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Geachte heren en dames, 

 

Microsoft Corporation ("Microsoft") en Activision Blizzard, Inc. ("Activision Blizzard"), naar behoren 

gekwalificeerd in de registers van de concentratiewet waarnaar wordt verwezen, verzoeken eerbiedig en tijdig om 

bijvoeging van het bijgevoegde verzoekschrift, ingediend in een openbare en vertrouwelijke versie. Er wordt verzocht 

de vertrouwelijke versie als een afzonderlijk bestand met beperkte toegang voor verzoeksters bij te voegen, 

aangezien deze vertrouwelijke informatie bevat, overeenkomstig artikel 52 van het huishoudelijk reglement van CADE 

("RICADE"). 

 

Indieners verklaren, overeenkomstig artikel 45 van het RICADE, dat de inhoud van de bijgevoegde scans getrouw 

is aan de oorspronkelijke versies. 

 

Van harte, 

 

MATHEUS MENDES NASARET 

OAB/DF nr. 58.695 

 

Matheus Nasaret 

Geassocieerd 

Tauil & Chequer Advogados geassocieerd met Mayer Brown 

SCS - Blok 09 - Blok A - Toren B - 5e verdieping - Kamers 503/504 

Parque Cidade Bedrijfsgebouw 

Brasília - DF , 703088-200 

T: + 55 61 9 9154-7402 

LinkedIn | Instagram 

tauilchequer.com.br 

 

 

 

Deze e-mail en de bijbehorende bestanden zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde persoon 
of entiteit. Indien u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve de systeembeheerder hiervan op de 
hoogte te brengen. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, mag u deze e-mail niet verspreiden, distribueren 
of kopiëren. 

 
Tauil & Chequer Advogados is geassocieerd met Mayer Brown LLP, een in de Verenigde Staten gevestigde 
commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
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NAAR HOOFDINSPECTEUR ALGEMEEN VAN RAAD

 ADMINISTRATIEF VAN VERDEDIGING - CADE, MR. ALEXANDRE BARRETO 

 

 

 

 
OPENBARE VERSIE 

 

 
 

Ref: Concentratiewet nr. 08700.003361/2022-46 Beperkte 

toegang Apartado nr. 08700.003366/2022-79 

 

 

 

 

 
 

Microsoft Corporation ("Microsoft") en Activision Blizzard, Inc 

("Activision Blizzard" en, tezamen met Microsoft, de "verzoeksters"), naar behoren 

gekwalificeerd in de registers van de bovengenoemde Concentratiewet, maken hierbij, via 

hun advocaten, hun opmerkingen kenbaar over de informatie die door CADE is verkregen in 

het kader van de markttoets met betrekking tot de mededingingsrechtelijke analyse van 

Microsofts voorgenomen verwerving van Activision Blizzard (de "operatie"). 

1. Verzoeksters verzoeken in eerste instantie om beperkte toegang tot de 

informatie die in dit antwoord grijs wordt weergegeven, op grond van artikel 52 van Wet 

nr. 12.529/2011, en artikel 5, lid 2, en artikel 6, punt I, van Decreet nr. 7.724/2012 en artikel 

52, punten II, IV en XIV, van de Interne regels van de CADE ("RICADE"), aangezien deze 

informatie niet openbaar toegankelijk is voor derden. 
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2. Zoals in het aanmeldingsformulier is uiteengezet, doet de transactie geen 

mededingingsbezwaren rijzen, aangezien er geen sprake is van belangrijke fusies of enig 

risico van marktafscherming. In feite kunnen alle horizontale overlappingen op summiere 

basis worden getoetst. Er is slechts één verticaal gerelateerd productsegment waarin 

Microsoft een belang van meer dan 30% heeft - in het hypothetische downstream-segment 

van de digitale distributie van consolegames. De stroomopwaartse positie van Activision 

Blizzard op het gebied van het uitgeven van consolegames ligt echter ver onder het niveau 

dat aanleiding zou kunnen geven tot bezorgdheid over afscherming. 

3. De Superintendency General ("SG") heeft reeds de gelegenheid gehad om dit 

begrip met andere marktdeelnemers te testen tijdens het onderzoek van deze concentratie. 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies op basis van de antwoorden van de 

respondenten:1 

• De marktdefinities die in Microsoft/ZeniMax2 werden gehanteerd, blijven 

geschikt voor de mededingingsrechtelijke analyse van de transactie. De 

antwoorden van derden bevestigen dat (i) het niet aangewezen is de markt 

voor de ontwikkeling en publicatie van spellen te segmenteren volgens genre 

en type en (ii) de markt voor de digitale distributie van spellen zowel het 

traditionele buy-to-play-model als abonnementsdiensten met toegang tot 

meerdere spellen omvat - m.a.w. de markt mag niet worden gesegmenteerd 

op basis van de betalingsmethode. 

• De aanvragers ondervinden concurrentie van een aantal 

spelontwikkelaars en -uitgevers, en al hun spellen hebben naaste 

concurrenten. De derde partijen hebben immers verschillende rivaliserende 

"derde" uitgevers genoemd die eigenaar zijn van populaire gamefranchises, 

hetgeen de intense rivaliteit op de markt aantoont, zoals in het 

aanmeldingsformulier wordt benadrukt. Volgens een van de 

 

 

 
 

1 Deze conclusies zijn gebaseerd op de openbare versies van de antwoorden op de brieven van het SG. 
2 Concentratiewet nr. 08700.006064/2020-91. Verzoekende partijen: Microsoft Corporation en ZeniMax Media Inc. 

Goedgekeurd zonder beperkingen op 1 februari 2021. 
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derde partij, "er is geen enkele videospeltitel die geen naaste concurrentie 

heeft".3 

 

4. De reacties van het publiek bevestigen in grote lijnen de zienswijze van de 

aanvragers. Zo antwoordde Ubisoft dat i) er geen reden is om de markt voor het 

ontwikkelen en uitgeven van spelletjes te segmenteren op basis van genre of soort 

spelletjes (hetgeen ook door Bandai werd bevestigd), ii) er geen titels van Activision 

Blizzard zijn zonder naaste concurrenten (hetgeen ook door Bandai werd bevestigd), Riot en 

Google) en iii) in de speldistributie, zelfs met de toenemende relevantie van 

abonnementsdiensten, moeten dergelijke diensten nog steeds worden beschouwd als 

onderdeel van dezelfde relevante markt als het "buy- to-play"-model, aangezien het 

gewoon een andere manier is om toegang te krijgen tot dezelfde inhoud (inzicht bevestigd 

door Sony, Nuuvem en Riot). 

5. Slechts één derde partij, Sony, bracht wezenlijk verschillende meningen naar 

voren met betrekking tot de verzoeksters en de andere door het SG geraadpleegde derden. 

Sony staat alleen in deze opvatting en spreekt zichzelf merkwaardig genoeg nog steeds 

tegen in zijn antwoord op de brief, zoals hieronder nader zal worden toegelicht. 

6. In de delen I en II van dit verzoekschrift wordt ingegaan op het merendeel van de 

reacties van derden, die, zoals hieronder wordt uiteengezet, een aantal positieve aspecten 

met betrekking tot de Transactie weerspiegelen. In deel III wordt ingegaan op het antwoord 

van Sony, dat tegenstrijdige opvattingen vertoont met de openbare antwoorden van de 

andere derden, zoals die zijn aangevoerd. Deel IV bevat een korte conclusie over de analyse 

van de antwoorden van de door het SG geraadpleegde derden, waarbij er met name op 

wordt gewezen dat de marktdefinities die in de zaak Microsoft/ZeniMax werden gehanteerd, 

nog steeds geschikt zijn voor de analyse van de onderhavige operatie. 

 

I. DE ANTWOORDEN VAN DE DERDEN BEVESTIGEN DE OPVATTINGEN VAN 

VERZOEKERS. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK ZIJN OVER HET 

ALGEMEEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORNAAMSTE 

ARGUMENTEN VAN VERZOEKSTERS 
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3 Zie het antwoord van Ubisoft op de brief van de SG (document SEI nr. 1087608). 
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7. Derden stemden in het algemeen in met de in het aanmeldingsformulier en 

in antwoorden op brieven van het SG uiteengezette afspraken van de verzoekers. 

8. Sony heeft bijvoorbeeld verklaard dat "alle spellen concurreren om de 

betrokkenheid van de speler"4 . Ubisoft antwoordde dat "er geen enkele videospeltitel is die 

geen nauwe concurrentie heeft".5 Bandai merkte op zijn beurt op dat "het grootste succes 

[van Activision Blizzard] het Call of Duty-spel is, dat onder meer Battlefield, Valorant en 

Destiny als concurrenten heeft"6 . In dezelfde geest hebben Riot en Google een aantal 

spellen opgesomd die nauwe concurrenten zijn van de vlaggenschiptitels van Activision 

Blizzard.7 

9. De reacties van derden bevestigden ook dat segmentering naar genre of type 

niet geschikt of niet praktisch is.8 Gamers kopen en spelen immers spellen van verschillende 

genres, en ook verschillende spellen van hetzelfde type/genre. Dit werd bevestigd door de 

antwoorden op de brieven van Bandai (die, op de vraag of segmentering op zijn plaats was, 

verklaarde dat "geen verdere segmentering nodig is"9 en van Ubisoft (die verklaarde dat "een 

onderscheid van de markt voor de ontwikkeling en publicatie van spelletjes op basis van hun 

genres en soorten niet gerechtvaardigd is")10 . Dit punt werd ook versterkt door verzoeksters 

in antwoord op de brief van het SG, waarin zij het volgende verklaarden: 

"[C]indelingen naar genre zijn inherent onnauwkeurig en subjectief. Genres zijn 

geen starre, stabiele of elkaar uitsluitende categorieën, maar eerder vloeiend en 

asystematisch gegroepeerde categorieën. Hieruit blijkt dat, hoewel classificatie een 

conventioneel instrument lijkt, er een inherente en vaak opzettelijke 

onnauwkeurigheid is rond deze definities, die weinig relevant zijn voor de 

 

 

4 Zie document SEI nr. 1084584 
5 Zie document SEI nr. 1087608. 
6Zie document SEI nr. 1083195. 
7 Volgens Google "[zijn] andere spellen die qua kwaliteit en genre vergelijkbaar kunnen worden geacht met COD 

onder meer Battlefield 2042 (uitgegeven door EA), Halo Infinite (uitgegeven door Microsofts Xbox Game Studios), 

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (uitgegeven door Ubisoft), en Counter Strike: Global Offensive (uitgegeven door 

Valve). "(SEI Document Nr. 1088535). Riot merkte op dat "de titels van Activision Blizzard te maken hebben met 

rivaliteit van naaste concurrenten. "(SEI Document Nr. 1083889). 
8 Voor meer details over het feit dat de concurrentie op de uitgeversmarkt niet gebaseerd is op geslacht, zie SEI 

Docket No. 1096553 voor het antwoord van verzoeksters op de brief. 

Zie document SEI nr. 1083195. 

Zie document SEI nr. 1078620. 
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consumenten, hetgeen erop wijst dat de segmentering niet geschikt is" (Zie SEI-

document 1096553). 

 

10. De markttoets bevestigde dus het inzicht dat de nabijheid tussen 

concurrenten niet kan worden afgemeten aan de groepering van spelletjes rond één 

genre/type in één enkel genre/type. 

11. De antwoorden van de derden komen ook overeen met andere relevante 

punten die door de verzoekers naar voren zijn gebracht. Recente toetredingen tot de markt 

voor de distributie van spellen in digitaal formaat, zoals vermeld in het aanmeldingsformulier (§ 

267), zijn bijvoorbeeld bevestigd door Nuuvem, Riot, Ubisoft, en Google11 - waarbij Ubisoft 

verder toevoegde dat toetreding door niet-verticaal geïntegreerde bedrijven perfect 

mogelijk is ("er is geen vereiste om ook op andere markten aanwezig te zijn, zoals die voor 

hardware. "). 12 Google bevestigde dat "er na de overname van Activision Blizzard door 

Microsoft een aanzienlijk aantal spelontwikkelaars/uitgevers op de markt zal blijven", en wees 

op de voordelen voor de consument van cloud-abonnementsdiensten die "een van de 

belangrijkste belemmeringen voor de toegang tot AAA-games - de noodzaak om aanzienlijke 

middelen in hardware te investeren - kunnen verminderen", en merkte op dat "cloud-

abonnementsdiensten binnenkort voor aanzienlijke veranderingen in de marktstructuur kunnen 

zorgen").13 Bovendien bevestigde Amazon dat multi-homing gebruikelijk is onder gamers 

die games spelen op meer dan één apparaat ("de verschillende apparaten die worden 

gebruikt voor gaming (waaronder mobiele apparaten, consoles en pc's) zijn onderling 

verwisselbaar, en [Amazon] merkt op dat veel spelers van games games op meer dan één 

apparaat spelen.").14 

 

II. DE MARKTTOETS HEEFT BEVESTIGD DAT DE IN DE ZAAK 

MICROSOFT/ZENIMAX VASTGESTELDE MARKTDEFINITIES NOG STEEDS 

GESCHIKT ZIJN 

 

 

11 Zoals vermeld in het aanmeldingsformulier kunnen onder de voorbeelden van nieuwkomers op de markt 

relevante spelers worden genoemd, zoals de Luna-service van Amazon (aangekondigd in september 2020 en 

onlangs gelanceerd in de VS), Epic Games Store (maart 2020), Google Stadia (november 2019), Apple Arcade 

(september 2019), onder andere. Bovendien zien verschillende bedrijven buiten de sector de gamesindustrie 

steeds meer als een aantrekkelijke kans (zoals Facebook, Amazon en Netflix). 

Zie document SEI nr. 1087608. 

Zie document SEI nr. 1088535. 

Zie document SEI nr. 1084568. 
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12. Op 7 juni 2022 stuurde het SG een reeks brieven aan derden met het verzoek 

opmerkingen te maken over de wijze waarop de aanvragers de definitie van het product en 

de geografische dimensie van de relevante markt interpreteren. Aangezien de verzoeksters 

zich baseerden op de marktdefinities die door de CADE in de zaak Microsoft/ZeniMax waren 

vastgesteld, spitsten de vragen van het SG zich voornamelijk toe op de vraag of deze 

definities nog steeds geschikt waren. 

13. Op basis van de publiek beschikbare antwoorden geven verzoeksters 

hieronder een samenvatting van de conclusies met betrekking tot (i) de ontwikkeling en 

publicatie van spelletjes, en (ii) de distributie van spelletjes, die in de brieven centraal staan. 

Samengevat gaan de aanvragers ervan uit dat de markttoets de marktdefinities heeft 

bekrachtigd die onlangs in de zaak Microsoft/ZeniMax zijn aangenomen - en die ten grondslag 

lagen aan de voorgestelde marktdefinities en marktgegevens die door de aanvragers in het 

aanmeldingsformulier zijn ingediend. 

 
II.A. Ontwikkeling en publicatie van spelletjes 

 
A. Product-markt definitie 

 
• De markttoets bevestigde over het algemeen de definities die in Microsoft/ZeniMax 

werden aangenomen, en bevestigde dat een onderscheid tussen spelgenres/types 

ongeloofwaardig is en niet moet worden overwogen om de markt voor de 

ontwikkeling en publicatie van spelletjes verder te segmenteren. 

 

o Derden die publiekelijk op deze vraag hebben geantwoord, verklaarden dat 

geen verdere segmentatie15 wenselijk zou zijn. 16 Zo verklaarde Ubisoft dat 

"een onderscheid van de markt voor het ontwikkelen en uitgeven van spellen 

op basis van hun genres en soorten niet gerechtvaardigd is" omdat 

 

15 Dat wil zeggen, afgezien van de segmentatie naar platform (mobiel, console of PC). In ieder geval zijn 

uiteenlopende standpunten over de geschiktheid van segmentaties van platforms irrelevant, aangezien er geen 

bezwaren rijzen, ongeacht de in aanmerking genomen segmentatie. Het gecombineerde marktaandeel van de 

aanvragers is in geen enkel platformsegmentatiescenario groter dan [RESTRICTED ACCESS]. 

Zie document SEI nrs. 1087608 en 1083195. 



8 

 

 

"Genres zijn subjectief, verschillende spelletjes overschrijden genres en gamers 

zijn gewoonlijk niet beperkt tot één enkel spelgenre," en concluderen dat "een 

onderscheid op basis van spelsoorten de realiteit van de markt niet zou 

weerspiegelen".17 Bandai verklaarde dat "[wij] geen noodzaak zien in verdere 

onderverdelingen. "18 

o Zoals hierboven vermeld, stond Sony alleen met de bewering dat Call of Duty 

van Activision Blizzard als een eigen spelsegment moest worden beschouwd, 

op basis van het inzicht dat de franchise een "kaskraker" zou zijn, een AAA-type 

spel dat geen rivaal heeft, en dat het "opvalt als een spelcategorie op zich".19 

Interessant is dat Sony ook vermeldde dat "alle games concurreren om de 

betrokkenheid van de speler".20 Het gebrek aan geloofwaardigheid van het 

argument dat Call of Duty moet worden beschouwd als een "categorie van 

spellen op zich" zal in detail worden behandeld in deel III hieronder. 

 
II.B. Distributie van spelletjes 

 
A. Product-markt definitie 

 
• De markttoets bevestigde dat de marktdefinities die in CADE's analyse van 

Microsoft/ZeniMax voor de distributie van spelletjes werden gebruikt, volledig van 

toepassing blijven, zonder dat een (hypothetisch) segment van 

abonnementsdiensten (met toegang tot meerdere spelletjes) in aanmerking 

hoeft te worden genomen. 

 

o Derden waren het er unaniem over eens dat de markt voor digitale 

distributie niet moet worden opgesplitst volgens betalingsmethode (d.w.z. 

tussen "buy-to-play" en abonnementsdiensten met toegang tot meerdere 

spelletjes), aangezien digitale betalingsmodellen in hoge mate onderling 

verwisselbaar zijn (zie § 126 e.v. van het aanmeldingsformulier). 

 

 

Zie document SEI nr. 1087608. 

Zie document SEI nr. 1083195. 
19 Zie het antwoord op de brief van Sony (document SEI nr. 1084584). 
20 Zie document SEI nr. 1084584 
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o Zo verklaarde Ubisoft dat abonneegamingdiensten "gewoon een andere 

manier zijn om toegang te krijgen tot inhoud die beschikbaar blijft via andere 

kanalen (bv. 'buy-to-play')".21 Nuuvem zei dat "abonnementsspeldiensten 

rechtstreeks concurreren met de verkoop van individuele titels,"22 en Riot 

wezen erop dat abonnementsspeldiensten "deel uitmaken van een bredere 

markt voor de distributie van digitale spellen".23 

o Zelfs Sony was het ermee eens dat "de spelletjes in wezen dezelfde zijn, 

ongeacht of de consument een eenmalige betaling heeft verricht of via een 

abonnementsdienst toegang tot de titels heeft gekregen".24 

B. Geografische markt 

 
• De markttoets bevestigde het mondiale karakter van de markt voor speldistributie, 

waarbij de derde partijen ermee instemden dat de aanvragers van mening waren dat 

alle relevante mondiale onlinewinkels toegankelijk zijn voor Braziliaanse spelers. 

o Nuuvem zei bijvoorbeeld dat "wij het voor digitale marketing aan Braziliaanse 

consumenten niet strikt noodzakelijk achten om een lokale vestiging te hebben; 

in het algemeen wordt een gemakkelijke toegang tot de markt al bereikt met 

gelokaliseerde prijzen, lokale betaalmethoden en vertaalde taal". 25. Google wees 

erop dat "[h]et hebben van een dochteronderneming of officiële 

vertegenwoordiger in Brazilië niet fundamenteel is voor de marketing van 

spellen aan Braziliaanse klanten. Onlinewinkels voor pc-spellen, mobiele 

toestellen en abonnementsdiensten voor spellen kunnen in Brazilië concurreren 

zonder een plaatselijke dochteronderneming. Verschillende spelers zouden met 

name gemakkelijk een aantrekkelijk aanbod voor Braziliaanse klanten kunnen 

creëren door een website te ontwikkelen in 

 

 

 

 

Zie document SEI nr. 1087608. 
22 Zie SEI-document 1080818. 

Zie document SEI nr. 1083989. 
24 Zie het antwoord op de brief van Sony (document SEI nr. 1084584). 

Zie document SEI 1080818. 
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Portugees en het maken van afspraken met gespecialiseerde betaalmiddelen om 

betalingen in Real te ontvangen." 26 

o In ieder geval kan de marktomschrijving worden opengelaten, aangezien de 

marktaandelen in wezen gelijk zijn wanneer een van beide scenario's (d.w.z. 

nationale of mondiale markten) in aanmerking wordt genomen, zoals zal 

blijken in deel II.C hieronder. 

 
II.C. Marktaandelen rekening houdend met de voorgestelde marktdefinities 

 
14. In het licht van de antwoorden op het marktonderzoek die in de delen II.A en 

II.B hierboven zijn samengevat, geeft de onderstaande tabel een overzicht van de 

marktaandelen van de verzoeksters op elk relevant marktscenario dat door de CADE in 

aanmerking moet worden genomen op grond van de voorgestelde marktdefinities en op 

grond van de beschikking Microsoft/ZeniMax: 

Tabel 1. Marktaandeel van aanvragers in de publicatie en distributie van spellen - 

Brazilië en wereldwijd - 2021 

 
Markt 

Brazil

ië 

Global 

Microsoft 
Activision 

Blizzard 
Δ HHI Microsoft 

Activision 

Blizzard 
Δ HHI 

 
 

Ontwikkeling en 

publicatie van 

spellen 

PC en 

Console 
[0-10%] [0-10%] [RESTRICTE

D] 

[0-10%] [0-10%] 
[RESTRICTE

D] 

PC [0-10%] [0-10%] 
[RESTRICTE

D] 
[0-10%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 

Console [0-10%] [0-10%] 
[RESTRICTE

D] 
[0-10%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 

Apparaten 

meubels 
[0-10%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 
[0-10%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 

 
Distributie 

van digitale 

spellen 

PC en 

Console 
[10-20%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 
[10-20%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 

PC [0-10%] [0-10%] 
[RESTRICTE

D] 
[0-10%] [0-10%] 

[RESTRICTE

D] 

Console [30-40%] n.v.t. n.v.t. [30-40%] n.v.t. n.v.t. 

 

 

 

 

Zie document SEI nr. 1084586. 
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15. De tabel bevestigt dat alle horizontale overlappingen op samenvattende basis 

kunnen worden onderzocht, aangezien de gecombineerde marktaandelen minder dan 20% 

bedragen. Er is slechts één verticaal verwant productsegment waarin de verzoeksters (meer 

bepaald Microsoft) een aandeel van meer dan 30% hebben - in het hypothetische 

downstream-segment voor de digitale distributie van consolegames. De stroomopwaartse 

positie van Activistion Blizzard op het gebied van het uitgeven van consolegames ligt echter 

ver onder het niveau dat aanleiding zou kunnen geven tot bezorgdheid over afscherming. 

 

III. HET ANTWOORD VAN SONY IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE 

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN HET ALGEMEEN EN MET DE 

EIGEN BEWERINGEN VAN DE ONDERNEMING 

 

16. Het hoeft geen verbazing te wekken dat Sony de enige derde partij was die 

een openbaar standpunt innam dat wezenlijk verschilde van dat van de verzoeksters en de 

derden met betrekking tot de concurrentieanalyse van de transactie. Samenvattend 

beweerde Sony het volgende: 

• de Call of Duty-franchise van Activision Blizzard geen rivalen zou hebben en 

van essentieel belang zou zijn voor de PlayStation-console; en 

• De opname van Activision Blizzard content in de Xbox Game Pass catalogus 

zou een "omslagpunt" in de markt betekenen. 

17. Het standpunt van Sony i) staat echter volledig los van de openbare 

antwoorden van andere derden, alsmede van de conclusies van CADE in de analyse van 

Microsoft/ZeniMax, ii) weerspiegelt niet adequaat de consumentenvoorkeuren noch de 

algemene dynamiek van de markten voor de uitgave en distributie van spelletjes, en 

(iii) in strijd is met Sony's eigen antwoord, zoals in deel III.A hieronder zal worden uitgelegd. 

 
18. De geïsoleerde positie van Sony kan waarschijnlijk worden verklaard door het 

feit dat Microsofts abonnementsaanbod voor kansspelen, Xbox Game Pass ("Game Pass"), 

werd gelanceerd als een concurrerend antwoord van Microsoft op het falen van Xbox in de 

"console-oorlog" en de noodzaak om gamers extra waarde te bieden ten opzichte van het 

"buy-to-play"-model 



12 

 

 

traditioneel. Op die manier dreigt Game Pass beter te kunnen concurreren met het buy-to-

play-model, dat met succes door Sony is ingevoerd. 

 

19. Kortom, Sony is verontwaardigd dat het moet concurreren met de 

abonnementsdienst van Microsoft. Sony's publieke verklaringen over abonnementsspelen27 

en zijn antwoord op de brief van de SG zijn duidelijk: Sony wil niet dat aantrekkelijke 

abonnementsdiensten zijn machtspositie op de digitale distributiemarkt voor consolegames 

bedreigen. Met andere woorden, Sony is tegen de invoering van nieuwe 

monetisatiemodellen die zijn bedrijfsmodel op de helling zouden kunnen zetten. 

 
III.A. Call of Duty is geen "spelcategorie op zich", en is geen essentiële input 

voor distributeurs van consolegames 

 
20. Sony trachtte het Call of Duty-spel van Activision Blizzard te karakteriseren als 

een franchise die "op zichzelf staat als een categorie spellen". Volgens Sony is "[Activision's] 

Call of Duty een essentieel spel: een 'blockbuster', AAA-type spel dat geen rivaal heeft"28 . 

21. Het argument van Sony lijkt ervan uit te gaan dat de uitgeef- en 

ontwikkelingsmarkt moet worden gesegmenteerd op basis van genre/type, maar dat Call of 

Duty een genre/markt op zich zou zijn. 

 

 

 

27 Zie het interview van Jim Ryan, CEO van Sony, met de website Games Industry Biz, waarin de strategie van Sony 

wordt onthuld om op de dag van de lancering geen nieuwe titels beschikbaar te stellen voor het 

abonnementenaanbod van Sony vanwege de gevolgen voor het huidige bedrijfsmodel: "[betreffende] het bij de 

lancering beschikbaar stellen van onze eigen games voor deze dienst, of een van onze diensten... zoals u wel weet, is 

dit niet een weg die we in het verleden zijn ingeslagen. En het is niet een pad dat we zullen volgen op onze nieuwe 

dienst. We denken dat als we dat zouden doen met de games die we bij PlayStation Studios produceren, die 

opwaartse spiraal doorbroken zou worden. Het niveau van de investeringen die we zouden moeten doen in onze 

studio's zou niet mogelijk zijn, en we denken dat het effect op de kwaliteit van de games die we produceren niet iets 

zou zijn wat gamers zouden willen." In het origineel: "[in termen van] het plaatsen van onze eigen games in deze 

dienst, of een van onze diensten, na hun release ... zoals u wel weet, is dit niet een weg die we in het verleden zijn 

ingeslagen. En het is niet een weg die we gaan bewandelen met deze nieuwe dienst. We denken dat als we dat 

zouden doen met de games die we bij PlayStation Studios maken, die vicieuze cirkel doorbroken zou worden. Het 

niveau van investeringen die we in onze studio's moeten doen, zou niet mogelijk zijn, en we denken dat het domino-

effect op de kwaliteit van de games die we maken niet iets zou zijn wat gamers willen." (Beschikbaar op 

www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could- suffer-if-we-put-them-straight-into-ps-plus). 

Zie document SEI nr. 1084584. 

http://www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could-
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22. Een dergelijke extreme bewering vindt geen steun in enig feitelijk element 

of technische analyse van de marktomschrijving. Een dergelijke bewering wordt in feite 

tegengesproken door de antwoorden van de andere aangemelde derden, de voorkeur 

van de spelers en de dynamiek van de markt in het algemeen. Tenslotte is het niet in 

overeenstemming met Sony's eigen antwoord. 

 

23. Ten eerste levert Sony geen enkel bewijs voor zijn bewering dat Call of Duty 

een afzonderlijke markt zou vormen ten opzichte van alle andere categorieën van spelletjes. 

Sony geeft alleen commentaar op de kracht van het Call of Duty-merk en de loyaliteit en 

betrokkenheid van de fans.29 

24. De bewering dat Call of Duty een trouwe aanhang heeft, is een 

vooronderstelling waaruit niet kan worden afgeleid dat het spel een "categorie van spellen op 

zich" vormt. Sony's eigen PlayStation heeft overigens een gevestigde basis van trouwe 

spelers voor het merk30 . Een dergelijke vaststelling leidt echter niet tot de conclusie dat de 

PlayStation - of om het even welk merkproduct met trouwe consumenten - een afzonderlijke 

markt vormt ten opzichte van alle andere consoles. Extrapolatie van een dergelijke 

bevinding naar de extreme conclusie dat Call of Duty een "categorie spellen op zich" is, is 

eenvoudigweg niet te rechtvaardigen op grond van een kwantitatieve of kwalitatieve 

analyse. 

25. Ten tweede is, zoals verwacht, gebleken dat een dergelijke extreme bewering 

niet strookt met de resultaten van de instructie en de werking van de markt voor de 

ontwikkeling en publicatie van spelletjes niet adequaat weergeeft. 

26. In feite heeft Call of Duty verscheidene rivalen, zoals wordt bevestigd door de 

bedrijven die door de SG zijn geraadpleegd, [RESTRICTED ACCESS]: 

Figuur 1. Verkoopgegevens Call of Duty | 2019 tot 2021 

 

[BEPERKTE TOEGANG] 

 

 

 

 
 

Zie document SEI nr. 1084584, blz. 9. 
30 Zie bijvoorbeeld: Thegamer, "Study claims PlayStation fans most loyal", 23.01.2020 (Beschikbaar op 
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https://www.thegamer.com/study-claims-playstation-fans-most-loyal/). 

http://www.thegamer.com/study-claims-playstation-fans-most-loyal/)
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27. Ten derde is segmentering naar genre of type niet geschikt of niet praktisch, 

zoals blijkt uit de reacties van het publiek op de brieven van SG.31 Sony staat volledig op 

zichzelf als het iets anders beweert (wat overigens wordt tegengesproken door Sony's 

eigen antwoord), aangezien een dergelijke segmentering de concurrentiedynamiek 

van de spelletjesindustrie niet adequaat weergeeft. De realiteit is dat gamers spellen van 

verschillende genres kopen en spelen, en ook verschillende spellen van hetzelfde 

type/genre. Dit werd bevestigd door de antwoorden op de brieven aan Bandai (die op de 

vraag of segmentering aangewezen is, verklaarde dat "geen verdere segmentering nodig is"32 

en aan Ubisoft (die verklaarde dat "een onderscheid van de markt voor de ontwikkeling en 

publicatie van spelletjes op basis van hun genres en soorten niet gerechtvaardigd is")33 . Dit 

punt werd ook versterkt door verzoeksters in antwoord op de brief van het SG, waarin zij 

het volgende verklaarden: 

"[C]indelingen naar genre zijn inherent onnauwkeurig en subjectief. Genres zijn 

geen starre, stabiele of elkaar uitsluitende categorieën, maar eerder vloeiend en 

asystematisch gegroepeerde categorieën. Hieruit blijkt dat, hoewel classificatie een 

conventioneel instrument lijkt, er een inherente en vaak opzettelijke 

onnauwkeurigheid kleeft aan deze definities, die voor de consument weinig 

relevant zijn, hetgeen erop wijst dat segmentatie niet geschikt is" (Zie SEI-

document nr. 1096553). 

 

28. De nabijheid van concurrenten kan derhalve niet worden afgemeten aan de 

groepering van spelletjes rond eenzelfde genre/type in eenzelfde genre/type. In feite is Call 

of Duty niet alleen geen "categorie van spellen op zich", maar ondervindt het ook sterke 

concurrentie van spellen uit verschillende genres en soorten. 

 

29. Sony lijkt ook te suggereren dat Call of Duty van essentieel belang is voor 

game-distributeurs: 

Activision's Call of Duty is een essentieel spel: een blockbuster, AAA-type spel dat 

geen rivaal heeft. Volgens een studie uit 2019 is "Call of Duty's belang voor 

entertainment in het algemeen onbeschrijflijk. Het merk was het enige IP van 

 

31 Voor meer details over het feit dat de concurrentie op de uitgeversmarkt niet gebaseerd is op geslacht, zie SEI 

Docket No. 1096553 voor het antwoord van verzoeksters op de brief. 

Zie SEI-document 1083195. 

Zie document SEI nr. 1078620. 
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Call of Duty is zo populair dat het de consolekeuze van gebruikers beïnvloedt en 

zijn netwerk van trouwe gebruikers is zo stevig verankerd dat zelfs indien een 

concurrent het budget had om een soortgelijk product te ontwikkelen, hij niet in 

staat zou zijn het te evenaren. "(Zie SEI-document nr. 1084584). 

30. Dit argument houdt geen stand, evenmin als de bewering dat Call of Duty 

een afzonderlijke markt is. 

31. Ten eerste schatten de Aanvragers op basis van gegevens van derden dat 

Call of Duty goed is voor ten hoogste ongeveer [RESTRICTED ACCESS]% van de 

consumentenuitgaven voor de PlayStation [RESTRICTED ACCESS], zoals weergegeven in tabel 2 

hieronder. 

Tabel 2. Aandeel van de wereldwijde consumentenuitgaven voor Call of Duty op Xbox en 

geschatte waarde op PlayStation 

 

[BEPERKTE TOEGANG] 

 

32. Eisers schatten voorts dat Call of Duty slechts [TOEGANG VERBROT TOT 

ACTIVISION BLIZZARD]% van Sony's wereldwijde digitale verkoop vertegenwoordigt 

(rekening houdend met zowel de verkoop van spellen als aankopen in het spel)34 . Met 

andere woorden, Sony beweert radicaal dat één enkele gamefranchise - die voorzichtig 

gezien slechts [GERESENTRICEERDE TOEGANG]% van zijn consumentenuitgaven en 

[GERESENTRICEERDE TOEGANG TOT ACVISIEBLIZZARD]% van zijn wereldwijde digitale 

verkoop vertegenwoordigt - essentieel is voor zijn bestaan als een levensvatbare distributeur 

van digitale games. Het hierboven beschreven lage aandeel in de inkomsten en de 

consumentenuitgaven ligt echter aanzienlijk onder de drempel waarbij Call of Duty als een 

input zou kunnen worden beschouwd die een impact kan hebben op het 

concurrentievermogen van PlayStation downstream. 

33. Ten tweede, zo'n radicaal argument - dat duidelijk geen stand houdt - wordt 

nog zwakker als je bedenkt dat slechts twee Activision Blizzard titels 

 

34 Uit de geconsolideerde financiële resultaten van Sony blijkt dat de PlayStation Store in 2021 in totaal 12,7 

miljard dollar omzet heeft gegenereerd 

(https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/21q3_supplement.pdf.) [TOEGANG BEPERKT TOT 

BLIZZARD]. 

http://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/21q3_supplement.pdf.)
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zijn opgenomen in de top 20 van best verkochte consolegames van 2021, een lijst die een 

aantal titels omvat van andere populaire franchises die eigendom zijn van rivaliserende 

uitgevers, zoals FIFA (Eletronic Arts), Grand Theft Auto (Take-Two Interactive), Assassin's Creed 

en Far Cry (Ubisoft), Resident Evil Village (Capcom), Minecraft (Xbox) - waarbij moet worden 

opgemerkt dat deze laatste ook verkrijgbaar is op PlayStation- en Nintendo-consoles.35 Het 

is interessant op te merken dat de lijst van best verkochte titels ook exclusieve content 

voor andere consoles bevat: Mario Kart, Super Mario, Animal Crossing, Pokémon, Super 

Smash Bros (exclusief voor Nintendo) en Spider Man (exclusief voor PlayStation). Met 

andere woorden, Call of Duty is slechts één spel uit een groot aantal best verkopende 

spellen, waarvan er vele niet eens verkrijgbaar zijn op Xbox als gevolg van 

exclusiviteitsstrategieën van Microsofts concurrenten. 

34. Bovendien moet worden opgemerkt dat, hoe succesvol de vroegere releases 

van een franchise ook zijn geweest, toekomstig succes gewoon niet is gegarandeerd. Dit 

kan het geval zijn met Call of Duty, zoals met elke andere populaire franchise. [BEPERKTE 

TOEGANG]. 

35. Ten derde spreekt Sony zichzelf tegen door toe te geven dat Call of Duty 

niet essentieel is. In feite beweerde Sony dat Game Pass snel is gegroeid "omdat Microsoft 

sinds 2017 verschillende studio's van derden heeft overgenomen, [...] en hun inhoud aan 

Game Pass heeft toegevoegd", en voegde eraan toe dat "[t]e Game Pass-abonnementen snel 

groeien, zelfs zonder essentiële / AAA-content van derden" (nadruk toegevoegd).36 

36. Hoewel tot dusver nog geen enkele titel van Activision Blizzard in Game Pass is 

opgenomen, is de dienst er toch in geslaagd miljoenen spelers aan te trekken en aan zich te 

binden, zoals Sony zelf opmerkt. Indien de Game Pass succesvol is gebleken zonder dit 

soort spellen beschikbaar te stellen, kan dergelijke inhoud logischerwijs niet als 

essentieel worden beschouwd voor een distributiekanaal van spellen om concurrerend 

te zijn. Hetzelfde kan worden gezegd van het consoleplatform van Nintendo en de pc-winkel 

van Epic Games, die opviel ondanks het feit dat ze geen games uit de Call of Duty-franchise 

aanboden. 

 

 

35 Bron: interne inlichtingengegevens van Microsoft, gebaseerd op bronnen van derden (NPD/GfK). 
36 Zie het antwoord van Sony op de brief (document SEI nr. 1084584). 



18 

 

 

37. De bovenstaande redenen wijzen erop dat Sony beducht is voor de 

toegenomen concurrentie op de merites die de transactie met zich meebrengt, en niet zozeer 

voor een concurrentiebeperkend effect (dat er eenvoudigweg niet is). 

 
III.B. Activision Blizzard's opname van content op Game Pass schaadt de 

concurrentiepositie van andere consoles niet, maar verhoogt juist de 

concurrentie in de gamesindustrie... tot groot ongenoegen van Sony 

 
38. Zoals gezegd beweert Sony dat "[u]ne van de redenen waarom Microsofts 

Game Pass zo snel is gegroeid, is omdat Microsoft sinds 2017 verschillende studio's van derden 

heeft overgenomen", waardoor "Microsoft een grotere massa aan content" zou hebben 

gekregen. Sony beweert vervolgens dat de toevoeging van "Activision's games aan die inhoud 

een omslagpunt zou betekenen". 

39. De hypothetische bezorgdheid van Sony lijkt te zijn dat Microsoft met de inhoud 

van Activision Blizzard een onbereikbare voorsprong zou krijgen op het gebied van 

abonnementsdiensten. Deze bezorgdheid is ongegrond om de vijf hieronder genoemde 

redenen. 

 

40. Ten eerste: het maakt geen deel uit van Microsofts strategie om gamers 

content te ontnemen. Integendeel, Microsoft heeft publiekelijk verklaard "Call of Duty op 

[Sony's] PlayStation te willen houden," alsmede "Call of Duty en andere populaire titels van 

Activision Blizzard op [Sony's] PlayStation beschikbaar te willen blijven stellen" met de 

toezegging dit te zullen doen "na bestaande contractuele overeenkomsten".37 [BEPERKTE 

TOEGANG]. 

41. In dit verband zullen spelers toegang blijven hebben tot de content van 

Activision Blizzard, waaronder Call of Duty, via traditionele buy-to-play-kanalen, zoals de 

PlayStation-console. Dit vermindert de stimulans voor spelers om over te stappen op 

Game Pass, aangezien zij geabonneerd kunnen blijven op hun favoriete dienst (bv. Sony's 

PlayStation Plus) en ook gemakkelijk een exemplaar van Call of Duty kunnen kopen. 

 

 

 
 

37 Vide Adapting ahead of regulation: a principled approach to app stores", 09.02.2022, Brad Smith - President & 

Vice President van Microsoft (link beschikbaar op https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/02/09/open-
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app- store-principles-activision-blizzard/); tweet van Phil Spencer, 20 januari 2022 (link beschikbaar op 

https://twitter.com/XboxP3/status/1484273335139651585). 
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42. Ten tweede, zoals in het aanmeldingsformulier is gemeld en door de 

markttoets is bevestigd, zien spelers abonneediensten als een van de verschillende 

manieren waarop men voor games kan betalen. Dit werd bevestigd door Sony zelf: "[a]s 

SIE van mening is dat abonnementsdiensten concurreren met spelletjes die tegen een enkel 

bedrag worden gekocht ("buy-to-play"). [...] De games zijn in wezen hetzelfde, ongeacht of de 

consument een eenmalige betaling heeft gedaan of via een abonnementsdienst toegang heeft 

gekregen tot de titels..." 38 

43. Sony's verklaring onthult het volslagen gebrek aan logica in de bewering dat 

de toevoeging van "Activision's games aan deze inhoud een omslagpunt zou betekenen". 

Indien i) abonnementsdiensten concurreren met het buy-to-play-model, zoals Sony zelf 

erkent, en ii) de inhoud van Activision gedistribueerd zal blijven worden via het buy-to-play-

kanaal, dan volgt hieruit dat gamers gewoon het betaalmodel kunnen blijven kiezen dat 

zij verkiezen om toegang te krijgen tot de inhoud van Activision. 

 

44. Ten derde is Sony's implicatie dat Game Pass onbereikbaar leiderschap zou 

kunnen verwerven in de sector van de abonnementsdiensten niet alleen onverenigbaar met 

de marktdefinitie die Sony zelf heeft aangevoerd (zoals vermeld in punt 42), maar gaat zij 

ook voorbij aan i) het dynamische karakter van deze diensten en ii) Sony's eigen relevante 

aanwezigheid in die sector. 

45. In feite zijn abonnementsdiensten een recente strategie om geld te 

verdienen. Hoe baanbrekend Game Pass ook was, het is een dynamische ruimte met nieuwe 

diensten en inhoud, en er zijn al een aantal gevestigde exploitanten en diensten met 

vergelijkbare betaalmodellen en in verschillende prijsklassen.39 

46. Sony biedt reeds een abonnementsdienst aan, PlayStation Plus, die het bedrijf 

heeft kunnen opschalen dankzij het bestaande gebruikersbestand, de omvang van het 

PlayStation-platform en de exclusieve content. Zoals vermeld in § 114 van het 

 

38 Zie het antwoord van Sony op de brief (document SEI nr. 1084584). 
39 Zoals in de §§ 47 en 267 van het aanmeldingsformulier wordt benadrukt, hebben vele mondiale ondernemingen 

belangstelling getoond voor deze ruimte, waaronder gevestigde gamebedrijven zoals Sony, Nintendo, EA en 

Ubisoft, en nieuwkomers uit aangrenzende sectoren zoals Apple, Amazon, Google, Facebook en Netflix. Elk van 

deze nieuwkomers heeft toegang tot verschillende activa (in termen van bv. gebruikersbasis, kapitaal, bestaande 

inhoud) die zij kunnen aanwenden om te concurreren met Game Pass. 
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Formeel heeft Sony Microsoft ingehaald wat de verkoop van consoles en het aantal 

geïnstalleerde consoles betreft, aangezien de verkoop van de Xbox in de vorige generatie 

meer dan verdubbeld is. 

47. Wat Sony niet vermeldt wanneer het impliceert dat Game Pass een 

onbereikbare leiderspositie zou kunnen verwerven op het gebied van abonnementsdiensten 

- die overigens concurrentie ondervinden van het traditionele buy-to-play-model - is zijn 

eigen leiderspositie op het gebied van de digitale distributie van consolegames. Sony is in 

feite de grootste digitale distributeur van consolegames (in Brazilië en wereldwijd), zowel in 

het ruimere distributiesegment als in het meer beperkte hypothetische segment van 

abonnementsdiensten voor meerdere consolegames, zoals uit onderstaande tabellen 

blijkt: 

 

Tabel 2. Distributie van digitale consolegames - Wereldwijd - 2020 en 2021 
 

 
Concurrent 

2020 2021 

Recepten 

(USDM) 

Markt 

Aandeel 

(%) 

Recepten 

(USDM) 

Markt 

Aandeel 

(%) 

Sony [RESTRICTED

] 

[50-60%] [RESTRICTED

] 
[50-60%] 

Microsoft [RESTRICTED

] 
[30-40%] [RESTRICTE

D] 

 
[30-40%] 

 

Nintendo [RESTRICTED

] 
[10-20%] [RESTRICTE

D] 

 
[10-20%] 

 

EA [RESTRICTED

] 
[0-10%] [RESTRICTE

D] 

 
[0-10%] 

 

Square Enix [RESTRICTED

] 
[0-10%] [RESTRICTE

D] 

 
[0-10%] 

 

Totale Markt [RESTRICTED

] 
100,0% [RESTRICTE

D] 

 100,0% 

 

Methodologie en bronnen: [RESTRICTED ACCESS]. 

 
 

Tabel 3. Abonnementsdiensten voor meervoudige consolegames - Wereldwijd - 2020 

en 2021 
 

 
Concurrent 

2020 2021 

Recepten 

(USDM) 

Markt 

Aandeel 

(%) 

Recepten 

(USDM) 

Markt 

Aandeel 

(%) 

Sony [RESTRICTED

] 

[50-60%] [RESTRICTED

] 

[40-50%] 

Microsoft [RESTRICTED [30-40%] [RESTRICTE [30-40%] 
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] D] 
 

Nintendo [RESTRICTED

] 

[10-20%] [RESTRICTE

D] 

 [10-20%] 

 

EA [RESTRICTED

] 

[0-10%] [RESTRICTE

D] 

 [0-10%] 

 

Totale Markt [RESTRICTED

] 

100% [RESTRICTE

D] 

 100% 

 

Methodologie en bronnen: [RESTRICTED ACCESS]. 
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48. De bezorgdheid van Sony - marktleider in zowel het engere als het bredere 

scenario - over mogelijke concurrentie van Game Pass weerspiegelt dan ook gewoon de 

gebruikelijke weerstand van traditionele gevestigde exploitanten tegen concurrentie 

op basis van de verdiensten van ontwrichtende spelers. 

 

49. Dit wordt nog duidelijker wanneer Sony verklaart dat "de lagere 

onmiddellijke kosten van abonneediensten voor consumenten uitgevers die aanzienlijke 

investeringen in games terugverdienen door deze tegen een up-front vergoeding te verkopen, 

niet concurrerend kunnen maken" (cursivering toegevoegd).40 Dergelijke subjectieve kritiek op 

het business model van Game Pass onthult ook Sony's echte zorg: de vrees dat een 

innovatief bedrijfsmodel dat consumenten toegang geeft tot inhoud van hoge 

kwaliteit tegen lagere directe kosten - iets wat eerder moet worden geprezen dan 

bekritiseerd - een bedreiging vormt voor zijn leidende positie in de gamesindustrie, 

waarbij Microsoft afstapt van een "apparaatgerichte" bedrijfsstrategie (in die zin dat gamers 

dure PC's of consoles moeten kopen om toegang te krijgen tot de games van de beste 

kwaliteit) en overschakelt op een meer consumentgerichte ("gamer-centric") strategie die 

gamers in staat zal stellen de games te spelen die zij willen, waar zij willen en op welk 

apparaat zij maar willen. 

50. In een interview met de website Games Industry Biz onthulde Jim Ryan, CEO 

van Sony, de strategie van het bedrijf om op de lanceringsdag geen nieuwe titels in 

PlayStation Plus op te nemen, wat duidelijk verzet aantekent tegen een bedrijfsmodel dat 

een bedreiging vormt voor de apparaatgerichte strategie die Sony tot dusver heeft 

gevolgd:41 

"Wat betreft het aanbieden van onze eigen games op deze dienst, of een van onze 

diensten, bij de lancering ... zoals u weet, is dit niet een pad dat we in het verleden 

hebben bewandeld. En het is niet een pad dat we zullen volgen op onze nieuwe 

dienst. We denken dat als we dat zouden doen met de games die we bij PlayStation 

Studios produceren, die opwaartse spiraal doorbroken zou worden. Het 

investeringsniveau dat 

 

 

40 Idem. 
41 Zie het interview van Jim Ryan, CEO van Sony, met de website Games Industry Biz, waarin de strategie van Sony 

wordt onthuld om op de lanceerdag geen nieuwe titels beschikbaar te stellen in het abonnementenaanbod van 
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Sony wegens de gevolgen voor het huidige bedrijfsmodel (beschikbaar op www.gamesindustry.biz/playstations-

jim-ryan-our-games-could- suffer-if-we-put-them-straight-into-ps-plus). 

http://www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could-
http://www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could-
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die we in onze studio's zouden moeten doen, niet mogelijk zou zijn, en we denken 

dat het effect op de kwaliteit van de games die we produceren niet iets zou zijn wat 

spelers zouden willen." 

 

51. Sony zou de hoge kwaliteit van zijn first-party games verder kunnen benutten 

door deze op de introductiedag beschikbaar te stellen op PlayStation Plus, een strategie i) 

die de groei van het gebruikersbestand van de dienst snel zou kunnen versnellen als reactie 

op de concurrentiedruk van Game Pass (of een andere dienst) en ii) die Sony momenteel 

niet toepast, zelfs niet met betrekking tot het nieuwe en geactualiseerde PlayStation Plus. 

Een dergelijke stap van Sony zou PlayStation Plus nog aantrekkelijker kunnen maken om te 

kunnen concurreren met de strategieën van rivaliserende game-distributeurs - ten voordele 

van de gamers. 

 

52. Ten vierde, [RESTRICTED ACCESS]. 

 

53. Ten vijfde hebben, gezien het bestaan van een sterke upstream-

concurrentie, rivaliserende distributiekanalen voor spelletjes, waaronder consoleshops en 

abonnementsdiensten, toegang tot een breed gamma titels naast de spelletjes van 

Activision Blizzard, waaronder exclusieve inhoud die niet beschikbaar is voor 

consumenten van Microsoft. 

 

54. Zo kondigde Sony op 16 mei 2022 de belangrijkste titels aan die op de "New 

PlayStation Plus" beschikbaar zouden worden gesteld.42 Naast een aantal populaire 

exclusieve Sony-titels zoals Ghost of Tsushima, Death Stranding en Demon's Souls, kondigde 

Sony aan dat de catalogus Ubisoft+ Classics zou bevatten, "een samengestelde selectie van 

populaire games, waaronder bestsellers Assassin's Creed Valhalla, The Division en For Honor," 

die "naast de PlayStation Plus Extra- en PlayStation Plus Premium-abonnementsniveaus zal 

worden gelanceerd."43 

55. De lancering van het nieuwe PlayStation Plus, dat door de sector wordt 

beschouwd als "een rivaal voor Xbox Game Pass",44 weerspiegelt de intense rivaliteit in de 

sector van de speldistributie. Ubisofts catalogus met "populaire" en "bestverkochte" games 

op PlayStation Plus 

 

42 Zie https://blog.playstationºcom/2022/05/16/all-new-playstation-plus-game-lineup-assassins-creed-valhalla- 

demons-souls-ghost-of-tsushima-directors-cut-nba-2k22-and-more-join-the-service/. 
43 Zie https://news.ubisoft.com/en-us/article/bPREDsvbMwS7wKIHlnVF1/ubisoft-coming-to-playstation. 
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44 Bloomberg, "PlayStation plant nieuwe dienst om Xbox Game Pass aan te pakken", 03.12.2021 (beschikbaar op 

h t t p s : / / w w w . b l o o m b e r g . c o m / n e w s / a r t i c l e s / 2 0 2 1 - 1 2 - 0 3 / p l a y s t a t i o n - p l a n s -

n e w - s e r v i c e - t o - t a k e - o n - x b o x - g a m e -  pass ); VGC "Sony 'pulling PS Now retail cards' ahead of 

expected launch of Game Pass rival", 01.12.2022 (beschikbaar op 

https://www.videogameschronicle.com/news/sony-pulling-ps-now-retail-cards-ahead-of-expected-launch-of- 

game-pass-rival/). 

http://www.videogameschronicle.com/news/sony-pulling-ps-now-retail-cards-ahead-of-expected-launch-of-
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versterkt deze rivaliteit en benadrukt tevens de diversiteit van hoogwaardige games van derden 

die beschikbaar zijn voor aanbieders van abonnementsdiensten. 

56. Vanuit welk perspectief men het ook bekijkt, de conclusie is derhalve 

dezelfde: de opname van de inhoud van Activision Blizzard in Game Pass schaadt niet 

het vermogen van andere spelers om te concurreren op de markt voor digitale 

distributie van games; integendeel, het verhoogt de concurrentie in de 

gamesindustrie door gewenste inhoud van hoge kwaliteit aan te bieden tegen lagere 

directe kosten. Dit is de voornaamste reden voor Sony's opmerkingen over de Transactie. 

 
III.C. Sony's stilzwijgende bezorgdheid over de exclusiviteit van Activision 

Blizzard-inhoud is ongegrond, en Microsoft wil Activision Blizzard-

spellen beschikbaar blijven stellen op concurrerende consoles 

 
57. Met het argument dat Call of Duty geen rivalen heeft en een essentiële titel 

is, lijkt Sony bezorgd te zijn over de toekomstige toegang tot de franchise en de inhoud van 

Activision Blizzard. Microsoft herbevestigt [RESTRICTED ACCESS]. 

58. In ieder geval moet worden opgemerkt dat het gebruik van 

exclusiviteitsregelingen de kern is geweest van Sony's strategie om haar aanwezigheid in de 

spelindustrie te versterken. Onder de exclusives van Sony kunnen titels worden genoemd 

als The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, Spiderman, Demons Souls en de 

geremasterde versie van Final Fantasy VII.45 Zoals in het formulier van de bekendmaking (zie § 

205) wordt uitgelegd, blijkt uit gegevens van derden dat exclusieve consolettitels in 2021 

ongeveer [RESTRICTED ACCESS] van de totale PlayStation-verkoop van Sony uitmaakten 

en ongeveer [RESTRICTED ACCESS] van de totale verkoop van content in de digitale 

PlayStation-winkels. 46 Van 2018 tot 2021 vertegenwoordigden exclusieve titels 

[RESTRICTED ACCESS] van de gameverkoop en [RESTRICTED ACCESS] van de totale 

gamecontent op PlayStation. Anderzijds waren de overeenkomstige gegevens van Microsoft 

in 2021 slechts 

 

45 Sony heeft niet alleen exclusieve first-party content in eigendom, maar heeft ook overeenkomsten gesloten met 

derde uitgevers om andere vormen van exclusiviteit met betrekking tot bepaalde games veilig te stellen, zoals 

marketingexclusiviteit of exclusiviteitsrechten met betrekking tot downloadbare content. 
46 De gegevens van Nielsen hebben alleen betrekking op de periode 2019 tot en met februari 2021. 
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van respectievelijk [RESTRICTED ACCESS]; van 2018 tot en met 2021 vertegenwoordigden 

exclusieve titels [RESTRICTED ACCESS] van de gameverkoop en [RESTRICTED ACCESS] als 

de in-app-aankopen worden meegerekend.47 [BEPERKTE TOEGANG]. 

59. Sony heeft zelf toegegeven dat het geen first-party titels buiten het 

PlayStation-ecosysteem distribueert "[...] SIE distribueert haar eigen games niet via 

abonnementsdiensten van derden. De meeste eigen games van SIE worden voor PlayStation 

ontwikkeld en via de PlayStation Store en in veel gevallen via de PlayStation Plus-

abonnementsdienst gedistribueerd. "48 

60. Aangezien i) exclusiviteitsstrategieën de kern hebben gevormd van Sony's 

strategie om haar aanwezigheid in de game-industrie te versterken en ii) Sony een leider is 

op het gebied van de distributie van digitale games, zoals uiteengezet in de punten 46 en 

47, is Sony's bezorgdheid over de eventuele exclusiviteit van Activision's content op zijn 

zachtst gezegd incoherent. Het laat alleen eens te meer zien dat men bang is voor een 

innovatief bedrijfsmodel dat gamers content van hoge kwaliteit tegen lage kosten 

biedt, en dat een leidende positie in gevaar brengt die in de loop der jaren is gesmeed uit 

een op apparaten gerichte en op exclusiviteit gerichte strategie. Inderdaad: 

• Microsofts mogelijkheden om Game Pass verder uit te breiden, worden 

belemmerd door Sony's wens om die groei te remmen. Sony betaalt voor 

"blokkeringsrechten" om te voorkomen dat ontwikkelaars inhoud toevoegen 

aan Game Pass en andere concurrerende abonnementsdiensten. [MICROSOFT 

BEPERKTE TOEGANG]. 

 

• [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 

 

• [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 

 
61. Hoe weinig verrassend Sony's kritiek op exclusiviteit van content ook is - 

aangezien de hele strategie van PlayStation gericht is op de 

 

47 [BEPERKTE TOEGANG]. 
48 Zie het antwoord van Sony op de brief (document SEI nr. 1084584). 
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exclusiviteit in de loop der jaren - de realiteit is dat de strategie om de spellen van Activision 

Blizzard te behouden door ze niet in concurrerende consolewinkels te distribueren, 

gewoonweg niet winstgevend zou zijn voor Microsoft. 

62. Een dergelijke strategie zou alleen winstgevend zijn indien de spelletjes van 

Activision Blizzard een voldoende groot aantal gamers voor het ecosysteem van de Xbox-

console zouden kunnen aantrekken, en indien Microsoft voldoende inkomsten uit de 

verkoop van spelletjes zou kunnen halen om de verliezen te compenseren die voortvloeien 

uit het niet distribueren van dergelijke spelletjes op concurrerende consoles. [TOEGANG 

BEPERKT TOT MICROSOFT]. 

63. Alsof dit nog niet genoeg is, resulteren exclusiviteitsstrategieën nog steeds in 

titelspecifieke kosten. [TOEGANG BEPERKT TOT MICROSOFT]. 

64. Dergelijke kosten, gevoegd bij de in punt 61 geraamde gederfde omzet, 

betekenen dat Microsoft niet in staat zou zijn de verliezen te compenseren door hogere 

inkomsten in het Xbox-ecosysteem als gevolg van de toepassing van exclusiviteit 49 . Dit 

geldt met name gezien i) de "gamer-centric" - in tegenstelling tot "device-centric" - 

strategie die Microsoft met Game Pass heeft geïntroduceerd en ii) h e t  feit dat 

PlayStation over de verschillende generaties heen de trouwste gebruikers heeft,50 . Alle 

aanwijzingen dat de merkentrouw die in vorige ronden van de "console-oorlogen" is 

opgebouwd, erop wijst dat PlayStation een sterke marktpositie zal blijven innemen. 

65. Tenslotte, zelfs indien de strategie winstgevend zou zijn - hetgeen niet het 

geval is - zou de tenuitvoerlegging ervan geen gevolgen hebben voor de concurrentie, 

gezien: 

• Het gebrek aan upstream-marktmacht van Activision Blizzard: hoewel 

Activision Blizzard bepaalde populaire franchises uitgeeft (zoals Call of Duty), 

hebben de verzoeksters minder dan [GESTRICTEERDE TOEGANG] van het 

gecombineerde marktaandeel te midden van een omgeving met gevestigde 

rivalen; 

 

 

 

49 [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 



30 

 

 

50 Best SEO Bedrijven, Generatie Merk Loyaliteit, 13.09.2019. Beschikbaar op: 

https://www.bestseocompanies.com/generational-brand-loyalty/. 

http://www.bestseocompanies.com/generational-brand-loyalty/
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• Het feit dat Call of Duty geen essentiële input is voor concurrerende 

consoles, in het bijzonder voor de PlayStation-console, zoals reeds 

uiteengezet in deel III.A hierboven; 

• De scherpe concurrentie op de markt voor de uitgave van spelletjes: 

zoals door CADE en de Europese Commissie in de zaak Microsoft/ZeniMax is 

bevestigd, is de markt voor de uitgave van spelletjes zeer concurrerend. De 

aanvragers hebben te kampen met intense rivaliteit van een groot aantal derde 

uitgevers die populaire franchises bezitten;51 

• Het feit dat exclusiviteitsstrategieën gebruikelijk zijn in de 

gamesindustrie: andere marktdeelnemers hebben toegang tot eigen 

exclusieve content, wat zelfs heeft bijgedragen tot het succes van zowel 

PlayStation als Nintendo Switch in de consoleconcurrentie;52 

• Het feit dat concurrerende consoles een brede merkentrouw genieten: 

concurrerende consoles hebben een sterke reputatie opgebouwd en genieten 

een hoge mate van gamerentrouw, zoals blijkt uit onderzoek van Best SEO 

Companies,53 en het is onwaarschijnlijk dat grote aantallen huidige gebruikers 

van PlayStation- en Nintendo-consoles zouden overstappen op Xbox als 

gevolg van een hypothetische exclusiviteitsstrategie voor spellen van 

Activision Blizzard. 

 

 

 

 
 

51 Zoals hierboven vermeld, behoorden slechts twee titels van Activision Blizzard tot de best verkochte 

consolegames in 2021, een lijst die een aantal titels omvat van andere populaire franchises van rivaliserende 

uitgevers, zoals FIFA (Eletronic Arts), Grand Theft Auto (Take-Two Interactive), Assassin's Creed en Far Cry (Ubisoft), 

Resident Evil Village (Capcom), met inbegrip van exclusieve content voor andere consoles: Mario Kart, Super 

Mario, Animal Crossing, Pokémon, Super Smash Bros (Nintendo), en Spider Man (Sony). De enige door de 

aanvragers gepubliceerde titel die in de ranglijst voorkomt, is in feite ook uitgegeven voor Nintendo en 

Playstation: Minecraft. (Bron: interne marktonderzoeksgegevens van Microsoft, gebaseerd op bronnen van 

derden, NPD/GfK). 
52 Experts uit de sector erkennen inderdaad dat het betere aanbod aan games op de PlayStation 4 heeft 

bijgedragen tot het succes van de achtste consolegeneratie ten opzichte van de Xbox (zie MakeUseOf.com, "3 

Redenen waarom de PS4 de achtste consolegeneratie heeft gewonnen", 15.09.2021, link beschikbaar op 

https://www.makeuseof.com/ps4-8th- console-generation/). Wat Nintendo betreft, heeft de Nintendo Switch het 

goed gedaan dankzij een innovatieve aanpak van gaming en een catalogus van exclusieve first-party games, 

waarvan er vele wereldwijd bestsellers zijn geworden. 
53 Zie https://www.bestseocompanies.com/blog/generational-brand-loyalty/. 

http://www.makeuseof.com/ps4-8th-
http://www.bestseocompanies.com/blog/generational-brand-loyalty/
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66. Kortom, de hypothetische goedkeuring van een strategie voor het stopzetten 

van inhoud zou niet winstgevend zijn voor Microsoft en, zelfs indien zij zou worden 

uitgevoerd, zouden dergelijke strategieën om de hierboven beschreven redenen geen 

gevolgen hebben voor de concurrentie. 

 
III.D. Conclusie: Sony's ontevredenheid weerspiegelt niets meer dan de 

weerstand van traditionele gevestigde exploitanten tegen concurrentie 

van ontwrichtende spelers 

 
67. De verzoeksters hebben in de delen II.A tot II.C hierboven aangetoond dat 

het standpunt van Sony niet alleen losstaat van de openbare antwoorden op de markttoets, 

maar ook inconsistent is i) met haar eigen antwoord op de brief van SG, ii) met haar 

herhaalde bedrijfsstrategie gebaseerd op exclusiviteit van inhoud en iii) met openbare 

verklaringen van de onderneming. In feite bewijzen Sony's publieke verklaringen over 

abonnementsdiensten voor games54 en de standpunten die zij in haar antwoord op SG's 

brief inneemt, alleen maar dat Sony i) niet wil dat aantrekkelijke abonnementsdiensten 

haar machtspositie op het gebied van de digitale distributie van consolegames 

bedreigen, en ii) zich bedreigd voelt door Microsofts project om via Game Pass extra 

waarde te bieden ten opzichte van het traditionele buy-to-play-model. 

 

68. [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 

 

69. [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 

 

70. [MICROSOFT BEPERKTE TOEGANG]. 

 
IV. CONCLUSIE 

 

71. De aanvragers begrijpen dat alle relevante mededingingsaspecten in verband 

met deze transactie in het dossier zijn uiteengezet en gedocumenteerd. In feite dienden de 

aanvragers een volledig kennisgevingsformulier in en verstrekten zij 

 

54 Zie het interview van Jim Ryan, CEO van Sony, met de website Games Industry Biz, waarin de strategie van Sony 

wordt onthuld om op de lanceerdag geen nieuwe titels beschikbaar te stellen in het abonnementenaanbod van 

Sony wegens de gevolgen voor het huidige bedrijfsmodel (te vinden op www.gamesindustry.biz/playstations-jim-

ryan-our-games-could- suffer-if-we-put-them-straight-into-ps-plus). 

http://www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could-
http://www.gamesindustry.biz/playstations-jim-ryan-our-games-could-
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aanvullende informatie waarom het SG had verzocht, en het SG heeft reeds een grondige 

markttoets uitgevoerd, waarbij het gegevens heeft ontvangen van de belangrijkste agenten met 

vertegenwoordiging in Brazilië. 

72. Van de publiek beschikbare antwoorden die door derden zijn ingediend, 

hebben de Aanvragers Sony geïdentificeerd als de enige marktdeelnemer die standpunten 

heeft ingediend die afwijken van de beoordeling van de Aanvragers van de gevolgen van de 

Transactie. De verzoeksters hebben echter getracht in te gaan op de opmerkingen van Sony 

in deze manifestatie, door aan te tonen dat deze niet stroken met de antwoorden op de 

markttest en met de voorkeuren van de consument, en dat zij de dynamiek van de 

markt voor het uitgeven en distribueren van spelletjes in het algemeen niet op 

adequate wijze weergeven. 

 

73. Bovendien blijven de verzoekers volledig ter beschikking van het SG indien 

verdere verduidelijking nodig is over beweringen of kwesties die door een derde vertrouwelijk 

aan de orde zijn gesteld. 

74. Ten slotte begrijpen de aanvragers dat het aanmeldingsformulier, aangevuld 

met alle relevante informatie uit de antwoorden op de brieven, bevestigt dat de Operatie de 

mededinging op de markt niet kan beperken, en verzoeken zij eerbiedig dat de Operatie 

onverwijld wordt goedgekeurd zonder beperkingen, overeenkomstig artikel 88 van Wet nr. 

11.529/2011. 

Voorwaarden waarop zij hopen te worden toegekend. 

 
Brasilia, 9 augustus 2022 
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