
Geachte heer Van Zwet/ beste Joost, 

Met deze e-mail willen wij, vanwege jullie concept marktanalysebesluit en de consultatie daarvoor, onze zienswijze 
met jullie delen over toegang tot vaste telecomnetwerken. ' 
De Consumentenbond vindt dat er voor een goed functionerende (telecom)markt voldoende keuze voor 
consumenten moet zijn. De keuze moet gelden voor verschillende aspecten van het aanbod, zoals voldoende keuze 
voor: 

• 	 verschillende aanbieders van de diensten telefoon, internet en televisie. 
• verschillende aanbieders van content. 
Concreet vinden wij ook dat consumenten op hun adres de keuze moeten hebben voor minimaal drie aanbieders 
met een (daadwerkelijke) internetsnelheid van ten minste 30 Mbps. 
De wens voor keuzevrijheid voor consumenten blijkt ook uit de reacties die wij krijgen van consumenten, onder 
meer op onze community. Samenvattend : uit deze reacties blijkt dat consumenten willen kiezen welke content en 
welke (één of meerdere) diensten ze afnemen. Ook willen ze voor snel internet niet alleen van Ziggo afhankelijk zijn. 
We hebben ook veel klachten gekregen over prijsverhogingen door providers. Voldoende concurrentie zorgt voor 
voldoende keuze in het aanbod, ook qua prijzen en kwaliteit. 
Door dominantie van twee partijen zien wij echter dat de keuzevrijheid onder druk is gezet. De partijen zijn 
dominant op de 'vaste' telecommarkt, en worden dat ook op de quad play markt - waarbij vaste en mobiele 
diensten worden gecombineerd. Een consument met een abonnement op zowel een vaste als mobiele telecom 
dienst, stapt mogelijk minder snel over. 
Het is moeilijk voor een derde partij om de duopolie uit te dagen, ook omdat geen enkele partij toegang heeft tot 
het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Ook zien we dat er voor consumenten minder écht te kiezen valt doordat 
bepaalde series en ander tv-aanbod nu alleen bij één provider kunnen worden afgenomen. Dat vinden wij zorgelijk. 
De meeste aanbieders van internet, televisie en telefonie via het vaste netwerk maken hiervoor nu gebruik van het 
netwerk van KPN. Alleen VodafoneZiggo biedt zijn diensten aan over het eigen kabelnetwerk. Uit een onderzoek in 
2015 naar de beschikbaarheid van snel internet bleek dat veel consumenten die snel internet wilden alleen bij Ziggo 
terecht konden. 
Door het openstellen van de netwerken van zowel KPN als VodafoneZiggo kunnen telecomaanbieders op één van 
deze netwerken eigen diensten aanbieden en komt er meer keuze voor consumenten. Bovendien ontstaat er een 
level playing field voor beide partijen (KPN en VodafoneZiggo) in de duopolie. 
Voor meer informatie verwijs ik jullie nog naar onderstaande berichten: 
• 	 Nieuwsbericht 28 februari 2018: https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/openstellen-netwerk

vodafoneziqgo-goed-voor-consumenten 
• 	 Online artikel over de content strijd en het duopolie, juni 2017: https://www.consumentenbond.nl/alles-in

1/content-striid 
• 	 Brief aan Europese Commissie ten aanzien van de samenwerking van Ziggo en Vodafone, 7 juli 2016: 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2016/zorqen-over-samenwerkinq-ziqqo-vodafone 
• 	 Brief aan de Tweede Kamer, 16 november 2015: https://www.consumentenbond .nl/nieuws/2015/tweede

kamer-aan-zet-voor-meer-keuze-snel-internet 
Met vriendelijke groet, 
Inge Piek 
Campagneleider Digitaal 
Consumentenbond 
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