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Geachte heer, mevrouw, 

NLConnect behartigt de belangen van telecom- en kabelbedrijven: netbeheerders, internetaanbieders en 

aanbieders van tv pakketten. De volgende spelers op de markt zijn bij NLConnect aangesloten: 

CAI Harderwijk, CAIW, Cambrium, DELTA/Zeelandnet, E-Fiber, CAI Edam-Volendam, Geuzenet, Glasnet, 

lnCompanyMedia, Jonaz, Kabelnoord, Kabeltex, KT Waalre, Matrix IT, Open Fiber, Photónic Networks, 

PLINQ, SK Pijnacker, SK Veendam, Teleplaza, TriNed, Weserve en Youfone. 

De leden van NLConnect bieden consumenten en bedrijven via glasvezel en kabel onder meer toegang tot 
breedbandinternet, digitale televisie en telefonie. Onder de leden van NLConnect bevinden zich partijen die 

hun klanten bedienen met eigen (niet-landelijk dekkende) vaste netwerken, partijen die wholesaletoegang 

aan derden (waaronder andere leden van NLConnect) leveren alsmede partijen die wholesaletoegang 

afnemen bij andere partijen. 

Enkele leden van NLConnect maken reeds gebruik van verschillende vormen van wholesale toegang tot het 

KPN netwerk. 

Wij stellen het bijzonder op prijs dat we in de gelegenheid worden gesteld te reageren op het 

ontwerpbesluit. Hierbij treft u de reactie aan van de vereniging NLConnect. Enkele leden van de vereniging 

zulle!} ook eigenstandig reageren op uw consultatie, met meer bedrijfsspecifieke aandachtspunten. 

Goede wholesale toegang is belangrijk voor de ontwikkeling van de markt 

We maken ons al enige tijd ernstige zorgen over een afname van de concurrentie op de markt. Enkele van 

onze leden zijn dan ook aanwezig geweest op de door ACM georganiseerde lndustry Group-bijeenkomsten 

of hebben anderszins hun standpunt aan ACM kenbaar gemaakt. We delen de analyse van ACM dat er, in 

afwezigheid van regulering, op de retailmarkt voor (bundels met) internettoegang gezamenlijke AMM van 

KPN en VodafoneZiggo aan de orde is en we zijn verheugd dat ACM concludeert dat KPN en 

VodafoneZiggo gezamenlijk dominant zijn en dat beide worden gereguleerd. Wij zijn de mening toegedaan 
dan een goede wholesale toegang tot de beide genoemde partijen de concurrentie verbetert, waarmee ook 

de consumentenwelvaart kan toenemen. We juichen het in dat kader toe dat alternatieve aanbieders de 
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keuze krijgen tussen het leveren van een aanbod via het netwerk van KPN of dat van VodafoneZiggo. Wij 
hopen dat deze keuze een positief effect zal hebben op de wholesaletarieven van KPN en dat uiteindelijk 
(prijs}concurrentie ontstaat tussen beide vormen van wholesale toegang. 

Alternatieve marktpartijen kunnen hierdoor in de komende jaren gebruik maken van de vaste netwerken van 

KPN en VodafoneZiggo en zodoende hun marktaandeel vergroten. Zij kunnen op basis van de voorgestelde 

toegang concurrerende vaste en vast-mobiele diensten (blijven) aanbieden aan consumenten en bedrijven, 
wat kan leiden tot meer keuze, lagere prijzen en betere diensten voor consumenten en bedrijven en 

daarmee tot een toename van consumentenwelvaart. Zeker voor nieuwe partijen is toegang tot het vaste 

Ziggo-netwerk aantrekkelijk. Partijen die reeds wholesale-klant zijn bij KPN, kunnen mogelijkerwijs wel te 

maken krijgen met overstapkosten. 

Bij enkele onderwerpen en randnummers plaatsen wij kanttekeningen. Het betreft dan met name de (wijze 

van) regulering van VodafoneZiggo. Onderstaand reageren wij daarom op enkele specifieke 
aandachtspunten, waarbij wij per onderwerp de betreffende randnummers van het ontwerpbesluit 

aangeven. 

Voorstel KPN 

NLConnect heeft ook kennis genomen van het voorstel en het whitepaper van KPN waarin dat bedrijf 
aangeeft bereid te zijn gedurende zeven jaar wholesaletoegang te leveren, teneinde onder meer de 

'langdurige onzekerheid in de markt' weg te nemen van de notificatieprocedure bij de Europese Commissie 

en de waarschijnlijke beroepsprocedures. In 'ruil' zou ACM dan geen regulering opleggen. 

Hoewel 7 jaar inderdaad een relatief lange termijn is adviseren wij ACM dit voorstel toch niet te omarmeri. 
Aan dat advies van onze kant ligt ten grondslag dat wij verwachten dat de investeringen in connectiviteit 
door KPN en VodafoneZiggo in afwezigheid van regulering zullen vertragen, met alle gevolgen voor de 

digitale economie van dien. Het recente verleden heeft laten zien dat een dergelijke vertraging zich reeds 
voordeed omdat KPN en VodafoneZiggo hun upgrade-plannen stilzwijgend op elkaar afstemden. Wij zien 
geen aanleiding om te verwachten dat daarin verbetering zou optreden bij volledige afwezigheid van 

regulering. 

De leden van NLConnect die een eigen netwerk exploiteren hebben de afgelopen jaren - ondanks hun 

beperkte omvang en armslag - sterk geïnvesteerd in connectiviteit. Vaak is daarbij gekozen voor verglazing 
tot in de meterkast. Zo zijn CAIW, Kabelnoord, Kabeltex, CAI Harderwijk, KT Waalre en SK Veendam ver 
gevorderd met het de aanleg van FttH in hun footprints, werken onder meer CAIW (voorheen CIF), 

Kabelnoord en Kabeltex aan uitrol van FttH in verschillende 'buitengebieden', leggen leden van NLConnect 
actief glasvezel aan binnen onder meer studentenhuisvesting, appartementencomplexen en naar 
bedrijventerreinen en is E-Fiber actief met FttH-uitrol in kernen en buitengebieden van verschillende 

gemeenten. Andere partijen kiezen voor een mix van draadloos, kabel en glasvezel voor ontsluiting van 

residentiële en zakelijke klanten. Zo heeft DELTA een ambitieuzer tijdspad dan VodafoneZiggo aangaande 
DOCSIS 3.1. De netwerk-up9rades van deze leden dragen bij aan de digitale economie. 

Het ambitieniveau en de 'capaciteitswinst' van de investeringen van KPN staan daarmee in schril contrast. 

Ondanks de investeringen en activiteiten van kleinere partijen is de aanleg van glasvezel in de afgelopen 

jaren gestagneerd. Dat heeft alles te maken met KPN, dat na de overname van Reggefiber vrijwel nergens 
meer glasvezel aanlegt, hetgeen ook blijkt uit randnummers 59, 246, 1172 en voetnoot 193 bij randnummer 

411. KPN rept zelf over een 'hoogwaardig VDSL- en glasvezelnetwerk dat tot in de haarvaten van de 

Nederlandse huishoudens reikt' en slaat zichzelf op de borst wanneer zij stelt dat het vaste KPN-netwerk 

behoort tot één van de beste in Europa als het gaat om capaciteit. Ons komt dat voor als een overschatting 
van de capaciteits-kenmerken van het vaste KPN net. Qua percentage FttH-aansluitingen ligt het vaste 



KPN netwerk inmiddels achter op dat van collega telco-incumbents in bijvoorbeeld Portugal, Slowakije en 

Spanje. Het vaste KPN netwerk is ook de oorzaak van de sinds enkele jaren verslechterende positie van 
ons land op internationale breedband-ranglijsten, waaronder het State of the Internet rapport van Akamai. 

In onze optiek is het WBA en VULA aanbod van KPN voor afnemers dan ook primair interessant vanwege 
de grote dekking (die ook wordt genoemd in randnummer 187), niet zo zeer vanwege de capaciteit en de 

mogelijkheden om via deze wholesale toegang op grote schaal snelle internetabonnementen aan te bieden. 
Op dat vlak verliest KPN het volledig van het Gigabit-ready kabelnetwerk van VodafoneZiggo wanneer 
toegang tot dit netwerk mogelijk zou worden. 

De vraag is dus met name hoe KPN ertoe kan worden bewogen met VodafoneZiggo te gaan concurreren op 
snelheid. Zoals ook blijkt uit de analyse van ACM (randnummers 248 en 1246) bestaat er een groot risico 

dat KPN in afwezigheid van regulering afwachtend naar VodafoneZiggo blijft kijken en vice versa, waarmee 
investeringen in connectiviteit achter zullen blijven. De grootste uitdaging voor ACM lijkt ons dus te liggen in 

het doorbreken van dit status quo en het garanderen van een prikkel tot netwerkinvesteringen. Wij zien niet 

in hoe het voorstel van KPN hieraan zou kunnen bijdragen. Daarbij komt nog dat regulering door ACM in 

onze optiek meer 'zekerheid in de markt' oplevert dan een vrijwillige wholesale toegang waarbij de 

voorwaarden relatief eenvoudig en eenzijdig door KPN kunnen worden gewijzigd. 

Geografische markt 

NLConnect begrijpt dat alle koper-, glasvezel- en kabelnetwerken onderdeel zijn van dezelfde 
wholesalemarkt, die wordt aangeduid als de markt voor Wholesale Fixed Access (WFA). Wij denken dat 

ACM (in randnummer 156) terecht niet verder ingaat op kleinere lokale aanbieders met een eigen netwerk 
'vanwege de zeer geringe omvang van hun netwerken'. Wij delen ook de constatering in de voetnoot bij 
randnummer 241 dat het is uitgesloten dat kleinere aanbieders met een eigen netwerk 'gezien hun zeer 

beperkte geografische dekking en marktaandeel ( ... ) onderdeel zullen uitmaken van de stilzwijgende 

afstemming' die in afwezigheid van regulering tussen KPN en VodafoneZiggo optreedt. Wij merken hierbij 
graag op dat kleinere aanbieders in veel gevallen reeds op vrijwillige basis toegang bieden aan derden tot 

hun netwerken, zoals terecht wordt vastgesteld in randnummer 137 ten aan zien van kabelnetwerken (maar 
hetzelfde geldt voor kleinere glasvezelnetwerken). Voorbeelden zijn CAIW, CAI Harderwijk, ICT Waalre, E
Fiber, Photonic Networks. Daar komt bij dat lokale netbeheerders in gevallen tevens op de markt opereren 

als alternatieve aanbieder op netwerken van derden. Voorbeelden zijn PLINQ en SK Veendam. Hun lokale 
netwerk kan in die gevallen fungeren als basis van waaruit zij ook buiten hun lokale footprint de 
concurrentie aan kunnen gaan met grote partijen als KPN en VodafoneZiggo. 

Wholesale toegang tot modern RTV pakket 

Aangezien (virtueel) ontbundelde kabeltoegang niet mogelijk is, legt ACM aan VodafoneZiggo een 

verplichting op tot het leveren van een wholesalebreedbandtoegang (WBT) aanbod: vanuit de (twee) 
nationale netwerklocaties {head ends) kunnen alternatieve aanbieders op basis van WBT een aanbod doen 

binnen het volledige dekkingsgebied van het VodafoneZiggo netwerk (randnummer 645). Alternatieve 
aanbieders moeten via deze toegang in ieder geval een bundel bestaande uit internet met televisie en/of 
telefonie kunnen aanbieden (randnummer 643). 

Wat betreft radio en televisie pakketten stelt ACM voor om de toegang tot het broadcast 
televisiezenderpakket van VodafoneZiggo te bewerkstelligen. VodafoneZiggo krijgt de verplichting voor het 

doorleveren van de broadcast digitale televisiekanalen, waarbij met het oog op productdifferentiatie 
VodafoneZiggo wordt 'verplicht om op basis van redelijke verzoeken van een alternatieve aanbieder één of 



------------------------

enkele extra digitale televisiekanalen aan te bieden'. Alternatieve aanbieders moeten ook kunnen bepalen 
welke gecodeerde DVB-C kanalen van VodafoneZiggo zij willen doorgeven. 

Deze maatregelen zijn in onze optiek goeddeels logisch voor zover het DVB-C televisiezenders betreft. Ze 

schieten echter tekort waar het gaat om de toegang tot alle essentiële onderdelen die een modern 
televisiepakket op de markt anno 2018 moet bevatten. Een volwaardig televisiepakket bestaat 
tegenwoordig uit veel meer dan (broadcast) lineaire TV-zenders: alle moderne functionaliteiten vormen 

samen een modern RTV-pakket, dat naast lineaire radio- en televisiezenders ook bestaat uit multiscreen 
apps, VoD en replay, restart en catch-up/gemist diensten en natuurlijk uit goede content. 

Het is een anachronisme dat ACM enkele van deze integrale onderdelen van het RTV-pakket wegzet als 

'diensteninnovaties' (Randnummer 1249: 'voorbeelden van diensteninnovaties op de markt voor (bundels 
met) internettoegang zijn de mogelijkheid om tv te kijken via een tablet, interactieve tv, programma's 

terugkijken'. Wat ACM 'innovaties' noemt zijn diensten die al jaren bestaan en goeddeels standaard zijn 
geworden in de markt (ter illustratie: KPN introduceerde Begin Gemist in oktober 2013, Ziggo introduceerde 
Replay TV in april 2015 en tv kijken via de tablet in 2011 en de vroegste vormen van interactieve televisie 

werden in het jaar 2000 geïntroduceerd.). In onze optiek miskent ACM hier het belang van een volwaardig 
televisiepakket, inclusief alle bijbehorende functionaliteiten die daarvan integrale onderdelen vormen. 

Om te kunnen concurreren met bovengenoemde standaard op de markt, is het essentieel dat alternatieve 
aanbieders deze functionaliteiten onbelemmerd kunnen aanbieden. Wij zien in dat kader met name 
belemmeringen in de wholesale toegang tot multiscreen aanbod waarvoor de AMM partijen eigen rechten 

bezitten, de wholesale toegang tot exclusieve (on demand) content, de toegang tot radiozenders en de 
toegang tot het RTV pakket van KPN. Op deze punten gaan wij hieronder nader in: 

Multiscreen aanbod AMM partijen 
VodafoneZiggo krijgt weliswaar de verplichting voor het doorleveren van de broadcast digitale 

televisiekanalen, maar onhelder is of deze kanalen ook beschikbaar komen voor alternatieve 
aanbieders om op te nemen in hun eigen multicreen applicaties. Zo geeft VodafoneZiggo momenteel 

aan alternatieve providers onder voorwaarden wel toestemming om de (gecodeerde) Ziggo Sport 

zenders via de settop box en via de Ziggo Sport Totaal Go app aan hun abonnees aan te bieden, 
maar wordt deze aanbieders toestemming geweigerd om deze zenders integraal op te nemen in hun 
eigen multiscreen apps. We verzoeken ACM hiertegen maatregelen op te nemen in het besluit. 

Verticale integratie en exclusieve content 
In randnummer 195 merkt ACM terecht op dat een verticaal geïntegreerde aanbieder marktmacht 

kan overhevelen naar onderliggende wholesale- en retailmarkten. NLConnect heeft tegen die 
achtergrond in april 2017 in reactie op het consultatiedocument 'Bundeling van telecomdiensten en 

content in Nederland' richting ACM aangegeven met name exclusieve premiumcontent bij AMM 

partijen als onwenselijk te zien met het oog op een goede werking van de markt voor 

televisiedoorgifte. Exclusiviteit in de wholesale toegang leidt tot een afname van d.e keuze voor 
aanbieders en daarmee ook tot een afname in de consumentenwelvaart aan het eind van de keten. 

NLConnect is van mening dat sprake is van misbruik van marktmacht wanneer de dominante 
partijen KPN en VodafoneZiggo eigen premium content exclusief voor hun klanten aanbieden. Wij 

zijn van mening dat zulks momenteel bij VodafoneZiggo het geval is rondom de HBO content en dat 

zulks dreigt te geschieden rondom bepaalde sportcontent. 

We juichen toe dat ACM maatregelen voorstelt die exclusieve lineaire content bij VodafoneZiggo 

bemoeilijkt, namelijk door de verplichting voor het doorleveren van de broadcast digitale 
televisiekanalen van onder meer Ziggo Sport. Wij nemen aan dat ACM hieronder ook het momenteel 
exclusief voor Ziggo klanten beschikbare ongecodeerde kanaal 14 schaart. Met die verplichting is 



echter nog geen oplossing voor het gegeven dat VodafoneZiggo aan alternatieve aanbieders de 
content-rechten van de eigen (gecodeerde) kanalen kan weigeren. We verzoeken ACM passende 
maatregelen te nemen om dat risico weg te nemen 

ACM geeft in randnummer 656 aan dat zowel VodafoneZiggo als Liberty Media, een 

zusteronderneming van Liberty Global dat mede-eigenaar is van VodafoneZiggo, eigen 

contentrechten bezit. In randnummer 1202 constateert ACM dat zowel VodafoneZiggo als KPN 

bepaalde content exclusief aan hun klanten aanbieden, maar in randnummer 1209 kan ACM 'niet 
concluderen dat VodafoneZiggo op dit moment over een onderscheidend voordeel beschikt ten 

opzichte van KPN.' Volgens ons is dat ook niet de enige relevante vraag: want wat is het effect van 

exclusieve content op alternatieve aanbieders? Daarover geeft ACM aan dat Liberty Global (en zijn 
zusteronderneming) 'de prikkel (heeft) om toegang tot het netwerk van VodafoneZiggo te 

belemmeren' wat kan worden bewerkstelligd 'door excessieve prijzen of andere onredelijke 
voorwaarden te eisen voor content-rechten van bepaalde ongecodeerde kanalen.' Wij merken op 

· dat dit risico niet beperkt blijft tot ongecodeerde kanalen, maar zich voordoet bij tot het volledige 

eigen en (deels exclusief beschikbare) aanbod van VodafoneZiggo en Liberty Global, waaronder 

gecodeerde kanalen en multiscreen en VoD aanbod. Maatregelen zouden zich daarmee niet moeten 
beperken tot ongecodeerde kanalen, maar moeten in onze optiek ook de gecodeerde kanalen en de 

exclusieve content van VodafoneZiggo (en in het laatste geval ook van KPN) omvatten. We vragen 
ACM het besluit op dit punt aan te passen. 

Het VoD platform van VodafoneZiggo wordt voor een belangrijk deel gevuld met de content van 
HBO. In onze reactie op het consultatiedocument 'Bundeling van telecomdiensten en content in 

Nederland' hebben wij uiteengezet dat VodafoneZiggo met HBO een premium contentpartij heeft 
opgekocht en uit de markt heeft gehaald. De lineaire kanalen van HBO zijn uit de markt verdwenen 

en de HBO content is niet langer voor andere aanbieders beschikbaar. Anders dan de exclusieve 

content van Netflix of KPN Presenteert wordt zij ook niet rechtstreeks (via OTI) aan consumènten 

aangeboden. Daarmee maakt VodafoneZiggo in onze optiek misbruik van haar marktmacht. ACM 
vindt het echter op voorhand niet noodzakelijk om toegang tot het VoD-platform van VodafoneZiggo 

te verplichten. ACM verwijst in randnummer 658 ter onderbouwing naar de mogelijkheden van 
alternatieve aanbieders om zelf een OTI-dienst te bouwen. Die mogelijkheid bestaat uiteraard, maar 
het succes van een dergelijke dienst is vanzelfsprekend afhankelijk van de kwaliteit van de content 

die de dienst bevat. Dergelijke content moet wel wholesale beschikbaar zijn. Dat is niet anders dan 
bij een lineair televisiepakket. Wij verzoeken ACM hiervan rekenschap te geven en toegang tot het 

VoD platform van VodafoneZiggo te heroverwegen. 

Radio als integraal onderdeel van het RTV-pakket 
ACM rept vrijwel nergens in de marktanalyse over radio. Toch is radio een onderdeel van de meeste 

bundels met internettoegang, aangezien het radio-aanbod een integraal onderdeel uitmaakt van het 

RTV pakket. Ook bij VodafoneZiggo vormt radio onderdeel van elk RTV-pakket. VodafoneZiggo biedt 
radio aan via zowel DVB-C (digitaal) als analoog en gebruikt daarvoor broadcasting technieken. 

Het digitale radioaanbod van VodafoneZiggo bevat 100 zenders. Wij verzoeken ACM dit aanbod te 

adresseren in de marktanalyse en te verduidelijken dat de verplichting tot het doorleveren van 

digitale televisiekanalen tevens het digitale radio-aanbod van VodafoneZiggo als integraal onderdeel 
van het broadcast RTV-pakket behelst. 

NLConnect heeft ten volle begrip voor het feit dat ACM het niet proportioneel vindt om 
VodafoneZiggo specifieke verplichtingen op te leggen voor de doorlevering van analoge televisie. 
Zoals ACM zelf ook stelt neemt het belang van analoge televisie af en bovendien heeft 



VodafoneZiggo inmiddels aangegeven analoge televisie de komende twee jaar gefaseerd uit te 
zullen schakelen, teneinde capaciteit vrij te maken. 

In randnummer 67 stelt ACM dat kabelbedrijven in ons land de komende jaren analoge televisie en 

radio zullen gaan uitfaseren. Wij delen die analyse, maar constateren dat VodafoneZiggo 
klaarblijkelijk een andere mening is toegedaan. Anders dan ACM in randnummer 724 stelt, heeft 

VodafoneZiggo immers niet publiekelijk aangegeven voornemens te zijn om analoge radio in de 
huidige reguleringsperiode af te schakelen. VodafoneZiggo geeft op haar website aan dat 'alleen het 
analoge tv-signaal verdwijnt' en klanten 'nog gewoon analoge radio (kunnen) luisteren via de kabel'. 

VodafoneZiggo biedt tussen de 30 en 40 analoge radiozenders aan. Wij kunnen ons, gegeven de 
plannen van VodafoneZiggo met DOCSIS 3.1 technisch gezien niet voorstellen dat VodafoneZiggo 
(externe communicatie over) de afschakeling van analoge radio nog lang voor zich zal kunnen 

uitschuiven: We verzoeken ACM bij VodafoneZiggo navraag te doen over de concrete plannen met 

analoge radio en het besluit daarmee overeenkomstig in lijn te brengen. 

Wholesale toegang tot het RTV pakket van KPN 
In lijn met bovenstaande achten wij het tevens noodzakelijk dat wholesale toegang tot het moderne 

RTV pakket van KPN zou moeten worden opgelegd, inclusief alle moderne functionaliteiten die 

daarvan onderdeel uitmaken. 

Contentrechten 

Voor de doorgifte van televisiekanalen hebben telecomaanbieders contentlicenties nodig van 

contentleveranciers. ACM acht het in randnummer 655 'niet proportioneel om deze contentrechten 

onderdeel te laten zijn van een wederverkoopverplichting voor VodafoneZiggo' en vindt het 'redelijk te 
verlangen dat de alternatieve aanbieders op het kabelnetwerk zelf over de content.rechten onderhandelen 

voor de televisiekanalen die zij aan abonnees bieden'. NLConnect vindt dit een logisch standpunt, 
aangezien doorgifte van TV zenders al sinds de Amstelveense kabelarresten begin jaren tachtig als een 

aparte openbaarmaking wordt beschouwd, waarvoor dus toestemming van de rechthebbende noodzakelijk 

is. Naast de eigen rechten van omroepen betreft het hier rechten die collectief worden uitgeoefend op basis 

van onder meer artikel 26a en 45d Aw. Onderhandelen over (model)contracten is staande praktijk en vormt 
één van de diensten die NLConnect aan haar leden biedt. Wij verwachten derhalve dat nieuwe toetreders of 

nieuwe wholesale-klanten van KPN of VodafoneZiggo deze rechten zullen kunnen regelen. Daarbij merken 

we wel op dat de onderhandelingspositie van kleinere aanbieders slechter is dan die van grote aanbieders 
als KPN en VodafoneZiggo. ACM constateert weliswaar in randnummer 204 dat er per saldo geen 

verschillen zijn tussen de schaalvoordelen van KPN en VodafoneZiggo, maar constateert niet dat kleinere 

en alternatieve aanbieders ten opzichte van de beide AMM partijen altijd een schaalnadeel hebben. Kleinere 

en alternatieve aanbieders verkeren vanwege hun beperkte schaalgrootte altijd in een ongunstige 

onderhandelingspositie waar het gaat om contentrechten. Daarbij komt nog dat contentleveranciers/ 
omroepen discrimineren op basis van soort netwerk en 'ervaring' in markt: voor nieuwe providers en 

providers die leveren via glasvezel leveren gelden vaak hogere tarieven. 

ACM constateert in dat kader in randnummers 656 en 657 dat alternatieve aanbieders een ongunstige 
onderhandelingspositie hebben indien zij verplicht zouden zijn - bij wederverkoop van het ongecodeerde 

DVB-C pakket van VodafoneZiggo - dit complete zenderpakket aan te moeten bieden. ACM acht het niet 

proportioneel om VodafoneZiggo bij voorbaat al een verplichting tot coderen van ongecodeerde kanalen op 
te leggen, maar regelt wel dat - indien blijkt dat een contentleverancier onredelijke (tarief)voorwaarden stelt 

aan een alternatieve aanbieder - die aanbieder VodafoneZiggo een verzoek kan doen om specifieke 
kanalen te coderen op het kabelnetwerk. Deze maatregel lijkt ons een schijnoplossing: wanneer onredelijke 
(tarief)voorwaarden worden gesteld door contenteigenaren zou ACM daartegen moeten optreden. De 



oplossing die hier wordt geboden is niet werkbaar, aangezien de alternatieve aanbieder enkel in staat wordt 
gesteld de betreffende content als gevolg van onredelijke voorwaarden niet door te geven aan zijn klanten. 
We verzoeken ACM instrumentarium in te zetten waarmee wordt bewerkstelligd dat alternatieve aanbieders 

betreffende content tegen redelijke voorwaarden wel kunnen aanbieden. 

Full Duplex DOCIS 3.1 

ACM stelt in randnummer 72 dat het in de reguleringsperiode technisch en economisch niet rendabel is om 
(virtueel) ontbundelde kabeltoegang af te nemen, aangezien Full Duplex DOCIS 3.1 niet is 

gestandaardiseerd en niet door VodafoneZiggo is geïmplementeerd. Zij verwijst daarbij naar gesprekken op 

21 maart en 3 oktober 2017. Op 11 oktober 2017 is de betreffende standaard gepubliceerd door Cable 
Labs (https://www.cablelabs.com/wp-content/uploads/2016/12/Full Duplex DOCSIS.Press Release.pdf) . 

Wij adviseren ACM dit gegeven in het besluit aan te passen. Overigens delen wij de mening van ACM dat 

implementatie van deze standaard in de reguleringsperiode niet van toepassing zal zijn. 

Internet only aanbod via het vaste netwerk van VodafoneZiggo 

In de randnummers 144 en 754 oordeelt ACM dat wholesalediensten over koper- en kabelnetwerken, als 

gekeken wordt naar prijs en functionaliteit, vergelijkbaar moeten zijn. Wij delen dat oordeel en juichen in dat 
kader toe dat ACM aan zowel KPN als VodafoneZiggo wholesale tariefregulering oplegt. Toch vrezen wij dat 

de AMM partijen er voor zullen kiezen om in bepaalde geografische gebieden met verlaagde retailtarieven 

te werken en zodoende de businesscase voor nieuwe toetreders in deze gebieden te belemmeren. Tegen 
die achtergrond verzoeken wij ACM om een squeeze toets in te voeren opdat voldoende afstand is 
verzekerd tussen het wholesale tarief en de retailtarieven. 

ACM acht een vorm van tariefregulering op basis van een top-down-kostenmethodiek passend en stelt 

voor dat VodafoneZigg9 bij de invulling van het daartoe te ontwikkelen kostentoerekeningssysteem 'niet de 
maximale snelheid maar het totaal van het door klanten van afnemers gegenereerde verkeer als 
kostendrijver hanteert in zijn tariefstelling.' Op basis van dat systeem kan VodafoneZiggo vervolgens over 

tarieven onderhandelen met alternatieve aanbieders, in plaats van dat ACM de tarieven vaststelt op basis 
van kostenoriëntatie. 

Wij vragen ons af wat dit betekent voor partijen die uitsluitend voor wat betreft internettoegang gebruik 
willen maken van het VodafoneZiggo netwerk. Wij kunnen ons voorstellen dat alternatieve aanbieders, zoals 
ook door ACM wordt uiteengezet in randnummer 661 , een wholesaledienst met alleen internettoegang 

willen afnemen. ACM schetst die mogelijkheid ook in randnummer 663, hoewel VodafoneZiggo 'niet op 

voorhand wordt verplicht om een wholesaleaanbod met alleen internettoegang aan te bieden'. Wij vragen 

ons allereerst af of ACM hier voldoende rekenschap geeft van de eigen constatering in randnummer 310 dat 

koppelverkoop de mededinging kan beperken. 

Ten tweede zullen alternatieve internet-only aanbieders voor wat betreft hun TV-aanbod gebruik willen 

maken van een eigen IPTV of OTT televisie-aanbod, hetgeen tot extra verkeer op het netwerk van 
VodafoneZiggo leidt. In onze optiek mag het niet zo zijn dat VodafoneZiggo voor deze aanbieders een hoger 
wholesale tarief mag rekenen dan voor aanbieders die wel wensen gebruik te maken van de broadcast 

televisiedienst van VodafoneZiggo. We verzoeken ACM aan deze problematiek specifiek aandacht te 
schenken, bijvoorbeeld door in het besluit een tariefplafond ter zake op te nemen. 

https://www.cablelabs.com/wp-content/uploads/2016/12/Full


--~-----··-~-----

Eigen snelheidsprofiel en quality of service 

ACM legt VodafoneZiggo een verplichting op om alternatieve aanbieders in staat te stellen zelf een 

internetdienst te verzorgen via de daarvoor bestemde DOCSIS-kanalen in het frequentiespectrum van het 
kabelnetwerk (randnummer 659). Wat NLConnect betreft is dat goed nieuws voor de connectiviteit in ons 
land. Gegeven de hoge capaciteit en de grote dekking van het kabelnetwerk van VodafoneZiggo, zorgt 

wholesale toegang tot dit netwerk tot meer keuze voor consumenten en daarmee tot een hogere uptake 
van supersnel internet in ons land. In onze optiek vormt dit bovendien een noodzakelijke prikkel om KPN 

ertoe te bewegen verder te investeren in FttH uitrol - die nodig is voor het op grotere schaal afnemen van 

ODF-access FttH. Wij sluiten ons wat betreft het huidige status quo aan bij hetgeen ACM daarover schrijft 
in randnummer 248, te weten de afwachtende houding van KPN en VodafoneZiggo op het gebied van 
netwerkinvesteringen en -innovaties verklaard kan worden doordat zij rekening houden met een 

tegenreactie van de andere partij. We juichen ook het gegeven toe dat ACM beide AMM partijen geen 
toegang tot elkaars netwerk wil laten verlenen, opdat zij een prikkel hebben om te blijven investeren in hun 

eigen netwerk 

Een toegangsverplichting voor zowel KPN als VodafoneZiggo stelt alternatieve aanbieders in staat om op 
regionaal niveau zelf te beslissen van welk netwerk zij gebruik wensen te maken teneinde consumenten 

supersnel internet te kunnen bieden. ACM legt ook aan VodafoneZiggo een verplichting op om alternatieve 
aanbieders in de gelegenheid te stellen eigen snelheidsprofielen te kiezen binnen de technische 

mogelijkheden van het VodafoneZiggo-netwerk. Wij vragen ons hierbij af of en in hoeverre alternatieve 

aanbieders in staat kunnen en zullen worden gesteld hun technische Quality of Service te beïnvloeden. 

Providerlandschap 

NLConnect mist in het ontwerpbesluit maatregelen die moeten voorkomen dat KPN en/of VodafoneZiggo 

alternatieve aanbieders die actief zijn op hun netwerk opkoopt, zoals eerder gebeurde door de opkoop door 

KPN van OSL providers als Tiscali, XS4AII, Planeten SpeedlinQ en FttH providers als Solcon en 

OnsBrabantNet. We verzoeken ACM een actieve rol te zoeken om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt met 

alternatieve aanbieders op het netwerk van VodafoneZiggo. 

Vanzelfsprekend altijd bereid tot nadere toelichting, 

met vriendelijke groet, 

Mathieu Andriessen 
Directeur NLConnect 




