA haar
exclusieve recht om deze uitzendrechten te verkopen en
kunnen de individuele thuisspelende clubs de rechten op
hun wedstrijd verkopen voor rechtstreekse uitzending
via betaaltelevisie of pay-per-view;

iv)Een dag na de laatste wedstrijd van de week waarin
wedstrijden van de UEFA Champions League zijn
gespeeld, i.e. vanaf donderdag-middernacht, kunnen
zowel de UEFA als de voetbalclubs de niet-rechtstreekse
uitzendrechten exploiteren;

v) Mediarechten die tot nu toe niet worden geëxploiteerd,
zoals de internet- en draadloos 3G/UMTS-rechten, zul-
len op de markt komen. 

Premier League
Naast deze zaak heeft de Commissie eind 2002 aange-

kondigd een onderzoek in te zullen stellen naar de gezamen-
lijke verkoop van uitzendrechten voor de Britse Premier
League.13 Blijkens het persbericht is de Commissie van oor-
deel dat de huidige collectieve verkoopregelingen mededin-
gingbeperkend zijn, omdat zij tot gevolg hebben dat de markt
wordt afgesloten voor andere zenders en uiteindelijk de ver-
slaggeving over voetbalwedstrijden in de media wordt
beperkt. Voorts stelt de Commissie zich op het standpunt, dat
de regelingen niet noodzakelijk zijn om de financiële solida-
riteit tussen de clubs te handhaven. Gelet op de niet mis te
verstane uitnodiging in het persbericht, i.e. “de Commissie

12 Bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17
van de Raad betreffende zaak COMP/C.2/373 – 98 Gezamenlijke verkoop
van de mediarechten op de UEFA Champions League op exclusieve basis,
Pb EG 2002 C 196.

13 Persbericht van de Commissie van 20 december 2002, IP/02/1951.
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zal ieder voorstel dat de FAPL (de Britse Premier League, KJD)
aan haar voorlegt om de huidige regelingen verenigbaar met
het Europee mededingingsrecht te maken en vrije toegang tot
verslaggeving in de media over voetbalwedstrijden te waar-
borgen met grote aandacht en in een open geest onderzoe-
ken”, stuurt de Commissie in deze zaak aan op een met de
UEFA Champions League-zaak vergelijkbare oplossing. Naar
mag worden aangenomen is de Commissie bereid een
beperkte gezamenlijke verkoopovereenkomst te accepteren,
waardoor een groter aantal wedstrijden rechtstreeks zouden
kunnen worden uitgezonden en de clubs meer mogelijkheden
hebben op individuele basis uitzendrechten te verkopen.

NMa-beleid versus communautair beleid
Ik merk in de eerste plaats op dat in de dossiers die

thans bij de Commissie in behandeling zijn de vraag wie
rechthebbende is ten aanzien van de uitzendrechten geen
punt van discussie is. Zonder meer wordt ervan uitgegaan dat
de rechten bij de individuele clubs berusten.14 In de tweede
plaats teken ik aan, aangenomen dat de door belangheb-
bende marktpartijen ingediende reacties op de 19(3) Bekend-
making de Commissie niet afbrengen van haar voornemen
om met de nieuwe UEFA-regels terzake de gezamenlijke ver-
koop van de televisierechten op de Champions League
akkoord te gaan en ondanks dat de modaliteiten verschillen,
dat de NMa bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van
het ontheffingsverzoek de benadering van de Commissie als
uitgangspunt had kunnen – in het licht van de uniforme toe-
passing van het mededingingsrecht in de lidstaten wellicht:
moeten15 – nemen. Uit het besluit blijkt evenwel niet dat de
NMa met bij de Commissie aanhangige zaken die hetzelfde
onderwerp bestrijken rekening heeft gehouden. Dat had ech-
ter wel voor de hand gelegen. Te meer nu de Commissie de
deur wagenwijd opengooit voor een met de mededingingsbe-
palingen verenigbare oplossing, in tegenstelling tot de NMa
die de deur resoluut dichtgooit: de collectieve exploitatie van
de uitzendrechten van livewedstrijden moet vanaf 1 augustus
2003 op de in het NMa-besluit neergelegde wijze zijn gere-
geld.16 Ik neem aan dat de NMa van de aanmelding bij de
Commissie van de UEFA-regels op de hoogte was en ook van
het voornemen van de Commissie om onder voorwaarden
akkoord te gaan met de aangemelde regels. Hetzelfde geldt
voor het onderzoek dat de Commissie ex officio is gestart
naar de collectieve uitzendrechten van de wedstrijden van de
Premier League. Het valt dan ook niet in te zien waarom de
NMa aan het voorgenomen beleid van de Commissie, waar-
van de contouren ruim voor de publicatie van het NMa-
besluit helder waren,17 voorbij is gegaan en ontheffing heeft
geweigerd. Immers, niets stond eraan in de weg, op de voet
van artikel 21, lid 1 Mw, aan een te verlenen ontheffing voor-
schriften of voorwaarden te verbinden. In de derde plaats
merk ik op dat, ofschoon in theorie individuele exploitatie
van uitzendrechten wel mogelijk is, het de vraag is of de
clubs buiten de top drie hiermee iets opschieten. De door de
NMa geïdentificeerde markt voor uitzendrechten van voet-
balwedstrijden laat zich immers kenmerken door een markt

waarbij de vragende partijen, dat zijn de publieke omroepen
en de zendgemachtigden, uitsluitend geïnteresseerd zijn in
het beste product. De ‘grote drie’, Ajax, PSV en Feyenoord
zullen als commercieel meest aantrekkelijke clubs, omdat zij
doorgaans in Nederland de prijzen (landstitel, beker, Johan
Cruijff-schaal) verdelen, weinig moeite hebben de aan hen
toekomende rechten voor hoge bedragen te verkopen. Of dat
voor de overige clubs ook geldt, is echter zeer de vraag.
Gesteld al dat een zendgemachtigde geïnteresseerd is in de
uitzendrechten van clubs buiten die van de topclubs, is het
niet waarschijnlijk dat omroeporganisaties bereid zullen zijn
om daarvoor nu nog aanzienlijke bedragen te betalen. Dat de
gouden tijden wel voorbij zijn, wordt treffend geïllustreerd
door de aankondiging van Canal+ met ENV te willen onder-
handelen over verlaging van het bedrag dat op dit moment
wordt betaald voor de uitzendrechten van live-voetbalwed-
strijden.18 Het is dan ook lang niet zeker dat de niet-topclubs,
zoals de NMa meent, ingeval van individuele exploitatie van
hun uitzendrechten in financiële zin beter af zijn dan in de
huidige herverdelingsregeling. Zo concluderen bijvoorbeeld
Falconieri et al., dat individuele verkoop met name econo-
misch efficiënter zal zijn in die competities waarin een groot
aantal clubs spelen, die relatief heterogeen zijn wat hun
onderhandelingsmacht en commerciële uitstraling betreft.19

De Eredivisie voldoet niet aan dit model. Immers, er is sprake
van een kleine groep van drie grote en machtige clubs en een
grote groep van kleinere clubs, die elkaar qua onderhande-
lingsmacht en commerciële uitstraling niet veel ontlopen. Er
is dus eerder sprake van twee homogene groepen dan van een
in haar totaliteit heterogeen te noemen competitie. Maar ook
als de bevindingen van de NMa een nadere economische
toets zouden doorstaan zijn we er nog niet. Ingeval van indi-
viduele exploitatie van de uitzendrechten is afstemming met
de (mede)organisator, i.e. ENV, van de voetbalwedstrijden
hoe dan ook noodzakelijk. Immers, ‘de clubs’ maken welis-
waar onderdeel uit van de door ENV georganiseerde competi-
tie, zij kunnen echter niet op individuele basis aan zendge-
machtigden wedstrijden aanbieden. Tegen deze achtergrond
vraag ik mij dan ook af of het oordeel van de d-g NMa dat de
individuele exploitatie van uitzendrechten de financiële posi-

14 Supra noot 13.
15 Vergelijk artikel 11 e.v. van de nieuwe Raadsverordening (EG) 1/2003

betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81
en 82 van het Verdrag, PbEG 2003 L 1. Verordening 1/2003 zal met
ingang van 1 mei 2004 Verordening 17/62 vervangen. Zie hierover:
F.O.W. Vogelaar, “De nieuwe Raadsverordening (EG) 1/2003 betreffende
de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van
het Verdrag, een eerste verkennend overzicht”, M&M 2003, nr.1.

16 Het is de vraag of de d-g NMa daartoe bevoegd is. In de Mededingings-
wet zijn mijns inziens geen aanknopingspunten om aan de afwijzing van
een ontheffingsverzoek voorwaarden te verbinden.

17 Persbericht van de Commissie d.d. 3 juni 2002, IP/02/806.
18 Blijkens het bericht in Trouw van 15 januari 2003 wil Canal+ het con-

tract met ENV openbreken omdat de bedragen die destijds in de hoogtij-
dagen van het voetbal zijn afgesloten niet meer van deze tijd zijn waarin
het economisch minder voorspoedig gaat.

19 S. Falconieri, F. Palamino en J. Sákovics, Collective vs. Individual Sale of
TV Rights in League Sports, Tilburg, 2002, p. 4.
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tie zal versterken en zal leiden tot een groter aanbod van
wedstrijden op de televisie, houdbaar is.

Het voorgaande laat uiteraard onverlet dat financiële
solidariteit op zich uiteraard geen reden kan zijn om een vrij-
stelling van het kartelverbod te rechtvaardigen. Ook indien
vast zou komen te staan dat de zwakke broeders in de eredi-
visie hun eigen rechten niet zelfstandig zouden kunnen
exploiteren, heeft collectieve verkoop veel weg van het vers-
trekken van een (niet-marktconforme) subsidie voor de klei-
nere clubs. Tegen deze achtergrond had de NMa moeten
nagaan of het voordeel van de regeling (een grotere garantie
voor het voortbestaan van een groot aantal marktspelers en
op die wijze handhaving van de ‘competitive balance’)
opweegt tegen de gesignaleerde mededingingsbeperking. De
d-g NMa laat een dergelijk onderzoek echter na.

Ten slotte 
De eerste stappen voor een beleid ten aanzien van televi-

sie-uitzendrechten op communautair en nationaal niveau zijn
inmiddels gezet. Van uniforme toepassing is evenwel nog geen
sprake. Wel is intussen duidelijk dat bij de mededingingsrech-
telijke beoordeling de Commissie en de NMa rekening (moeten)
houden met de specifieke kenmerken van de sport. Op commu-
nautair niveau is het wachten thans op definitieve beslissingen
inzake collectieve verkoop van de uitzendrechten bij de UEFA
Champions League en de Britse Premier League. Op nationaal
niveau wordt reikhalzend uitgekeken naar de uitkomst van het
cassatieberoep inzake KNVB/Feyenoord, meer bepaald naar de
manier waarop de Hoge Raad zal omgaan met de benadering
van de NMa die voorshands aanzienlijk strikter lijkt dan die
van de Commissie.
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