
 

 

 
                                                         

 
                           

 

Zienswijze  op  ontwerpbesluit  Marktanalyse  Wholesale F ixed  Access  
 
Introductie  
 
Dit  document  bevat  de  zienswijze  van  M7  Group  S.A.  (hierna  M7) o p  het  door  ACM  op  27  
februari  2018  ter  consultatie  toegestuurde  ontwerpbesluit  Marktanalyse  Wholesale  Fixed  
Access  (ref:  ACM/UIT/471320)  (“het  Ontwerpbesluit”).   
 
Algemeen:  toegangsverplichting  noodzakelijk  
 
Wij  zijn  het  eens  met  de  door  ACM g estelde  afbakening  van  de  productmarkt  en  de  
geografische  markt  en  de  daaruit  volgende  voorgestelde  toegangsverplichting  voor z owel  
KPN  als  VodafoneZiggo.   
Gedachte  is  dat  alternatieve  providers  zorgen  voor m eer  concurrentie  en  daardoor vo or  
eindklanten  betere  prijzen  en  meer  innovatie.  
Als  wij  naar  de  afgelopen  periodes  kijken,  zien  wij  ook  dat  de  bestaande  
toegangsverplichting  van  KPN  in  eerste  instantie  zijn  doel  lijkt  te  bereiken  omdat  er e en,  
weliswaar  beperkt,  aantal  partijen  geprobeerd  heeft  toe  te  treden  tot  de  internetmarkt  voor  
consumenten.   
 
Marge  blijft punt v  an  aandacht  
 
Tegelijkertijd  zien  wij  helaas  ook  dat  de  effecten  hiervan  grotendeels  teniet  gedaan  worden  
doordat  er i n  de  consumentenmarkt  sprake  is  van  een  marge  uitholling,  met  name  op  
glasvezel  en  de  hogere  internetsnelheden.  Bij  glasvezel  ontstaat  deze  druk  door d e  
agressieve  glasprijzen  van  Telfort  en  de  glasvezel  instapproducten  (40Mb  glasvezel  voor  de  
prijs  van  DSL) v an  KPN  Retail.  Op  DSL  gebied  is  geen  concurrentie  mogelijk  met  
pairbonding  en  dreigt  een  zelfde  situatie  te  ontstaan  voor S upervectoring  en  komende  
“disruptieve  technologieën”.   
In  de  markt  is  dit  duidelijk  zichtbaar i n  het  feit  dat  enerzijds  kleinere  partijen  (Solcon,  Fiber,  
Stipte,  etc) n iet  zelfstandig  hebben  kunnen  blijven  opereren  en  anderzijds  in  de  concentratie  
van  de  grotere  partijen  zoals  VodafoneZiggo  en  T-Mobile-Tele2.  Bij  deze  grote  concentraties  
is  zichtbaar  dat  de  markt  transformeert  naar  een  gedwongen  4-play,  welke  bundeling  door  
contract- en  overstapvoorwaarden  aangevuld  met  bundelkortingen  concurrentie  
belemmerend  werkt  en  de  keuzevrijheid  van  consumenten  substantieel  beperkt.  
 
Vertrouwelijk:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Indien  ACM d it  wenselijk  acht,  kunnen  wij  bij  dit  punt  ook  op  hoofdlijnen  een  nadere  
financiële  onderbouwing  leveren.  
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Naast  deze  algemene  reactie  volgt  hieronder o nze  zienswijze  op  een  aantal  specifieke  
onderdelen  van  het  Ontwerpbesluit.  
 
3  Afbakening  relevante  markt W FA  
 
Wij  zijn  het  eens  met  de  analyse  dat  product  technisch  voor  nieuwe  aanbieders  en  nieuw  te  
acquireren  klanten  WBT  over  kabel  een  alternatief  is  voor h et  KPN  WBT  aanbod.  
 
Er  wordt  in  het  Ontwerpbesluit  echter  ook  gesteld  dat  bij  een  prijsverhoging  van  het  
VULA/OWM a anbod  de  voorgestelde  WBT  over  kabel  een  alternatief  voor b estaande  
afnemers  van  deze  diensten  kan  zijn.   
Dit  kan  echter a lleen  het  beoogde  effect  hebben  als  partijen  met  een  VULA/OWM  aanbod  bij  
kleine  aantallen  een  gunstige  prijs  voor  WBT  over k abel  kunnen  bedingen  die  vergelijkbaar  
is  met  de  variabele  componenten  van  het  VULA/OWM  aanbod.  
 
Deze  aanname  wordt  onterecht  gedaan  (paragraaf  138-148) d oor  te  refereren  naar  de  
businesscase  van  WIK  waaruit  zou  blijken  dat  een  business  case  voor  WBT  over  kabel  al  bij  
een  klein  marktaandeel  positief  is  en  dus  gebruik  zou  kunnen  worden  als  een  aanvulling  op  
een  VULA/OWM  product.  De  in  het  WIK  rapport  genoemde  marktaandeelpercentages  zijn  
echter  onrealistisch  laag.  Zie  hiertoe  ook  onze  eerdere  reactie  op  dit  rapport  van  25  
augustus.  Een  realistisch  aandeel  om t e  komen  tot  een  positieve  WBT  businesscase,  ook  in  
aanvulling  op  een  VULA  dan  wel  OWM  product,  ligt  een  stuk  hoger  dan  de  door  WIK  
genoemde  percentages.  
Hierdoor  mag  niet  bij  voorbaat  uitgegaan  worden  van  een  disciplinerende  werking  van  een  
toekomstig  WBT  over  kabel  aanbod  en  blijven  aandacht  en  maatregelen  ter b eperking  van  
de  effecten  van  de  gesignaleerde  marge  uitholling  effecten  noodzakelijk.   
 
5.3.7  Koppelverkoop  en  6.9.2.1  toegangsverplichting   
 
In  5.3.7  wordt  het  risico  van  koppelverkoop  op  wholesale  gebied  aangehaald.  In  paragraaf  
655  stelt  ACM  echter  dat  het  desalniettemin  niet  nodig  zou  zijn  om  VodafoneZiggo  een  
verplichting  op  te  leggen  om  een  Internet  WBT  product  zonder TV   te  leveren.  In  de  
paragrafen  daarna  legt  ACM  de  nadruk  op  het  probleem  dat  zou  kunnen  optreden  als  
aanbieders  geen  goede  afspraken  kunnen  maken  met  enkele  content  aanbieders.  Dit  
probleem  wordt  vervolgens  opgelost  met  het  eventueel  coderen  van  de  kanalen  van  deze  
content  aanbieder.  
 
Deze  oplossing  biedt  echter g een  oplossing  voor  toetreders  die  zich  willen  differentiëren  met  
een  aanbod  zonder  TV  of  op  een  standalone  OTT  TV  aanbieding.  In  de  regulering  moet  juist  
een  stimulans  gerealiseerd  worden  om  op  kabel  internet-only  producten  aan  te  bieden.  Dit  is  
nodig  om  aan  te  sluiten  bij  de  zichtbaar  wordende  verdeling  in  de  markt  waarbij  enerzijds  
een  groot  deel  van  de  consumenten  alles  bij  één  aanbieder  wil  afnemen  maar  tegelijkertijd  
een  ander d eel  ook  heel  bewust  keuzes  wil  kunnen  maken  welke  diensten  zij  afnemen  en  bij  
wie.  Omdat  de  alles-in-één  markt  steeds  meer  gedomineerd  wordt  door  partijen  die  een  
eigen  mobiele  netwerk  hebben  is  het  voor  de  totale  concurrentiepositie  belangrijk  dat  juist  de  
andere  groep  die  bewust  individuele  producten  wil  kiezen  ook  gericht  bediend  kan  worden  
op  het  kabel  netwerk.   
 
Deze  bezwaren  worden  niet  opgelost  met  het  voorgestelde  proces  in  paragraaf  663  tot  het  
opnieuw  overwegen  van  deze  verplichting  zodra  een  marktpartij  bij  ACM  komt  na  afwijzing  
van  een  dergelijk  verzoek  aan  VodafoneZiggo.  Immers  een  OTT  speler  zal  een  dergelijk  
verzoek  niet  redelijk  kunnen  onderbouwen  omdat  zij  geen  directe  betrokkene  is  in  een  
mogelijk  overleg  hiertoe  met  VodafoneZiggo.  
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6.8.3  Tariefregulering  VULA  over  koper  
 
Op  het  gebied  van  de  tariefregulering  op  VULA  over  koper i s  binnen  de  nieuwe  
reguleringsperiode  naast  de  hieronder  aangehaalde  problematiek  in  de  MDF  tariefplafonds  
aandacht  nodig  voor  disruptieve  technologieën  zoals  Supervectoring  die  uitgesloten  zijn  van  
het  bestaande  openbare  VULA  aanbod.  Op  de  door  KPN  gepubliceerde  standaard  WBA  
prijslijst  wordt  dit  product  aangeboden  met  een  premium  van  ca  6  Euro.  
  
Kijkend  naar  de  marktwerking  van  de  afgelopen  jaren  is  er e en  continu  patroon  dat  nieuwe  
hoge  snelheden  in  eerste  instantie  inderdaad  als  premium  aan  consumenten  aangeboden  
kunnen  worden  bij  relatief  lage  volumes.  Hierdoor  lijkt  in  eerste  instantie  de  impact  op  de  
concurrentie  van  een  dergelijk  hoge  inkoopprijs  van  de  disruptieve  technologieën  beperkt.  
 
Echter,  kijkend  naar  het  verleden,  mag  verwacht  worden  dat  na  2  à  3  jaar  de  snelheid  van  
de  standaard  pakketten  in  ieder  geval  voor a cquisitie  en  retentie  verhoogd  wordt  naar d e  
voorheen  premium  snelheid  zonder  prijsverhoging  aan  de  consumenten  kant.  
 
Daarmee  zou  acceptatie  van  deze  hoge  prijs  voor S upervectoring  al  aan  het  einde  van  deze  
reguleringsperiode  concurrentie  belemmerend  worden  zoals  op  dit  moment  ook  al  het  geval  
is  met  bonding.  
Het  is  daarom  ondanks  het  bestaan  van  een  koper  VULA  referentie  aanbod  op  dit  moment  
belangrijk  dat  er  een  regulering  inclusief  tariefverplichting  blijft  bestaan  zeker  met  betrekking  
tot  nieuwe  technologieën  op  koper  zodat  zeker  gesteld  wordt  dat  ook  aan  het  einde  van  
deze  reguleringsperiode  de  dan  gebruikelijke  internetsnelheden  tegen  acceptabele  kosten  
ingekocht  kunnen  worden  door  bestaande  en  nieuwe  aanbieders.  
 
Als  het  op  termijn  niet  mogelijk  is  de  hogere  snelheden  tegen  redelijke  condities  bij  KPN  
en/of  VodafoneZiggo  in  te  kopen,  dreigt  de  markt  voor h ogere  internetsnelheden  
gedomineerd  te  gaan  worden  door  KPN  en  VodafoneZiggo  wat  nog  gedurende  deze  
reguleringsperiode  kan  leiden  tot  een  vermindering  van  de  algehele  concurrentie.   
  
6.5.5.  VULA  over  FTTH  en  6.8.5  Tariefregulering  VULA  over  FFTH  
 
Wij  zijn  het  eens  met  de  analyse  dat  een  landelijke  ODF  uitrol  een  zeer  hoog  marktaandeel  
vergt  om t e  komen  tot  een  positieve  business  case.  Daarom  zal  een  VULA  aanbod  voor  
glasvezel  beschikbaar g esteld  moeten  worden.  
 
De  door  ACM  in  paragraaf  431  voorgestelde  geografische  beperking  van  het  VULA  aanbod  
voor  glasvezel  is  daarbij  niet  wenselijk  omdat  het  VULA  aanbod  hierdoor n iet  gebruikt  kan  
worden  als  een  ingroeimodel  naar  een  toekomstige  ODF  uitrol.  Omdat  de  footprint  
ontwikkeling  van  glasvezel  sterk  achterblijft  door  de  investeringskeuzen  van  KPN,  zijn  
landelijke  glasvezelcampagnes  om  dit  moment  al  moeilijk  te  bekostigen.  Door n u  restricties  
te  leggen  in  de  beschikbaarheid  van  een  VULA  aanbod  wordt  deze  bekostiging  nog  lastiger.   
Juist  als  ACM i nfrastructuur  concurrentie  door  ODF  access  wil  bevorderen  is  het  belangrijk  
dat  toetreders  de  kans  geboden  wordt  eerst  voldoende  naamsbekendheid  en  marktaandeel  
op  te  bouwen  met  een  WBT  of  VULA  aanbod  alvorens  de  stap  tot  gedeeltelijke  of  landelijke  
ODF  uitrol  te  kunnen  nemen.  
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KPN  heeft  in  de  tussentijd  ook  een  aanzet  gedaan  voor  een  vrijwillig  Glasvezel  VULA  
aanbod,  maar h et  door K PN  voorgestelde  aanbod  vergt,  ook  vergeleken  met  het  eerdere  
DSL  VULA  aanbod,  een  disproportionele  investering.   
 
De  retailmarkt  beschouwend  zien  wij  dat  klanten  maar  zeer  beperkt  bereid  zijn  een  premie  
te  betalen  voor g lasvezel  ten  opzichte  van  DSL  en  kabel.  Daarnaast  zien  wij  agressieve  
Telfort  glasvezelprijzen  plus  KPN  glasvezel  instap-aanbiedingen.  Ook  zijn  de  CPE  en  
gemiddelde  monteurskosten  bij  glasvezel  aanzienlijk  hoger  dan  bij  DSL  en  kabel.  
 
Dit  leidt  er t oe  dat  het  niet  mogelijk  is  om  concurrerend  producten  aan  te  bieden  op  het  door  
KPN  getoonde  VULA  aanbod  voor g lasvezel  dat  zich  kenmerkt  door:  a) e en  zeer  hoge  
upfront  investering  en  b)  nog  steeds  hoge  lijnprijzen.  
 
Deze  ongunstige  VULA  condities,  gecombineerd  met  de  door  WIK  en  marktpartijen  
aangegeven  hoge  marktaandelen  die  nodig  zijn  voor e en  ODF  business  case  betekent  dat  
er  onder  de  huidige  marktomstandigheden  en  zonder  verlaging  van  instapinvesteringen  en  
lijnprijzen  van  het  VULA  aanbod  geen  serieuze  toetreders  op  de  glasvezelmarkt  verwacht  
mogen  worden  en  bestaande  partijen  hun  base  niet  zullen  kunnen  uitbreiden,  afgezien  van  
T-Mobile  die  dit  wellicht  wel  kan  door g ebruik  van  het  kostenvoordeel  van  het  eigen  mobiele  
netwerk  in  een  4-Play  bundel.   
 
Hierdoor  dreigt  de  regulering  bij  te  dragen  aan  steeds  grotere  en  complexere  bundels  wat  op  
haar  beurt  leidt  op  een  beperking  van  de  algehele  concurrentie  en  in  het  bijzonder  ook  
innovatieve  toetreders  die  gespecialiseerd  zijn  op  een  enkele  component  uit  de  bundel  
belemmert  in  hun  mogelijkheden.  
 
6.7.3  Migratieaanbod  bij  uitfasering  MDF  access  
 
Recent  heeft  KPN  indicaties  gegeven  dat  zij  de  mogelijkheid  aan  het  onderzoeken  is  om  
MDF/SDF  access  uit  te  faseren  in  de  gebieden  waar F TTH  beschikbaar i s  naast  MDF.  
 
Gezien  het  hierboven  aangegeven  ontbreken  van  een  FTTH  business  case  op  WBT  
glasvezel,  het  vereiste  hoge  marktaandeel  voor  ODF  en  de  eerste  indicatie  van  zeer h oge  
VULA  investeringen,  bedreigt  het  beëindigen  van  MDF  access  in  FTTH  gebieden  de  
concurrentiepositie  van  alternatieve  aanbieders.   
 
Er  moet  daarom  op  het  moment  dat  dit  actueel  wordt  extra  toezicht  zijn  op  het  juist  
toepassen  van  ND  verplichtingen  en  de  mogelijkheid  tot  marge  uitholling  door K PN.   
Hiermee  moet  voldoende  zekerheid  geboden  worden  dat  alternatieve  aanbieders  gedurende  
de  periode  van  de  migratie  een  soortgelijk  glasvezel  instap  aanbod  kunnen  reproduceren  als  
dat  KPN  met  haar  merken  biedt.  Hierbij  zijn  in  het  bijzonder  de  agressieve  glasprijzen  van  
het  Telfort  merk  en  onder  het  KPN  merk  het  40Mb/s  glas-instap  product  relevant.  
Als  tijdens  de  migratie  de  op  dit  moment  bestaande  marge  uitholling  op  instap  glasvezel  
producten  aanwezig  is,  is  onvermijdelijk  dat  KPN  haar  marktaandeel  in  deze  gebieden  zeer  
sterk  zal  vergroten  ten  koste  van  haar w holesale  afnemers.  
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6.8.2  tariefregulering  MDF  access.  
 
Vertrouwelijk:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Naar  onze  mening  zijn  de  huidige  tariefplafonds  voor  MDF  door  de  ontwikkelingen  
ingehaald.  Voor  de  tariefbepaling  is  indertijd  uitgegaan  van  een  resterende  
afschrijvingsperiode  van  15  jaar.  In  de  praktijk  en  in  elke  publicatie  van  KPN  is  duidelijk  dat  
KPN  inmiddels  uitgaat  van  een  veel  langere  levensduur  op  koper.  Een  pure  CPI  benadering  
betekent  dat  de  plafonds  hier  niet  op  gecorrigeerd  worden  en  dus  naar  de  toekomst  
substantieel  te  hoog  zijn.  
 
M7  Group  S.A.  
10  april  2018  
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