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LIFE IS FOR SHARING.

I. SÁMETWATÏNGENALGEi'ET{EREAGÍIE

De conclusie van de ACM dat, in afwezigheid van regulering, sprake is van een (risico op)

gezamenlijke aanmerkelijke macht (hierna: AMM) van KPN en VodafoneZiggo komt overeen met hoe

T-Mobile de markt op dit moment ervaart, zelfs in aanwezigheid van regulering.

De twee grote, verticaal en vast-mobiel geïntegreerde aanbieders kunnen hun dominantie verder

uitbreiden, onder meer door strategieën toe te passen die bewust zijn gericht op aanbieders zonder

eigen vast netwerk - op retailniveau met gerichte vast-mobiele bundelstrategieën die vooral mobile-

only aanbieders raken en op wholesaleniveau door toegangsmogelijkheden voor wholesale-

afhankelijke aanbieders zoveel mogelijk te beperken.

Het ontwerpbesluit wekt wat dat betreft de indruk dat de ACM de rode lijn in de strategie van de twee

dominante partijen uit het oog verliest en dat zij onderschat hoe consequent die samenhangende

strategie gericht is op het voorkomen van concurrentie door aanbieders zonder eigen vast netwerk,

Voor KPN geldt bijvoorbeeld dat zij in de loop der tijd veel toegangsafhankelijke parlijen heeft

overgenomen, vervolgens volledige zeggenschap heeft verkregen over Reggefiber (de operator van

het enige écht toekomstvaste vaste netwerk), daarna direct de wholesaleprijzen voor ODF{oegang

aanzienlijk heeft verhoogd, in het referentieaanbod haar beëindigingsmogelijkheden heeft

uitgebreid, de uitrol van FttH zo goed als heeft stilgelegd en nu in haar meest recente aanbod erop

aanstuutt dat zij de toegang tot het bestaande FttH-netwerk in vergaande mate verder kan beperken.

Tegelijktijdig biedt zij - op grond van bestaande regulering of de dreiging daaryan - weliswaar

toegang, maar vooral op een manier die leidt tot ernstige marge-uitholling en die slechts zeer

beperkte ruimte biedt voor productdifferentiatie. Die toegangsmogelijkheden bieden

toegangszoekers dan ook onvoldoende mogelijkheden tot effectieve concurrentie op de langere

termijn.

lntussen weet KPN met vast-mobiele proposities, die specifiek zijn gericht op de kwetsbare positie

van mobileonly aanbieders op de dynamische en prijsgevoelige mobiele markt, steeds meer klanten

steviger aan zich te binden (vast-mobiele bundeling werkt immers churn-verlagend), zonder daarbij

op de veel stabielere vaste markt concessies te hoeven doen.

VodafoneZiggo heeft zich de afgelopen jaren door strategische fusies in een aan KPN symmetrische

positie weten te brengen, en past nu bijvoorbeeld exact dezelfde vast-mobiele bundelstrategie toe,

VodafoneZiggo biedt al helemaal geen toegang tot haar vaste netwerken.

Er is dus alle aanleiding voor scherpere regulering en de verbetering van de effectiviteit daarvan. Alle

hierboven beschreven ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de korte tijd sinds de ACM in het

ontwerp voor het Ull-besluit van 2015 het nu geldende reguleringsregime vastlegde. Dat op zich is

al een aanwijzing dat de huidige regulering onvoldoende effectief is en moet worden aangescherpt.
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Terecht komt de ACM in het ontwerpbesluit tot de conclusie dat regulering van de toegang tot de

netwerken van KPN moet worden behouden, T-Mobile betreurt het echter dat de ACM niet de kans

benut om een aantaltekortkomingen in de huidige regulering te herstellen.

Regulering van toegang tot de netwerken van KPN blijft noodzakelijk, ook omdat de enige

aanbieders die op dit moment enig tegenwicht kunnen bieden aan de dominantie van de twee grote

spelers van die toegang afhankelijk zijn.

Voor aanscherping van de regulering is alle aanleiding, De bestaande regulering, zoals die geldt

onder het Ull-besluit uit 2015, is ontoereikend om onder de huidige marktomstandigheden

effectieve concurrentie te waarborgen.

Regulering van de toegang tot de netwerken van VodafoneZiggo kan bijdragen aan de verbetering

van de concurrentiesituatie, maar hoe groot die bijdrage is dat zal sterk afhangen van de wijze

waarop die toegang in de praktijk wordt geïmplementeerd en onder welke voorwaarden die

beschikbaar zalzijn. Bovendien zal het nog enige tijd duren voordat die toegang effectieÍ kan zijn.

Voorkomen moet worden dat in de tussentijd de effectiviteit van de regulering van toegang tot de

netwerken van KPN achterblijft. Nog geruime tijd zal de concurrentiedruk op de twee dominante

partijen afhankelijk zijn van de toegang tot de netwerken van KPN.

Voor de komende reguleringsperiode blijft MDF-toegang van belang, maar de relevantie daarvan zal

in de loop der tijd verder afnemen vanwege de technische beperkingen die daaraan zijn verbonden.

VULA over koper vormt daarvoor in steeds meer gevallen een alternatief, dat per saldo betere

retaildiensten mogelijk maakt doordat het de inzet van technologieën zoals vectoring mogelijk maakt,

De situatie voor ODF-toegang is anders, ODF{oegang is zelf een toekomstvaste toegangsvorm, en

VULA over FttH zal altijd economische en technische beperkingen met zich brengen ten opzichte van

ODF{oegang, VULA brengt een andere kostenstructuur met zich, met hogere variabele kosten, en

minder mogelijkheden tot productdifferentiatie,

VULA over FttH kan dan ook niet op dezelfde wijze als alternatief voor ODF-toegang worden

beschouwd als VULA over koper dat is voor MDF-toegang. VULA over FttH is noodzakelijk en

passend omdat ODF-toegang niet op alle locaties economisch haalbaar zal zijn (en dat betekent dat

VULA over FttH ook onder de juiste condities moet worden geleverd), maar ODF-toegang dient de

voorkeur te blijven behouden en het moet mogelijk blijven om voor een gegeven locatie over te

stappen van VULA over FttH naar ODF{oegang,

Het bovenstaande brengt met zich dat het ontwerpbesluit op een aantal onderdelen moeten worden

aangepast en de regulering moet worden aangescherpt,

De beperkingen die kleven aan VULA over FttH ten opzichte van ODF-toegang vormen tevens één

van de redenen waarom het recente alternatieve aanbod van KPN niet volstaat. KPN stuurt met het

aanbod aan op vergaande beperking van ODFtoegang en uiteindelijk op een situatie waarin alleen
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(of vooral) toegang mogelijk is op basis van VULA, in een vorm die afnemers ertoe dwingt op de

retailmarkt weinig van KPN onderscheidende diensten aan te bieden,

Dat alternatieve aanbod van KPN is overigens, in tegenstelling tot wat KPN wil doen geloven, niet

vrijwillig maar tot stand gekomen onder dreiging van regulering, Het aanbod is ook niet nieuw - of

zoals KPN het noemt: verbreed - en voegt weinig toe aan de bestaande situatie. ln feite bestaat het

immers uit een combinatie van op dit moment al beschikbare VULA over koper en WBA over FttH.

Voor MDF- en ODFtoegang is het aanbod van KPN vooral gericht op bepérking van toegang.

Meer in het algemeen adresseert het aanbod van KPN onvoldoende de mededingingsproblemen die

er op dit moment in de markt bestaan. Fundamentele problemen zoals margeuitholling, discriminatoir

gedrag en (directe en indirecte) toegangsweigering (bijv. voor nieuwe toegangsvormen) lost het niet

op.

Het aanbod kan dan ook niet dienen als een (geheel of gedeeltelijk) alternatief voor de in het

ontwerpbesluit voorziene regulering.

Een en ander licht T-Mobile in de rest van deze zienswijze verdertoe,
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il. DE REIAL iTÁ,RKTVOOR (BUNDEUi MED tt{ÍERNEtTOEcANc.

ll.1 Ma*Íffakening

De ACM onderzoekt de retailmarkt voor (bundels met) internettoegang. Zij bakent die af als de markt

bestaande uit internettoegang en alle bundels van vaste diensten waarvan internettoegang onderdeel

uitmaakt.

Dat past bij de beleving van T-Mobile van de nog steeds toenemende trend van bundeling van

diensten, maar daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat ook standalone internettoegang, dat

wil zeggen zonder bundeling met televisie- of telefoondiensten, een relevante dienst blijft,

ln het bijzonder is het van belang dat het aanbod op wholesale-niveau mogelijk maakt dat alternatieve

aanbieders zonder eigen toegangsnetwerk standalone internettoegangsdiensten kunnen aanbieden

op de retailmarkt,

Terecht wijst de ACM daarop in randnummer 407 (onder ad, 2 op pag. 105) in het kader van VULA

over koper, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor VULA over FttH en andere toegangsvormen. De

ACM plaatst de toelichting immers ook in het kader van de generieke criteria uit (de explanatory note

bij) de Aanbeveling relevante markten, De ACM zou dat nog verder kunnen verduidelijken in het

def in itieve WFA-besluit.

Mobiele internettoegang maakt volgens de ACM geen onderdeel uit van de relevante markt. Dat is

een juiste conclusie. Er bestaan tussen mobiel en vast internet te veel verschillen, en het is nog

onduidelijk of 5G daarin verandering zal brengen. De beschikbaarheid van de door de ACM

genoemde 700 MHz-band'is in ieder geval onvoldoende voor een succesvolle ontwikkeling van 5G in

Nederland, laat staan voor een SG-aanbod dat een substituut zou zijn voor vaste internettoegang.

Voor succesvolle introductie van 5G zal ook de beschikbaarheid van andere frequentiebanden, zoals

de 3,5 GHz-band, noodzakelijk zijn, en zelfs dan is het niet vanzelfsprekend dat 5G een volwaardig

alternatief zal worden voor vaste internettoegang.

De ACM maakt geen nader onderscheid naar snelheden of internettoegang voor consumenten en

zakelijke afnemers.

Tegelijkertijd erkent zij wel dat, net als in 2015, er verschillen bestaan tussen standaard-

internetdiensten en internetdiensten voor (groot)zakelijke klanten.'T-Mobile heeft in het verleden al

op dat onderscheid gewezen, De geringe omvang van het deel van de zakelijke klanten dat een niet-

standaard dienst wenst, lijkt voor de ACM mede aanleiding te zijn om dit onderscheid buiten

beschouwing te laten, Dat neemt niet weg dat op de (al dan niet gescheiden) markt voor

(groot)zakelijk internettoegang zich andere mededingingsproblemen kunnen voordoen, bijvoorbeeld

waar het marge-uitholling betreft. Gewaarborgd zal moeten worden dat de in het WFA-besluit en

r 
Ontwerpbesluit, rnr, 1 061.

2 
Ontwerpbeslu iL, rnr.107 4-1077

Zienswijze Ontwerpbesluit Marktanalyse Wholesale Fixed Access

il

IE ACM pag. 6 van 38



ll LIFE IS FOR SHARING.

andere besluiten die mededingingsproblemen voldoende worden geadresseerd, ook al betreft het

een relatief kleine groep klanten.

,1.2 Gonqin€nticihrdie

De ACM komt tot de conclusie dat er in afwezigheid van regulering een risico is op gezamenlijke

AMM van KPN en VodafoneZiggo. Dat sluit aan bij hoe T-Mobile de concurrentiesituatie op de markt

ervaaÍ1.

Sinds de jointventure tussen Vodafone en Ziggo wordt de markt gedomineerd door tweede grote,

verticaal geïntegreerde vast-mobiele aanbieders. Zij beschikken beide over zowel een vast als een

mobiel netwerk - beide met vrijwel landelijke dekking - waarmee ze vergelijkbare vaste en mobiele

retail-diensten aanbieden. Beide hebben uitgesproken en vergelijkbare doelstellingen voor vast-

mobiele bundeling,

Zelfs onder de actuele marktomstandigheden, dus in een situatie met toegangsregulering,

beschikken KPN en VodafoneZiggo al jaren over vergelijkbare, stabiele en grote marktaandelen van

40-45o/o.3

Uit recente cijfers4 blijkt dat de marktaandelen (in aantal aansluitingen) van VodafoneZiggo en KPN

over 201 7 opnieuw zijn gestegen en dat de marktaandelen van de nummers drie en vier op de markt

(Tele2 resp. T-Mobile) nog steeds ver achterblijven bij die van de twee grote marktleiders.

Door de vast-mobiele bundelproposities van KPN en VodafoneZiggo is het perspectief van de

kleinere partijen bovendien in de afgelopen jaren verder verslechterd en is het de veruachting dat het

aantal overstappende klanten, en daarmee de concurrentiemogelijkheden van kleinere aanbieders,

in de nabij toekomst sterk zal afnemen, Zie daarover hoofdstuk ll.4 hieronder,

Zowel KPN als VodafoneZiggo rapporteert toegenomen ARPU's voor vaste diensten. Dit in schril

contrast tot de omstandigheden op de markt voor mobiele diensten, waar ARPU's al jaren sterk onder

druk staan, KPN rapporteert voor Q4 2017 "KPN added 2lk IPW customers and 7k broadband

customers to its base in Q4 2017. ARPU per household grew 4,Bo/o yon-y to EIJR 44!5
VodafoneZiggo voor dezelfde periode: "Q4 consumer cable ARPU increased 3o/o year-over-year to

€47, partly driven by our luly 2017 price increase".6

3 
Ontwerpbesluit, rnr, 1 157,

o 
Telecompaper beschrilft op27 maart2Ol8 voor de Nederlandse markt voor vast breedbandinternet in 201 7 een

marktaandeelstijging voor VodafoneZiggo van 0,3 procentpunt tot 43,4 procent, voor KPN een stijging van 0,6
procentpunttot4l procent(incl.deovernamevanSolcon),voorTele2eendalingvan0,3procentpunttot4,l procenten
voor T-Mobile een stijging van 0,4 procentpunt tot 2,6 procent (https://www.telecompaper.com/nieuws/ziggo-de-
groolsteaan bieder-op-een-g roeiende-breed ban dnarkï-1 237 67 2).
t 

KPN Press release, Fourth Quarter and Annual Results 201 7, 31 January 201 8
(htlp://i r. kpn.com/phoenix,zhtml?c=69978&p=i rol-resu lts),
6 

VodaÍoneZiggo Reports Preliminary Q4 2017 Results, 14 februari 2018 (https://www.libertyglobal.com/pdf/press-
release/VodafoneZi g go-Fixed-l ncome-Q4-20 1 7-Report. pdf ).
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Wat betreft de door VodafoneZiggo in dat citaat genoemde prijsverhoging constateert de ACM in het

ontwerpbesluit terecht dat KPN en Vodafone allebei in mei van ieder jaar kort na elkaar

prijsverhogingen aankondigen, die steeds per juli gaan gelden,T Eerder heeft de ACM er al op

gewezen dat in de periode van 2013 tot en met 2017 vooral KPN, (Vodafone)Ziggo en KPN-merk

XS4A|l periodiek hun prijzen verhoogden, tenruijl aanbieders zonder eigen toegangsnetwerken dat

niet deden, zoals is weergegeven in de onderstaande grafiek.s

il LIFE IS FOR SHARING.

Figuur l: Prijsontilkkding abonnementsprijzen excl, promoties 2013-2017 voor laag, midden en

hoog segment pakketten (overgenomen uit ACM presentatie van 4 iuti 2017)!

Uit de cijfers blijkt bovendien duidelijk dat de retailprijzen van alternatieve aanbieders over de gehele

linie aanzienlijk lager liggen dan die van KPN en VodafoneZiggo, terwijl eerstgenoemden kennelijk

gedurende die periode toch niet in staat waren om een significant marktaandeel te veroveren,

Dat laatste wordt mede veroorzaakt door de afhankelijkheid van die partijen van toegang tot de

netwerken van KPN in combinatie met onvoldoende effectieve toegangsregulering. Daardo or zijn zij

op de vaste markt onvoldoende in staat om effectief met KPN en VodafoneZiggo te concurreren,

Daarover meer verderop in deze zienswijze.

Een en ander bevestigt het duopolistische karakter van de markt, zelfs in aanwezigheid van

regulering,

Geen wifilllge begang - ook niet ondoÍ Í€cenb aanbod wr KPN

De conclusie van ACM ten aanzien van het risico op gezamenlijke AMM voor KPN en VodafoneZiggo

wordt ook bevestigd door de grote terughoudendheid waarmee de twee dominante aanbieders

toegang tot hun netwerken aanbieden.

VodafoneZiggo heeft consistent iedere toegang van betekenis tot haar netwerken geweigerd, en ook

nu verzet zij zich weertegen toegangsregulering zoals voorzien in het ontwerpbesluit,

KPN verleent weliswaar op dit moment toegang, maar doet dat omdat zij daartoe op grond van

geldende regulering verplicht is of, waar het gaat om momenteel niet gereguleerde diensten, onder

ll.3 

7 
Ontwerpbeslu iI, rnr. 1221 .

8 
ACM, presentatie lndustry Group voor Marktanalyse ontbundelde toegang, 4 juli 2017 , p, ZZ.

" ACM, presentatie lndustry Group voor Marktanalyse ontbundelde toegang, 4 juli 2017 , p.22.
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dreiging van regulering. De ACM heeft dat in het Ull-besluit van 2015 al vastgesteldl0, met

bevestiging van het CBb.11

De OWM-overeenkomsten

Op basis van ODF{oegang heeft T-Mobile op dit moment toegang tot ongeveer l&dflfsvwmtweliik

KPN. Voor de overige l&dijfwqtu;lrlllíjkl van de Nederlandse huishoudens is T-Mobile

aangewezen op WBT{oegang.

-vandeongeveer2.3miljoenhuishoudensdiezijnaangeslotenophetFttH.netwerkvan
(De rechtsvoorganger van) T-Mobile heeft daarvoor in 2015 met KPN een OWM-overeenkomst

gesloten, waarover de ACM, zoals hierboven is aangegeven, heeft geconstateerd dat dit geen

daadwerkelijk vrijwillig aanbod van KPN betrof.

-

10 
Marktanalysebesluit ontbundelde toegang, 1 7 december 201 5, ACM/DTVP/ 2015207525(hierna: U LL-besluit uit

2015), rnr. 644-647.

" cBb 1z juri 20r 7, ECLI:NL:CBB:2017:218, o. 5,8,3,
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De OWM-overeenkomst is dan ook terecht door ACM aangemerkt als niet vrijwillig, maar onder druk

van regulering tot stand gekomen.

Het recente aanbod van KPN

Hetzelfde geldt voor het meest recente aanbod van KPN, in weerwil van het beeld dat KPN tevergeefs

probeert te creëren door het opzichtig de naam 'Verbrede Vrijwillige Aanbod' mee te geven.l2

Vrijwillig is dat aanbod allerminst. Het is evident dat het aanbod is gepubliceerd als reactie op de

aankondiging van het ontwerpbesluit en daarmee onder dreiging van regulering. De situatie is

daarmee vergelijkbaar met de situatie in 2015, toen KPN onder druk van regulering met een aantal

partijen de zogenaamde OWM-overeenkomsten sloot. Met dien verstande dat destijds ook

daadwerkelijk overeenkomsten zijn gesloten, tenivijl op dit moment alleen nog maar sprake is van een

aanbod.

Bovendien is het aanbod niet nieuw - of 'verbreed', zoals KPN het noemt, In essentie komt het

namelijk neer op een combinatie van het bestaande (gereguleerde) aanbod voor VULA over koper,

gecombineerd met de WBAdiensten over FttH die KPN ook al in 2015 onder het OWM-model

aanbood. KPN doet het voorkomen - opnieuw door suggestieve naamgeving - alsof zij een nieuwe

VUlA-dienst over FttH aanbiedt, maar alleen al doordat geen sprake is van een 'wideopen' dienst is

van daadwerkelijke VULA geen sprake. lmmers, in de explanatory note bij de Aanbeveling relevante

markten van de Europese Commissie is éen van de eisen die aan VULA wordt gesteld da|"[..] the

technical features of the connection (backhaul connecting the street cabinet and central office and

capacity dimensioning in particular) should only be limited by the inherent capabilities of the access

technotogies [,../'.]3 Daarvan is in dit geval geen sprake nu KPN de banbreedte van de dienst beperkt,

zonder dat de onderliggende infrastructuur daarvoor aanleiding geeft,

'' Brief van KPN aan de ACM van 27 februari 201 8, kenmerk 201 8-U-0001 3-RvB.
13 

Commission staff working document, explanatory note, accompanying the document Commission Recommendation
on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulalion in
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Voor het overige ziet het aanbod van KPN niet op het verlénen van toegang, maar juist op het verder

bepèrken daarvan. lmmers, zowel voor MDFtoegang als voor ODF{oegang ligt de nadruk in het

aanbod van KPN op uitfasering en beperking van toegangsmogelijkheden. Daarmee probeert KPN

de markt te forceren om over ie schakelen van netwerkconcurrentie op basis van fysiek ontbundelde

toegang naar meer downstream gelegen wholsaletoegangsvormen die veel minder mogelijkheden

bieden tot differentiatie en daarmee de concurrentie beperken. Daarover meer verderop in deze

zienswijze,

ln het geval van MDF-toegang wil KPN in de periode 2019 tot 2023 - dus grotendeels in de komende

reguleringsperiode - toegang geheel uitfaseren. Van toegang zou daarna dus in het geheel geen

sprake meer zijn.

Voor ODF-toegang biedt KPN aan om al verleende toegang voor 7 jaar te continueren. Dat is een

achteruitgang ten opzichte van het referentieaanbod voor ODFtoegang zoals KPN-Reggefiber dat tot
januari 2016 aanbood. ln dat aanbod was immers uitgangspunt dat eenmaal verleende toegang voor

20 iaar zou voortduren en slechts in uitzonderlijke gevallen volgens een met veel waarborgen
ra omgeven procedure eerder kon worden beëindigd, ln januari 2016, nadat zij volledige

zeggenschap had verkregen over Reggefiber, heeft KPN het referentieaanbod vervangen door een

nieuwe versie die veel minder waarborgen biedt en waarin KPN zich veel meer ruimte toeeigent om

de (locatie-)overeenkomst(en)te beëindigen indien regulering zou komen te vervallen.

Bovendien wil KPN nieuwe ODF-toegang beperken tot locaties die zouden worden opgenomen op

een door haarzelf opgestelde locatielijst. Volgens KPN zou die lijst locaties moeten omvatten waarop

dit moment al ODF-toegang wordt afgenomen en bestaande Area-PoP-locaties "waar geen extra

accordance with Directive 2002121|EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory
framework Íor electronic communications networks and services, 9 oktober 2014, SWD(2014) 298,

'o Artik.l 1 9, ODF-overeenkomst Reggefiber v2.3, op 29 lanuari 201 6 vervangen door v3.0, die veel minder waarborgen
biedt en waarin KPN zich veel meer ruimte toe-eigent om de overeenkomst le beëindigen indien regulering zou komen ter
vervallen.
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investeringen nodig zijn om ODF-access mogetijkte maken".15 Wat KPN met dat laatste bedoelt is

onduidelijk,

ln de toelichting bij het aanbod op de website van KPN Wholesale wordt het als volgt venrvoord:

"indien een wholesale partner reeds heeft gekozen om fysiek ontbundelde toegang tot KPN's FttH

netwerk af te nemen, blijft dit mogelijk op de locaties waar deze toegang reeds aangeboden wordt,"16

Dat wekt de indruk dat KPN nieuwe toegang tot ODF zelfs helemaal wil uitsluiten, Gevolg híervan is

dat op dit moment alleen T-Mobile gebruik maakt van ODF{oegang, dat zij haar huidige ODF-

Íootprint dus niet verder kan uitbreiden als zij dat zou willen en dat voor andere partijen uberhaupt

geen mogelijkheid bestaat voor om ODF-toegang af te gaan nemen.

Een en ander past in een trend, Nadat KPN volledige zeggenschap over Reggefiber verkreeg heeft zij

eerst de ODF{oegangstarieven met ruim 10o/o tot het geldende gereguleerde tariefplafond verhoogd.

Vervolgens heeft zij de uitrolvan FttH vertraagd totdat die bijna tot stilstand kwamlTen heeft ze de

overeenkomst in het reÍerentieaanbod herzien om voor zichzelf meer ruimte te creëren om de

overeenkomst te beëindigen als regulering zou komen te vervallen, Nu wil zij als onderdeel van het

meest recente aanbod de toegangsmogelijkheden nog verder verslechteren.

Wat betreft MDF- en ODF{oegang geeft het recente aanbod van KPN dan ook alles behalve de indruk

dat KPN bereid zou zijn om vrijwillig toegang te verlenen,

Het alternatief dat KPN aanbiedt - een combinatie van bestaande VULA over koper en bestaande

WBA over FttH - is zoals gezegd niet nieuw. Het kan worden gezien als een voortzetting van de

afspraken van 2015, waarvan de ACM, met bevestiging van het CBb, al had vastgesteld dat die tot

stand waren gekomen onder druk van regulering en dat die geen rol konden spelen bij een besluit

over het opleggen van toegangsverplichtingen.l 8

Dat KPN haar aanbod nu uitdrukkelijk positioneert als alternatief voor het ontwerpbesluit bevestigt

nog eens dat het tot stand is gekomen onder druk van dreigende (voortzetting van) regulering.

Bovendien biedt het door KPN op die manier geboden alternatief onvoldoende mogelijkheden voor

toegangszoekers om effectief met KPN (en VodafoneZiggo) te concurreren. Dit vanwege de met

'u BrieÍ van KPN aan de ACM van 27 februari 201 8, kenmerk 201 8-U-000.l 3-RvB.
r 6 

https:77www. kpn-wholesale.com/kpn-wholesale/reg ulatory. htm.
l7 

Ontwerpbesluit, randnummer 59,
18 

Zie voetnoot 1 0 en 1 1.
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VULA en WBA gepaard gaande hogere (variable) wholesalekosten en beperkte mogelijkheden tot

differentiatie. Daarover meer verderop in deze zienswijze.

Waar KPN in feite op aanstuutl, is uitfasering van fysiek ontbundelde toegang waartoe ACM haar

heeft verplicht, en vervanging daaruan doortoegangsvormen, met daaraan gerelateerde

voonruaarden, die voorkomen dat toegangszoekers daadwerkelijk effectieÍ kunnen concurreren.

Voor zover KPN, zoals zij zelf steltle, geen prikkel zou hebben om van de ene op de andere dag

toegang te weigeren, bijvoorbeeld omdat zij weet dat de ACM dan zal ingrijpen, heeft zij in ieder geval

wel een prikkel om gedurende 7 jaar alternatieve aanbieders alleen een toegangsvorm te bieden die

hen beperkt in hun concurrentiemogelijkheden, Daarbij zou het niet verbazen als die alternatieve

aanbieders op den duur zover worden gemarginaliseerd dat zij, net als vele andere kleine

toegangszoekers in het verleden2o, door KPN kunnen worden overgenomen.

De conclusie van deACM in randnummer 287 van hetontwerpbesluit is dan ook juist, Het recente

aanbod van KPN brengt daarin geen verandering,

Een en ander bevestigt dat het terecht is dat de ACM in haar modiÍied greenfield analyse ervan

uitgaat dat KPN en VodafoneZiggo niet vrijwillig toegang tot hun respectievelijke netwerken zullen

verlenen.

ll.4 DeimpadwvasÊmobielebundels

Een belangrijke ontwikkeling die de dominantie van KPN en VodafoneZiggo verder versterkt, op de

markten voor vaste én mobiele diensten, is de toenemende bundeling van vast en mobiel,

ln het ontwerpbesluit lijkt de ACM de impact van dergelijke bundels te onderschatten, althans de

impact daarvan op de concurrentiesituatie komt onvoldoende aan de orde.

ln het kader van de marktafbakening beschrijft de ACM dat er volgens haar geen sprake is van een

daadwerkelijke vast-mobiele bundel omdat er geen contractuele verbondenheid zou zijn en slechts

een zwakke economische verbondenheid tussen vaste en mobiele diensten,2lBovendien zou

volgens de ACM het afnemen van standalone diensten in veel gevallen goedkoper zijn dan het

afnemen van mobiele diensten binnen een vast-mobiele aanbieding,22

'n Brief van KPN aan de ACM van 27 februari 201 8, kenmerk 201 8-U-0001 3-RvB.
20 

Dat gebeurde onder meer met XS4ALL, Demon, Speedlinq, HCCNet, Freeler, Cistron en Tiscali rond de eeuwwisseling
en meer recent Liibrandt, Glashart Media, Reggefiber Wholesale, Edutel, XMS, Concepts lCT, KickXL, ReggeÍiber en, in
2017, Solcon.
21 

Ontwerpbesluit, rnr. 1 096-1 097.
22 

Ontwerpbesluit, rnr. 1098.
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Elders in het ontwerpbesluit23 komt kort (terecht) aan de orde dat KPN en VodafoneZiggo op

vergelijkbare wijze vast-mobiele bundels aanbieden, maar zonder dat de uitwerking daarvan op de

algehele concu nentiesituatie ter sprake komt.

De ACM verliest uit het oog dat zowel KPN als VodafoneZiggo vast-mobiele bundeling zien als een

belangrijk onderdeel van hun marktstrategie en dat zij zich met hun cross-sell strategie specifiek

richten op mobiele klanten van T-Mobile en Tele2.

KPN rapporteerde over 2017 opnieuw een toename in het aandeel vast-mobiele bundels onder haar

klanten: "Fixed-mobile convergence continued to grow amid strong market demand, [.,.] The total

number of fixed-mobile households rose to 1 .3 million by end 2017 from LI million at end 2016,

representing 420/o of the broadband customer base (2016: 37o/o). The number of postpaid customers

in fixed-mobile bundles grew to 1,9 million, equivalent to 5lo/o penetration of the postpaid base

(2016: 430/o) Of the KPN brand postpaid base,650/o is now part of a fixedmobile bundle (2016:

560/o).'24 Ook over het doel van deze vorm van bundeling blijft KPN duidelijk: "We increased the fixed-

mobile customer base teading to stronger customer loyalty and low churn levels,"zs

Ook VodafoneZiggo heeft sinds het samengaan van Vodafone en Ziggo een prominente vastmobiele

bundelstrategie, ln haar financiële rapportage over Q4 2017 wordt de CEO van VodafoneZiggo als

volgt geciteerd:"During 2017 we made substantialstrategic and operational progress, Within four

months of closing the merger, our customers were already enjoying the benefits of our 'Non-stop

Gratis' converged offers, which have now been adopted by over 2lo/o of our cable households and

over 600/o of Vodafone-branded postpaid customers, exceeding our expectations. These customers

have materially higher NPS and lower churn rates, validating our strategic focus on driving

convergence,"26

T-Mobile heeft er al eerder op gewezen dat de strategie van KPN en VodafoneZiggo inhoudt dat zij

hun dominante positie op de markt voor vaste diensten gebruiken om hun positie op de markt voor

mobiele diensten verder te versterken (door mobile only aanbieders zoals T-Mobile te marginaliseren)

en daarmee tevens hun klanten wat de gehele bundel van vaste en mobiele diensten steviger aan

zich te binden (door de verminderde churn die dergelijke bundeling met zich brengt).

Op de vaste markt hebben zij grote, stabiele klantenbestanden en kunnen zij de prijzen blijven

verhogen zonder substantieel marktaandeel te verliezen (zie eerder in deze zienswijze).

Op de mobiele markt is de concurrentie hevig, met een hoge prijsgevoeligheid en een hoge mate van

churn, zodat KPN en VodafoneZiggo hun vaste klanten relatief eenvoudig door middel van

23 
Ontwerpbesluit, rnr, 1 179, 1 180 en 1215,

2a 
KPN Annual report 201 7, p. 1 6.

25 
KPN Annual report 201 7, p. 1 53.

26 
Vodafoneziggo Reports Preliminary Q4 201 7 Results, 14 februari 2018 (https://www.libertyglobal.com/pdf/press-

release/VodafoneZi ggo-Fixedl ncome-Q4-20 1 7-Repor1. pdf ).
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crossselling kunnen bewegen om ook voor mobiele diensten over te stappen naar hun eigen

netwerken.

KPN en VodafoneZiggo hanteren dan ook vrijwel identieke voordelen voor vast-mobiele klanten die

vooral op mobiele diensten zijn gericht: 5 euro korting op het mobiele abonnement en verdubbeling

van de mobiele datalimiet.

De CEO van VodafoneZiggo zei daarover eind vorig jaar in reactie op tegenvallende mobiele

opbrengsten: "Mobiel doet pijn. Als we klanten van onze beide merken 5 euro korting en extra

gigabytes geven, dan komen die kosten voor rekening van de mobiele tak. Maar uiteindelijk zijn we

één bedrijf en maakt het niet uit."27

Met andere woorden, VodafoneZiggo en KPN accepteren lagere opbrengsten en marges op de

mobiele markt, maar zij kunnen die compenseren op de vaste markt.

Tegelijkertijd verstevigen zij hun positie op de vaste markt doordat de churn onder klanten met vast-

mobiele bundels nog verder afneemt. Zoals blijkt uit de hierboven opgenomen citaten uit de jaar-

respectievelijk kwaftaalverslagen van KPN en Vodafone is dat ook uitdrukkelijk het doel van de vast-

mobiele bundelstrategie van KPN en VodaÍoneZiggo

De ACM maakte in haar rapport over bundeling van telecomdiensten en content van juli 2017

bovendien nog inzichtelijk dat de bundelvoordelen van KPN en VodafoneZiggo vooral zijn gericht op

de mobiele aanbiedingen van T-Mobile en Tele2, namelijk met de figuur op pag. 16 van dat rapport,

zoals hieronder aan de linkerkant is weergegeven.
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Figuur 2: links overgenomen uit ACM, Bundeling van telecomdiensten

en content in Nederland, juli 2017, rechts uit het ontwerpbesluit, pag. 282,

" NRC 16 december 2017, Analoge tv gaat stoppen, VodaÍoneZiggo legt uit waarom,
https://www,nrc,nllnieuws/2017 112116/wij-verbinden-mensen-maar-oÍ-we-er-nou-socialer-van-worden-a1 5851 96.
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Deze belangrijke nuance is, ten onrechte, komen te vervallen in de figuur die de ACM opneemt op

pag.2BZ van het ontwerpbesluit, die hierboven aan de rechterkant is opgenomen. Nog steeds zijn de

vast-mobiele bundelvoordelen van KPN, en nu ook van VodafoneZiggo, gericht op de mobile-only

proposities van T-Mobile en Tele2, zoals blijkt uit onderstaande figuur. De feitelijke conclusie van de

ACM in randnummer 1098 doet daaraan niet af.

Figuur 3: samengesteld door T-Mobile op basis van gegevens van websites van

aanbieders voor een 2 jarig StM only abonnemenfg, 6 aprit 20t L

Daarbij is van belang dat aanbieders zonder eigen vast netwerk, zoals T-Mobile, niet dezelfde vast-

mobiele bundel strategie kunnen toepassen.

T-Mobile heeft er eerder al op gewezen2e dat aanbieders zonder eigen vast netwerk de schaal missen

waarop KPN en VodafoneZiggo crossselling kunnen toepassen, eenvoudigweg doordat zij een

minder groot vast klantenbestand hebben, en dat zij afhankelijk zijn van wholesale{oegang en

daardoor te maken hebben met lagere of zelfs negatieve marges, minder mogelijkheden hebben tot

productdifferentiatie en daardoor moeilijker een goed concurrerend vast aanbod kunnen doen.

Tegelijkertijd is crossselling van mobiel naar vast veel moeilijker dan vice versa, vanwege de veel

lagere prijsgevoeligheid en de veel lagere churn op de markt voor vaste diensten. Door de enorme

voorsprong die KPN en VodafoneZiggo hebben op het gebied van vast-mobiele bundeling, en de

daaraan gerelateerde churnreductie, wordt dat probleem bovendien steeds groter,

De opmerking van de ACM in het ontwerpbesluit dat "met de verplichtingen die aan KPN en

VodafoneZiggo worden opgelegd, [,,,] de ACM [borgt] dat marktpartijen zonder een eigen vast

netwerk in de komende jaren gebruik kunnen maken van de vaste netwerken van KPN en

VodafoneZiggo" en dat '[z]ij [.,.] op basis van deze toegang concurrerende vaste en vast-mobiele

28 
Met onbeperkt bellen en sms-en, behalve bij KPN lGbps alleen mobiel abonnement en 2Gbps vast-mobiele bundel,

waarvoor een limiet van 200 resp, 400 eenheden sms/bellen geldt.
2e 

Zie onder meer haar zienswijze op het consulïatiedocument Bundeling van telecomdiensten en content in Nederland
van de ACM.
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diensten kunnen (blijven) aanbieden aan consumenten en bedrijven"3o is dan ook te kort door de

bocht.

Ten eerste blijven aanbieders die afhankelijk zijn van wholesaletoegang inherent op achterstand bij

de twee grote dominante partijen, en wel om de hierboven genoemde redenen.

Ten tweede moeten de verplichtingen in het ontwerpbesluit verder worden aangescherpt om de

achterstand van alternatieve aanbieders in ieder geval gedeeltelijk te verminderen of te mitigeren . Zie

daarover verderop in deze zienswijze.

Een en ander maakt dat vast-mobiele bundeling in het ontwerpbesluit een prominentere rol verdient,

in het bijzonder in het kader van de concurrentieanalyse en bij het bepalen van de passendheid van

op te leggen verplichtingen.

III. DERETAII..iIIA,RKTVOORZAIGI.IJIGNETWERKDIENSIE.I

Wat betreft de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten stelt de ACM in het ontwerpbesluit vast dat

de relevante markt bestaat uit klassieke huurlijnen, gesloten VPN's en dark fiber en lichtpaden en

dat de relevante markt nationaal is. Open VPN's rekent de ACM, anders dan in 20i 5, niet meer tot de

relevante markt. De ACM komt tot de conclusie dat in afwezigheid van regulering het risico bestaat

dat KPN in de komende reguleringsperiode zal beschikken over AMM op deze retailmarkt,

De analyse van de ACM voor deze retailmarkt komt op hoofdlijnen overeen met hoe T-Mobile die

markt ervaart.

. DEttl,l'lOtESAtBr,lARKI

V.l Ma*Íffakening

De ACM bakent de relevante wholesaleproductmarkt aÍ als de markt bestaande uit (virtueel)

ontbundelde toegang tot het koper- en glasvezelnetwerk en wholesalebreedbandtoegang (WBT) tot

het koper-, glas- en kabelnetwerk. Dat is een wijziging ten opzichte van 2015, toen de ACM

wholesalebreedbandtoegang nog niet tot de relevante markt rekende.

De ACM rekent WBT nu tot relevante markt op grond van de obseryatie dat op basis van (virtueel)

ontbundelde toegang respectievelijk WBT dezelfde retailproducten worden aangeboden en dat

OWM zowel technisch als economisch erg vergelijkbaar is met VULA,

0 
Ontwerpbesluit, pag. 5, laatste alinea.

M

l

3
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T-Mobile wildaarbij een aantal kanttekeningen maken.

Be pe rkte mogel ij khe d e n tot diff ere nti ati e

Terecht heeft de ACM aandacht voor technische verschillen tussen fysiek ontbundelde

toegangsdiensten en niet-fysiek ontbundelde toegangsdiensten3l, ook al rekent ze die tot dezelfde

markt, maar zij onderschat de gevolgen daarvan. Die verschillen hebben grote invloed op het

vermogen van toegangszoekers om te kunnen differentiëren en daarmee te concurreren op de

retailmarkten. lmmers, in het geval van fysiek ontbundelde toegang hebben zij zelf veel meer controle

over de manier waarop het netwerk en de dienst wordt ingericht. Bij niet-fysiek ontbundelde toegang

zijn zij veel meer afhankelijk van de keuzes van KPN wat betreft de keuze van netwerkapparatuur en -

architectuur en de diensten die zij op basis daarvan aanbieden.

Een goed voorbeeld is de internettoegangsdienst met een downloadsnelheid van 750 Mbps die T-

Mobile aanbiedt in gebieden waar zij ODFtoegang afneemt,32 KPN biedt op de retailmarkt slechts

snelheden aan tot 500 Mbps,

ln haarWBT-aanbod biedt KPN slechts wholesalediensten aan tot precies de downloadsnelheid van

500 Mbps die zij zelf op retailniveau hanteert, zonder dat daarvoor een duidelijke technische

aanleiding bestaat, Het WBT-wholesaleaanbod van KPN beperkt toegangszoekers dus in hun

vermogen om zich van KPN te onderscheiden. ln haar recente aanbod bevestigt KPN dat zij ook voor

wat zij VULA over FttH noemt zal werken met snelheidscategorieën en die dienst niet'wide open'zal

aanbieden.33

INiÍfwenamlíik

Ten eerste betekent dit dat de opmerking van de ACM in de laatste twee volzinnen van randnummer

217 van (de openbare versie van)het ontwerpbesluit moeten worden genuanceerd, De ACM schrijft

daar "Hoewel KPN deze producten misschien ook zelf zou kunnen bieden, vindt KPN het mogelijk

optimaal om dit door een wholesaleafnemer te laten aanbieden, bijvoorbeeld omdat KPN het risico

van een dergelijk aanbod wilvermijden."

De werkelijke reden is niet dat KPN het optimaal vindt om wholesaleafnemers deze hoge snelheden

te laten aanbieden, De primaire reden is dat KPN bij ODF-toegang niet kan voorkomen dat

wholesaleafnemers een dergelijk retailaanbod doen.

3l 
Ontwerpbesluit, rnr. 

t' 
1 17,

De ACM venrvijst daarnaar in rnr. 2l7 vn het ontwerpbesluit.

" B,ieÍuan KPN aan deACM van27 februari20l8, kenmerk 2018-U-00013 RvB, p.8-g.
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Een onderscheidend aanbod zoals in dat randnummer wordt genoemd is alleen mogelijk doordat

KPN door de ACM is verplicht om gereguleerde ODF-toegang te bieden, niet doordat KPN het

optimaal vindt om dit door een wholesaleafnemer te laten aanbieden. ln dat laatste geval had zij een

dergelijk onderscheidend aanbod immers ook in haar bredere WBT-aanbod mogelijk gemaakt. Dat

zij dat niet doet bevestigt opnieuw de hierboven al genoemde zeer beperkte bereidheid van KPN om

effectieve toegang te verlenen, ln dat kader concludeert de ACM in randnummer 233 van het

ontwerpbesluit dan ook terecht dat KPN een prikkel heeft WBTtoegang te verkiezen boven (fysiek of

vi rtueel) ontbundelde toegang,

Ten tweede moet met dit aspect rekening worden gehouden bij de analyse van het

concurrentievermogen van alternatieve aanbieders en bij het bepalen van de toegangsverplichtingen,

VULA en, in nog sterkere mate, WBT (incl. OWM) leiden voor alternatieve aanbieders inherent tot

aanzienlijk hogere wholesalekosten (met hogere variabele componenten), lagere marges, minder

flexibiliteit en minder mogelijkheden tot differentiatie. Zie daarover ook elders in deze zienswijze.

Multicast

ln het verlengde daarvan plaatst T-Mobile een kanttekening bij randnummer 118 van het

ontwerpbesluit. Daar merkt de ACM op dat bij VULA afnemers in staat zijn om een eigen multicast

mee te zenden3a, maar dat in de praktijk KPN aan afnemers een aanbod doet om de multicast van

KPN doorte sturen. Daarbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat KPN ook op deze manier

de mogelijkheid tot differentiatie beperkt. Het moet niet zo zijn dat de meelevering van multicast

neerkomt op een vorm van koppelverkoop tegen een verplicht gebundeld tarieÍ (d.w.z. incl.

multicaststreams) waardoor wholesale-afnemers in feite geen andere keus hebben dan de multicast

van KPN af te nemen en daarmee aan retailklanten (vrijwel) hetzelfde televisiepakket aan te bieden

als KPN. KPN heeft hier een prikkel en de mogelijkheid om haar diensten, en de daarbij behorende

tarieven, zo in te richten dat differentiatie op het vlak van televisie wordt ontmoedigd of onmogelijk

wordt gemaakt.

3a 
KPN levert de dienst'broadcaststreams', die bestaat uit een combinatie van multicast- en unicaststreams. Op grond van

het huidige VULA+eferentieaanbod kan een wholesaleafnemer een deel van de mulitcast-capaciteit zelÍ invullen.
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N,2 Dominantie

Wat betreft de dominantieanalyse voert de ACM, voor zover T-Mobile kan overzien, gegeven de

marktafbakening een gedegen analyse uit conform de geldende en concept-richtlijnen van de

Europese Commissie en de jurisprudentie van het Europese Hof. De conclusie - gezamenlijke AMM

voor KPN en VodafoneZiggo - past bij wat T-Mobile in de praktijk ervaart, zoals omschreven in

hooÍdstuk ll hierboven.

V. TOEGAT.IG$JERPUCFMNGEI{

V.l ODF{osgang blljftwr grutbelang

ODF{oegang is en blijft van groot belang voor het vermogen van alternatieve aanbieders om met KPN

en VodafoneZiggo te kunnen concurreren.

Terecht constateert de ACM in het ontwerpbesluit dat zonder een ODF{oegangsverplichting

alternatieve aanbieders een aanzienlijke concurrentieachterstand op KPN zouden krijgen en wijst zij

op het belang van dergelijke toegang voor product- en tariefdifferentiatie.3s

VULA over FttH is geen volwaardig alternatief

Die mogelijkheid tot differentiatie is essentieel om effectief te kunnen concurreren, VULA en WBT

(incl. OWM) geven wat dat betreft inherent veel minder mogelijkheden. Tot op zekere hoogte erkent

35 
Ontwerpbesl uit, rnr.423.
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de ACM dat in randnummer 369 en 370 van het ontwerpbesluit, maar dit verdient meer nadruk, zeker

waar het VULA over FttH betreft.

Mede doordat glastechnologie nog volop in ontwikkeling is, is het verschil in

differentiatiemogelijkheden tussen fysiek en virtueel ontbundelde toegang voor FttH bijzonder groot.

Een voorbeeld daarvan uit de huidige praktijk kwam hiervoor in hoofdstuk lV.1 alaan de orde, waar

het ging over het retailaanbod van T-Mobile voor 750 Mbps-nternettoegang.

ln het bijzonder de voor VULA over FttH beschikbare bandbreedtes in het recente aanbod van KPN

dwingen een wholesaleaÍnemer om op de retailmarkt proposities aan te bieden die erg dicht liggen

bij die van KPN, waardoor KPN controle houdt over de concurrentie die zij ondervindt.36

VULA over FttH is niet alleen geen geschikt alternatief voor ODF{oegang omdat het in mindere mate

bijdraagt aan de doelstelling van infrastructuurconcurrentie, zoals de ACM in randnummer 426van
het ontwerpbesluit aangeeft, maar ook omdat het toegangszoekers veel minder mogelijkheden geeft

om effectief te concurreren.

Daarbij is van belang dat VULA over ODF een andere rol vervult dan VULA over koper. VULA over

koper is ingevoerd omdat MDF{oegang technische te beperkt werd doordat de toepassing van

moderne technologieên zoals vectoring met MDF-toegang niet toepasbaar zijn. VULA over koper kent

nadelen ten opzichte van MDF{oegang, maar ook het voordeel dat daardoor vectoring mogelijk

wordt en daardoor per saldo betere dienstverlening mogelijk wordt.

Voor VULA over FttH is dat anders, Dat is noodzakelijk en passend omdat ODF-toegang niet voor alle

locaties economisch haalbaar is, niet omdat ODF{oegang technische beperkingen met zich brengt.

ODF-toegang blijft zelf een toekomstvaste toegangsmethode. Zie daarover ook elders in deze

zienswijze.

36 
Dat blijkt in het bijzonder uit de tariefbijlage uit het voorstel, die KPN niet openbaar heeft gemaakt.
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P ON be pe rkt con cu rre nti emog el i jkh ede n

T-Mobile maakt zich in dat kader ernstige zorgen over signalen van KPN, dat zij zou willen

overschakelen op een PON-architectuur voor de verdere uitrol van glaswerken. Naar die signalen

wordt ook in het ontwerpbesluit veruezen.37 ln het recente aanbod van KPN sorteert KPN daar al op

voor en lijkt zij op PON netwerken alleen VULA en WBT toegang te willen bieden.

KPN schrijft: "ln verband met mogelijke topologische/technische ontwikkelingen, zoals [...] de

introductie van PON technologie, zal KPN op de area pop locaties die niet zijn opgenomen [.,.]
locatieliist geen ODF-access FttH meer aanbieden. ln die gebieden is toetreding mogelijk op basis

van VULA/WBA op basis van FttH!38

Dat zou grote gevolgen hebben voor de differentiatie- en daarmee concurrentiemogelijkheden voor

alternatieve aanbieders

Dat is al zo vanwege de inherent beperktere mogelijkheden die VULA en WBT wat dat

betreft bieden, en wordt in het voorstel van KPN nog eens extra versterkt doordat KPN daarin VULA

- over FttH niet'wide open'aanbiedt,3e Zie daarover ook elders in deze zienswijze.

Dit betekent dat de ACM bijzonder kritisch zou moeten kijken naar de plannen van KPN omtrent de

uitrolvan PON.

Ten eerste zou de vraag moeten zijn of de introductie van PON niet op zich al een vorm van

ongewenst strategisch ontwerpen is waarbij KPN het voor toegangszoekers onmogelijk maakt om

effectief te concurreren, zonder dat daar voordelen voor eindgebruikers en de markt als geheel

tegenover staan die dat rechtvaardigen. Zo is het bijvoorbeeld niet evident dat de kostenvoordelen

van een PON architectuur dusdanig groot zijn dat zij opwegen tegen de nadelen daarvan, of dat de

uitrol van PON veel sneller zou kunnen plaatsvinden dan van de voor KPN tot nu toe gebruikelijke

poi nt-to-poi nt architectu u r.

Vervolgens moet worden beschouwd, als zou blijken dat de introductie van PON inderdaad

onvermiidbaar is, op welke manier zo effectief mogelijk toegang kan worden gegeven tot dergelijke

netwerken.a0 Er is geen aanleiding om bij voorbaat te accepteren dat in dat geval alleen VULA oÍ WBT

toegang mogelijk is, gegeven de belangrijke concurrentiebeperkende effecten die dergelijke

toegangsvormen met zichzou brengen. ln het onderzoek naar de meest passende toegangsvorm zou

ook de vraag moeten worden betrokken welke PON-variant het meest aangewezen is.

Hierbij past een actieve rol voor de ACM, temeer omdat KPN blijkens haar recente aanbod niet zelf

bereid blijkt om over deze punten in gesprek te gaan met de markt,

37 
Ontwerpbesluit, rnr. 'l 88 en 460.

'u Brief van KPN aan de ACM van 27 februari 201 8, kenmerk 201 8-U-00013-RvB, p. 5 onder 4.3.4,

'n Brief van KPN aan de ACM van 27 februari 20 1 8, kenmerk 201 8-U-0001 3-RvB, p. 8-9.
a0 

Ziewaldat betreft onder meer BEREC, Report on the New Forms of Sharing Passive Optical Networks Based on
Wavelength Division Multiplexing, 5 October 20.l 7, BoR (17)182.
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De ACM zou in het definitieve besluit duidelijk moeten maken dat zij die rol op zich neemt,

bijvoorbeeld door uit te spreken dat de verplichting tot het bieden van effectieve ontbundelde

toegang tot glasnetwerken ook geldt voor nieuwe technologieën, dat KPN de introductie daarvan

tijdig dient aan te kondigen bij de ACM en aan de markt en dat de ACM in dat geval proactief met

marktpartijen zal onderzoeken op welke wijze de toegangsverplichtingen in het (dan definitieve)

besluit moeten worden uitgelegd of aangepast.

Verdere ODF-uitrol

Er moet dan ook worden gewaarborgd dat verdere uitrol van ODF{oegang, op de bestaande en

toekomstige FttH-netwerken van KPN mogelijk blijft,

Terecht stelt de ACM in dat verband dat ODF-access FttH een geschikte toegangsverplichting isa1, en

die moet gelden voor het volledige FttH netwerk van KPN. De indruk mag niet ontstaan dat nu al zou

kunnen worden vastgesteld op welke locaties uitrol niet bedrijfseconomisch mogelijk zou, zoals KPN

lijkt te willen doen in haar recente aanbod.

Die indruk mag ook niet worden afgeleid uit de drempel van 10.000 homes passed, die de ACM in

het ontwerpbesluit hanteert voor de voorgestelde VULA over FttH verplichting. Ten eerste zijn er ook

andere factoren die van belang zijn bij het bepalen van de bedrijfseconomische haalbaarheid van

ODF-uitrol, zoals T-Mobile al eerder heeft aangegeven.

Terecht wijst de

ACM er in randnummer 437 van het ontwerpbesluit op dat sprake is van maatwerk en dat in alle

gevallen ook een verplichting geldt om ODFtoegang aan te bieden.

ln dat kader wijst de ACM er overigens in randnummer 421 van het ontwerpbesluit terecht op dat T-

Mobile heeft gewezen op een aantal te pessimistische aannames in de analyse van WlK. Het

standpunt van Ï-Mobile is echter in dat randnummer niet nauwkeurig genoeg geformuleerd. ln het

licht van wat elders in deze zienswijze aan de orde komt moet niet de indruk ontstaan dat de

businesscase op basis van 0DF{oegang volgens T-Mobile zondermeer rooskleurig is, Randnummer

421 zou moeten worden aangepast om aan te geven dat T-Mobile een aantal aannames in de analyse

van WlKte pessimistisch vindt.

Volgens T-Mobile blijft evenwelverdere uitrol op basis van ODF{oegang mogelijk. Van gevaltot geval

zal naar de omstandigheden op dat moment moeten worden beschouwd of uitrol naar een bepaalde

ar 
Ontwerpbeslu iï rnr. 423.

o'Ondet 
meer in het gesprek van 4 oktober 201 7
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PoP bedrijfseconomisch haalbaar is. En die analyse kan in de loop der tijd wijzigen, bijvoorbeeld

doordat technologische ontwikkelingen uitrol goedkoper maken.

ODF Backhaul

Gezien het hiervoor genoemde grote belang van ODF-backhaul - en dat belang wordt in het

ontwerpbesluit ook erkenda'- is er geen enkele aanleiding om de verplichting tot levedng van ODF-

backhaul tot aan de MClocaties in te trekken.

ln het ULl-besluit van 2015 heeft de ACM gemotiveerd en op goede gronden aan KPN de

verplichting opgelegd tot levering van ODF-backhaul tot aan de MC-locaties. Het CBb heeft de door

KPN tegen deze verplichting gerichte beroepsgrond ongegrond verklaard.aa

De omstandigheden die de ACM in het Ull-besluit uit 2015 aanvoerde ter motivering van deze

verplichtinga5zijn niet gewijzigd. lntegendeel, nog steeds, en steeds meer, is de business case voor

uitrol naar kleine CityPoPs problematisch en spelen de kosten van backhaul daarbij een grote rol.

De ACM voert twee argumenten aan ter motivering van de intrekking van de verplichting tot de

levering van ODF-backhaultot aan de MClocaties.a6

Ten eerste zou volgens de ACM in de huidige reguleringsperiode toetreders geen interesse hebben

getoond voor dergelijke ODF-backhaul. Dat is echter geen argument voor intrekking. De verplichting

heeft slechts voor een zeer beperkte periode gegolden en die interesse zou heel goed alsnog kunnen

ontstaan, ook van T-Mobile. Daarbij is mede van belang dat, zoals hierboven al is beschreven,

ontwikkelingen in de loop der tijd een business case voor een specifieke ODF-locatie aantrekkelijker

kunnen maken, zodat zelfs voor kleine CityPoP die nu bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk ziln in de

volgende reguleringsperiode alsnog een positieve business case kan ontstaan.

Ten tweede zou volgens de ACM de nu nieuw voorgestelde verplichting tot levering van VULA over

FttH de toetredingsproblemen in de kleinere gebieden voldoende oplossen, Dat is een onjuiste

aanname. Zoals hierboven al is onderbouwd, kleven er inherente beperkingen aan VULA over FttH en

vormt dat geen volwaardig alternatief voor ODF-access. VULA over FttH vervult een rol in die

a3 
Ontwerpbeslu il, rnr. 449.

oo 
cBb 1 T juri2017, ECLI:NL:cBB:2017:218, o, 5.8.4.

a5 Ull-besluit uit 2015, rnr.279-280.
a6 

Ontwerpbesluit, rnr. 453.
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gebieden waar, zelfs met een MC-backhaulverplichting, (nog) geen positieve business case voor

ODF-toegang bestaat. Uitgangspunt moet echter altijd zijn dat ook ODFtoegang moet worden

geboden (met backhaul naar de MClocatie als het verzoek daartoe redelijk is) op alle locaties waar

KPN zijn FttH netwerk aanlegt, zoals de ACM zelf terecht vaststelt in randnummer 437 van het

ontwerpbesluit.

De in het Ull-besluit van 2015 opgenomen verplichting tot levering van backhaul blijft dan ook
passend en noodzakelijk, De verplichting uit 2015 moet in het definitieve WFA-besluit alsnog weer

integ raal worden opgenomen,

 WÁorcrFlfl

Bij de toegangsverplichting voor VULA over FttH maakt T-Mobile een aantal kanttekeningen.

VULA over FttH minder snel een alternatief van VULA over koper

Met het oog op de kanttekeningen die eerder in deze zienswijze zijn gemaakt bij VULA over FttH is

het van belang op te merken dat er belangrijke verschillen bestaan tussen VULA over koper enerzijds

en VULA over FttH anderzijds.

VULA over koper vormt een alternatief voor een toegangsvorm - MDF{oegang - die om technische

redenen niet meer volstaat. Geavanceerde technologieën die noodzakelijk zijn voor het aanbieden

van moderne vaste diensten (met hoge snelheden) zijn eenvoudigweg niet bruikbaar in een MDF-

toegangsmodel. Ondanks het feit dat een toegangszoeker bij VULA over koper minder controle heeft

over de onderliggende infrastructuur kan hij per saldo toch meer geavanceerde diensten aanbieden

omdat VULA het gebruik van geavanceerde kopertechnologieën mogelijk maakt.

Dat is anders in het geval voor VULA over FttH. Dat biedt in alle gevallen minder mogelijkheden dan

ODF-toegang, dat zelf - anders dan MDF{oegang - nog een toekomstvaste toegangsvorm is. Er is

geen technologisch voordeel verbonden aan VULA over FttH ten opzichte van ODFtoegang, zoals

dat er wel is voor VULA over koper ten opzichte van MDFtoegang. Voor VULA over koper bestaat

zelfs een technische noodzaak,

Het zou passend zijn om dit onderscheid in het definitieve WFA-besluit uitdrukkelijk te benoemen.

Voorts moet worden opgemerkt dat zich nu al een onderscheid aftekent tussen hoe KPN VULA over

koper respectievelijk VULA over FttH aanbiedt, lmmers, VULA over koper biedt KPN aan als 'wide

open' dienst, terwijl zij in haar recente aanbod een voorstel doet voor wat zij VULA over FttH noemt

die juist niet'wide open is'. Zie daarover eerder in deze zienswijze.

V.2
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Een en ander betekent dat veel minder snel mag worden aangenomen dat VULA over FttH een

voldoende alternatief is voor ODFtoegang, Dat geldt niet alleen in het kader van de primaire

toegangsverplichting, maar bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van de redelijkheid van

uitfaseringsverzoeken.

Economische haalbaarheid

De ACM legt de verplichting tot het bieden van VULA over FttH op voor glasgebieden met minder dan

10,000 homes passed die bij ingang van dit marktanalysebesluit niet door een ODF-afnemer

ontsloten zijn. Dat is terecht, mede omdat op die manier de investeringen die T-Mobile al in ODF-uitrol

heeft gedaan worden gerespecteerd, waarbij het T-Mobile opvalt dat de ACM niet alle door haar

genoemde factoren voor de uitrol van ODF heeft overgenomen.

Eerder in deze zienswijze is al opgemerkt dat de ACM terecht vaststelt dat van gevaltot geval door de

toegangszoeker moet worden bepaald waar uitrol technisch en economisch haalbaar is en dat dit

een kwestie van maatwerk is,

ln dat kader past een nuancering in de formulering van randnummer 433 van het ontwerpbesluit. Die

luidt nu dat de ACM heeft onderzocht welke glasgebieden economisch gezien niet te ontsluiten zijn

op basis van ODF Access. Deze formulering zou de indruk kunnen wekken dat die selectie bij

voorbaat in abstracto zou kunnen worden gemaakt, en dat zou in tegenspraak zijn met wat de ACM

daarover (terecht)opmerkt in randnummer 437 van het ontwerpbesluit. Een passender formulering

zou zijn dat de ACM heeft onderzocht voor welke gebieden een VULA over FttH verplichting passend

zouzijn.

M og el ij kh ede n tot d iff ere ntiati e

Met het oog op de al eerder genoemde beperkingen van VULA over FttH vraagt T-Mobile bijzondere

aandacht voor het tweede in randnummer 440 van het ontwerpbesluit genoemde criterium, dat wil

zeggen dat alle vormen (bandbreedtes, overboekingsfactoren, etc,) van VULA FttH beschikbaar

moeten zijn die binnen de technische mogelijkheden van de betreffende onderliggende aansluitlijn

een actieve apparatuur vallen. Dit is noodzakelijk om mogelijkheden tot productdifferentiatie, die

essentieel zijn voor effectieve concurrentie, zoveel als mogelijk is te waarborgen. Het recente aanbod

van KPN voldoet daar niet aan.

 MDFbegang€nWlÁovrrloper

MDF Toegang

T-Mobite beschouwt traditionele MDFtoegang gezien de introductie technologieën zoals VDSL-

vectoring als een niettoekomstvaste toegangsvorm op de langere termijn. MDF-toegang is voor

steeds minder verbindingen een geschikte toegangsvorm, maar tegelijkertijd is T-Mobile zich ervan

V.3
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bewust dat MDF{oegang nog steeds een belangrijke rol speelt voor die verbindingen waarvoor het

nog wel een alternatief vormt.

De ACM dient daarvoor bijzondere aandacht te hebben bij de beoordeling van migratie- en

uitfaseringsplannen van KPN.

VULA over koper

Al enige tijd is KPN verplicht om VULA over koper aan te bieden, mede als alternatief voor diensten

die niet meer op basis van MDF{oegang kunnen worden geleverd,

Hierboven heeft T-Mobile gewezen op de verschillen tussen VULA over FttH en VULA over koper,

maar er zijn ook overeenkomsten. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat VULA

inherent minder mogelijkheden biedt tot differentiatie en tot een andere kostenstructuur leidt dan

fysiek ontbundelde toegang.

Dat maakt het ook voor VULA over koper van belang dat de toegangszoeker zoveel mogelijk

mogelijkheden tot differentiatie behoudt, en dat bijvoorbeeld ook toegang beschikbaar moet zijn in

andere voÍmen dan die welke KPN voor haar eigen retaildiensten gebruikt,

4 AanbeganggorcldeedevooÍsdtÍÍfun

ln paragraaf 6.5.7 van het ontwerpbesluit beschrijft de ACM de aan toegang verbonden voorschriften.

Daarbij een aantal kanttekeningen,

Allereerst merkt ï-Mobile op dat in het kader van de beroepsprocedure tegen het Ull-besluit uit

2015 het verbod op strategisch ontwerpen onderdeel van het debat is geweest. Het CBb heeft dat

benoemd in zijn uitspraak,aT ln dat licht heeft T-Mobile daarbij geen verdere opmerkingen en behoeft

het besluit wat dit betreft geen aanpassing.

V.

tt 
cBb 1 r juri2017, ECLI:NL:CBB:2017:z1B,o. 5.8.i 0.
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Uitfasering

Voorschrift m. handelt over uitfasering. De ACM licht dit toe in randnr. 459 t/m 469 van het

ontwerpbesluit. Daarbij maakt T-Mobile de volgende opmerkingen.

(G)P0N

Ten eerste benoemt de ACM in dit kader uitdrukkelijk een mogelijke uitrol van (G)PON. Eerder in

deze zienswijze is al opgemerkt dat de introductie van PON{opologieën grote onwenselijke gevolgen

zou hebben, en dat het niet evident is dat de voordelen daarvan opwegen tegen de nadelen, De ACM

zou daarom alleen al een voornemen tot de introductie van PON zeer kritisch moeten beschouwen.

Zie daarover hoofdstuk V,1 hierboven.

lndien er inderdaad aanleiding zou zijn voor een uitrol van glaswerken op basis van PON{opologie

dient te worden gewaarborgd dat effectieve (fysiek of virtuele) ontbundelde toegang mogelijk is, wat

ook eisen kan stellen aan de toegepaste PON-technologie. Daarbij moet tevens worden stilgestaan bij

de eerder in deze zienswijze genoemde beperkingen die kleven aan VULA over FttH en de eveneens

eerder genoemde verschillen tussen VULA over koper en VULA over FttH, VULA over FttH is daarvoor

niet bijvoorbaat de meest aangewezen oplossing.

De uitrol voor nieuwe glasgebieden zal vervolgens zorgvuldig en non-discriminatoir moeten worden

uitgevoerd, met in achtneming van alle verplichtingen onder de geldende en zo nodig voor PON

aangepaste regulering.

lndien daarbij tevens sprake is van beëindiging van bestaande toegangsvormen in bestaande

glasgebieden is het duidelijk dat een verzoek om uitfasering van bestaande ODF{oegang niet snel

als redelijk zal kunnen worden aangemerkt, lmmers, ODF-toegang is voor de voorzienbare toekomst

nog een toekomstvaste toegangstechnologie, en andere vormen van toegang zullen onvermijdelijk

tot beperkingen leiden.

Een en ander zou moeten worden besproken, onder regie van de ACM, in een breder overleg tussen

marktpartiien over of en eventueel in welke vorm zou moeten worden overgeschakeld van de huidige

point-to-point topologie naar PON.

U itf ase ri n g st e rm i j n e n

Het uitfaseringsvoorschrift schrijft voor dat KPN een redelijke aankondigings- en migratietermijn in

acht dient te nemen. ln randnummer 462 tlm 465 van het ontwerpbesluit gaat de ACM daar verder

op in. De ACM geeft aan in beginsel een aankondigingstermijn van 24 maanden en een

migratietermijn van i 2 maanden in beginsel niet onredelijk te vinden.

Dat de ACM hier spreekt van 'in beginsel' is terecht. Er kunnen immers gevallen zijn waarin die

termijnen niet redelijk zijn en langere termijnen gerechtvaardigd zijn,
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Echter, zelfs met die nuancering zijn de door de ACM genoemde termijnen te kort. Zij lossen immers

niet op dat tijdens de 24 maanden na de initiële aanbieding een alternatief voor de uit te faseren

toegang nog niet beschikbaar is en een aanbieder dus nog nieuwe klanten zal moeten aansluiten

met gebruik van toegang waaruan al duidelijk is dat die zal worden uitgefaseerd, Dat leidt ertoe dat

nieuwe klanten al 12 maanden na eerste aansluiting moeten worden gemigreerd. Dat is te kort.

Met de aansluiting van een klant gaan immers aanzienlijke kosten gepaard, en de terugverdientijd

van de investering in een klant is veel langer dan 12 maanden. Een migratie tussenduur, met extra

kosten en risico's van opzegging, brengt een groot financieel nadeel met zich voor de aanbieder.

Een alternatief voor de uit te faseren toegang zou in ieder geval al aan het begin van de door de ACM

gehanteerde in-beginseltermijn van 36 maanden voor de initiële aankondiging al daadwerkelijk

afneembaar moeten zijn om dit probleem op te lossen, of zoveel eerder als onder de specifieke

omstandigheden van het geval redelijk is,

Bovendien vraagt T-Mobile aandacht voor de migratiekosten bij uitfasering, die aanzienlijk kunnen

zijn. Als uitfasering al wordt toegestaan moet voor die kosten compensatie plaatsvinden.

Voorschriften overig

Bij de overige voorschriften heeft T-Mobile geen specifieke opmerkingen. Dat betekent overigens niet

dat die voorschriften van minder belang zijn, lntegendeel, toegangsvoorschriften, en de handhaving

daarvan, zijn van essentieel belang. KPN heeft immers een prikkel om toegang zo in te richten en zich

zo te gedragen dat de geleverde toegang de wholesaleafnemer niet daadwerkelijk in staat stelt om

effectief met KPN (en VodafoneZiggo)te concurreren,

 Godtbegangst€ÍplidrtingvoorVUBT

ln randnummer 471 concludeert de ACM dat het, gegeven de verplichting omtrent de (fysiek en

virtueel) ontbundelde toegangsvormen, het niet passend is om tevens verplichtingen tot WBT-

toegang op te leggen.

ln dat licht ziet T-Mobile op dit moment geen aanleiding voor WBT-verplichtingen, maar zij sluit niet

uit dat dit bij wijzigende omstandigheden kan veranderen.

V.5
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VI. NOÀIOISCRIMI],IAIIBJERPUCIMNG

Als algemene non-discriminativerplichting legt de ACM in het ontwerpbesluit net als in het ULL-

besluit van 2015 aan KPN een Equivalence of Output (EoO)verplichting op voor MDF-toegang en

VULA over koper en een Equivalence of lnput (Eol)verplichting voor ODFtoegang.

Voor VULA over FttH legt de ACM met verwijzing naar VULA over koper eveneens een EoO-

verplichting op. De ACM verliest daarmee een aantal belangrijke verschillen tussen VULA over FttH

en VULA over koper uit het oog. Ten eerste geldt dat voor de elders in deze zienswijze al genoemde

verschillen, maar daarnaast is van belang dat VULA over FttH nog meer dan VULA over koper heeft te

gelden als een NGA-netwerk waarvoor een Eol-verplichting passender is.

Een belangrijke reden om voor VULA over koper te kiezen voor EoO was, volgens de ACM, dat KPN

ervoor had gekozen om de levering van VULA over koper op dezelfde wijze in te richten als de

levering van MDF-access, Om te beginnen was dat dus een keuze van KPN, waarmee zij in feite nu

een Eol verplichting ontloopt.

Voor VULA over FttH is die keuze (nog) veel minder vanzelfsprekend, VULA over FttH wordt geleverd

op basis van ODF{oegang en het ligt dan ook niet voor de hand om de levering daarvan in te richten

zoals die voor MDF-access - een niet-toekomstvaste kopertoegangsvorm,

De enkele verwijzing naar de EoO-verplichting voor VULA over koper volstaat dan ook niet voor het

afzien van een Eol-verplichting voor VULA over koper.

v[. MA,RGzuTffiO[uNG

Volgens de ACM hebben KPN en VodafoneZiggo weliswaar de mogelijkheid tot marge-uitholling

door middel van lage retailprijzen, maar hebben zij daartoe geen prikkel gegeven hun positie van

gezamenlijke AMM,48 De mogelijkheid en prikkel tot marge-uitholling door middel van hoge

wholesaleprijzenae acht de ACM voldoende opgelost doortariefregulering, De ACM legt daarom geen

marge-uithollingstoets (ND-Stoets) op,50

Deze conclusie van ACM is gebaseerd op een aantal redeneerfouten en zij houdt onvoldoende

rekening met de feitelijke situatie in de markt, waarover T-Mobile in het kader van de voorbereiding

van het ontwerpbesluit uitgebreid informatie heeft verschaft.

a8 
Ontwerpbesluit, rnr, 339.

ae 
Ontwerpbesluit, rnr, 330.

50 
Ontwerpbesluit, rnr. 500-501
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Lage retailprijzen

Ten eerste hebben KPN en VodafoneZiggo wel degelijk een prikkel om marge-uitholling te

bewerkstelligen door het hanteren van lage retailprijzen.

Het is juist dat zij in een modified greenfield situatie die prikkel niet hebben. ln die situatie wordt

immers geen toegang verleend en zijn er geen aanbieders die op basis van wholesaletoegang

concurreren, Er is dus ook niemand om uit de markt te squeezen.

De op grond van het huidige en voorziene marktanalysebesluit beoogde toegangsverplichtingen

hebben echter tot doel om mogelijk te maken dat dergelijke concurrerende aanbieders er wel zijn, en

in dat geval is er wel een prikkel om die aanbieders door selectieve lage prijzen de marges van die

aanbieders uit te hollen om hun vermogen tot concurreren te verzwakken en hen uiteindelijk geheel

uit de markt te drukken.

En wat dat betreft maakt de ACM een tweede redeneerfout, De ACM veronderstelt dat het op de

markt voor (bundels met) internettoegang moeilijker is om selectief prijzen te hanteren,5rDat is

evident onjuist, Met name KPN hanteert op dit moment immers een strategie met meerdere merken

die verschillende prijzen hanteren.

ln het Ull-besluit uit 2015 merkte de ACM nota bene zelf op: "KPN heeft ook zelf erkend dat hij met

zijn merk Telfort gericht concurreert met Tele2 en andere alternatieve aanbieders. Deze zogenoemde

'multi-brand' strategie maakt dat KPN met Telfort kan concurreren met Tele2 en daardoor in mindere

mate een noodzaak bestaat om de prijzen van zijn andere merken te verlagen. [...J'52

Ze venvees op die plaats ook naar een citaat van de CEO van KPN: "Yes, the no frills brands in the

Netherlands are important. We have introduced the multi-brand strategy, We have the KPN and Hi

brands and the Telfort and Simyo brands. Telfort and Simyo are KPN no frílls brands mainly targeting

the customer groups that are also targeted by Tele2 and some of the other no frills brands, We believe

that where the market is today, a mult|brand strategy including no frills brands are helping us to

mitigate the negative impact of TeleZ."

T-Mobile heeft in het kader van de voorbereiding van het ontwerpbesluit uitgebreid onderbouwd dat

dit in de praktijk daadwerkelijk plaatsvindt en leidt tot marge-uitholling die duurzame, effectieve

concurrentie ernstig in gevaar brengt.

En dat doet niets af aan de modified greenfield analyse omtrent risico's op gezamenlijke AMM of aan

de in hoofdstuk ll.2 beschreven prijsverhogingen die KPN en Vodafone periodiek doorvoeren,

5r 
Ontwerpbesluit, rnr. 334.

52 
ULL'besluit 2015, rnr. 749; citaat van Eelco Blok, CEO KPN, december 2013.
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Wholesaleprijzen

De conclusie van de ACM dat het probleem van marge-uitholling door hoge wholesaleprijzen

voldoende wordt opgelost door tariefregulering is eveneens onjuist. Zie daarover tevens elders in

deze zienswijze.

Marge-uitholling

T-Mobile heeft in het kader van de voorbereiding van het ontwerpbesluit uitgebreid aangetoond dat

op dit moment sprake is van ernstige marge-uitholling.53

T-Mobile vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de ACM daar in het ontwerpbesluit in het geheel niet op

ingaat en tot de conclusie komt dat een marge-uithollingstoets niet nodig is.

Een effectieve marge-uithollingstoets ten opzichte van de retailmarkt voor internettoegang is juist

hard nodig. Het ontwerpbesluit moet op dit punt ingrijpend worden aangepast, met inachtneming van

de informatie die T-Mobile al aan de ACM heeft verstrekt. Dat geldt zowel voor het hoofdstuk over

mededingingsproblemen als voor het hoofdstuk over de discriminatieverplichting.

III, TARIEFREGUTERING

ODF-toegang

T-Mobile heeft er herhaaldelijk op gewezen dat tariefregulering voor ODF{oegang moet worden

aangescherpt en dat een aantal belangrijke gewijzigde omstandigheden maken dat er aanleiding is

voor een fundamentele herziening s4 
daarvan , waaronder de omstandigheid dat KPN haar

uitrolstrategie sterk heeft gewijzigd en dat nieuwe investeringen door KPN vrijwel tot stilstand zijn

gekomen - dat laatste wordt door de ACM ook erkend.

Desondanks laat de ACM in het ontwerpbesluit de tariefregulering voor ODF-toegang ongewijzigd en

handhaaft zij de methode die inmiddels 10 jaar geleden is geïntroduceerd, Als argumenten om vast

te houden aan de bestaande tariefregulering noemt de ACM dat zij er destijds voor heeft gekozen om

lange tijd de reguleringszekerheid te bieden, dat zij destijds niet een bepaalde 'normuitrol' heeft

vastgesteld en dat zij het "onredelijk" vindt om nu met die tariefregulering te stoppen nu KPN

nagenoeg is gestopt met verdere uitrol.ss Waarom dat onredelijk zou zijn,licht de ACM overigens in

het ontwerpbesluit niet toe.

V

53 
Zie onder meer de gesprekken van 4 en 1 3 oktober 2017 en de in dat kader door T-Mobile verstrekte presentatie en

modellen. ln dat kader heet T-Mobile tevens een aantal belangrijke kanttekeningen gemaakt bii het model dat WIK heeft

gebruiki voo.r haar business case analyse. Het ongeconigeerd gebruiken van het model en de aannames van WIK om

onderzoek te doen naar marge-uitholling zou leiden tot onjuiste conclusies.
5a 

Onder andere in het gesprek van 1 3 oktober 2017 en in haar reactie van 24 novembe r 2017 op de lG-bijeenkomst van

9 november 201 7,
55 

Ontwerpbesluit, rnr. 599.
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Die argumenten zijn onvoldoende. Ten eerste lijkt de ACM te impliceren dat als zij eenmaal kiest voor

een bepaalde vorm van langjarige tariefregulering,zijdaar niet meervan kan afwijken, ook niet na

ruim 10 jaar, Dat zou buitengewoon onzorgvuldig zijn. Niet voor niets dient de ACM haar analyse 3-

jaarlijks te evalueren en steeds passende verplichtingen op te leggen met als doel effectieve

concurrentie te waarborgen,

De redenering van de ACM is onbegrijpelijk. Volgens de ACM dient het vasthouden aan het

bestaande tariefreguleringsmodel twee doelen: de investeringsbereidheid van KPN en de toetreding

van partijen.

De ACM bevestigt dat KPN op dit moment niet uitrolt, hetgeen impliceert dat de

investeringsbereidheid er op dit moment niet is. Dat roept overigens de vraag op of de

tariefregulering wel zo instrumenteel is geweest in het bevorderen van de investeringsbereidheid, nu

onder hetzelfde model in eerste instantie wel werd geïnvesteerd (voordat KPN volledige zeggenschap

had over Reggefiber) en vervolgens niet meer (na het verkrijgen van volledige zeggenschap).

Ook duidelijk is dat T-Mobile de enige is die op enige schaal is toegetreden op basis van ODF-

toegang en nog steeds actief is op de markt, en dat van enige significante toetreding op dit moment

geen sprake is.

De twee doelstellingen die de ACM voor ogen heeft worden dus niet behaald.

Tegelijkertijd heeft T-Mobile duidelijk onderbouwd dat bij de huidige wholesaletarieven van KPN

sprake is van ernstige marge-uitholling (zie elders in deze zienswijze), waardoor de tariefregulering in

ieder geval ook geen oplossing vormt voor dit mededingingsprobleem,

Dit raakt de hoofddoelstelling die de ACM voor ogen zou moeten hebben, namelijk het met passende

verpl ichti ngen waarbo rgen van effectieve concu rrentie.

ln feite venrvaarloost de ACM haar hoofddoelstelling om twee andere doelstellingen na te streven

waaraan de gekozen vorm van tariefregulering kennelijk niet bijdraagt,

Er is dan ook alle aanleiding om in het definitieve WFA-besluit alsnog op te nemen dat de ODF-

tariefregulering fundamenteel moet worden herzien, desnoods (gedeeltelijk) in een afzonderlijk

tariefbesluit,

O nd e rhand el e n ove r n ie uwe tari eve n

Voor nieuwe tarieven stelt de de ACM in het ontwerpbesluit voor om partijen eerst zes maanden de

tijd te geven om te onderhandelen over die tarieven, voordat ACM zelf de tarieven op kostenoriëntatie

beoordeelt,
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T-Mobile is er voorstander van dat partijen overleg voeren over nieuwe toegangsdiensten en de

tarieven die daarbij horen, maar de manier waarop de ACM het in het ontwerpbesluit venruoord is te

vrijblijvend wat de rolvan ACM betreft.

De ACM zou een actieve rol moeten veruullen bij die gesprekken. Niet uit het oog moet worden

verloren dat toegangszoekers volledig afhankelijk zijn van KPN, zodat geen sprake is van

gebalanceerde onderhandelingsposities. Zie daarover tevens hoofdstuk 11.3. Het is de rol van de ACM

als toezichthouders om dat te compenseren door actief bij de gesprekken betrokken te ziln. Zij zou

bijvoorbeeld ook inÍormatie van parlijen kunnen beoordelen die zij om vertrouwelijkheidsredenen niet

met elkaar kunnen uitwisselen.

K HETRECET{ÍEAAIIBODVAT.IKPN

De ACM heeft belanghebbenden gevraagd om in het kader van de onderhavige consultatie ook een

reactie te geven op het voorstel dat KPN op 27 februari 2017 op haar website heeft gepubliceerd.

KPN biedt daarin aan om voor een duur van 7 jaar toegang te bieden tot haar netwerken op nader in

het aanbod beschreven vooruraarden. Zij presenteert het voorstel als een alternatief voor regulering

zoals voorzien in het ontwerpbesluit. ln het voorstel van KPN zou een vorm van toezicht door de ACM

behouden blijven, zij het niet op grond van een marktanalysebesluit maar op grond van een

toezeggingsbesluit.

T-Mobile ziet het aanbod van KPN niet als een bruikbaar alternatief of een bruikbare basis voor

regulering, onder meer om de volgende redenen.

Geen prikkel tot verlening effectieve toegang

De prikkeltottoegangsweigering blijft bestaan. Hierboven in hoofdstuk ll.3 is al onderbouwd dat hier

geen sprake is van een vrijwillig aanbod van KPN. Het is evident tot stand gekomen onder druk van

regulering. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat KPN dit aanbod had gedaan als er geen nieuw

marktanalyse besluit in voorbereiding zou zijn.

Volgens KPN zou zij een economische prikkel hebben om wholesale toegang te bieden.50 Voor zover

de daarvoor door KPN opgevoerde berekening al klopt, T-Mobile heeft dat niet geverifieerd, overtuigt

die niet. Voor zover KPN al niet een prikkel heeft om abrupt van de ene op de andere dag toegang

volledig te weigeren, heeft zij in ieder geval een prikkel om die toegang zo in te richten dat

toegangszoekers op basis daarvan niet effectief kunnen concurreren. Zoals hierboven in hoofdstuk

ll,3 al werd opgemerkt zou het daarbij niet verbazen als die alternatieve aanbieders gedurende zeven

jaar zover worden gemarginaliseerd dat zij, net als vele andere kleine toegangszoekers in het

verleden, door KPN kunnen worden overgenomen.

o 
Brief van KPN aan de ACM van 27 februari 2018, kenmerk 2018-U-00013-Rv, p.8.

u
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Aanbod waarborgt voortzetting van toegang niet maar beperkt die juist

Hierboven in hoofdstuk ll,3 is er al op gewezen dat het aanbod van KPN in essentie neerkomt op een

combinatie van het bestaande (gereguleerde) aanbod voor VULA over koper, gecombineerd met een

nielwide-open WBA-diensten over FttH die KPN ook al in 2015 onder het OWM-model aanbood.

Ook kwam al uitgebreid aan de orde dat aan deze vormen van toegang belangrijke nadelen kleven

en dat op basis daarvan veel minder effectief kan worden geconcurreerd dan op basis van MDF- en

ODF-toegang.

En wat betreft MDF- en ODF toegang ziet het aanbod van KPN niet op het verlénen van toegang, maar

juist op het verder bepèrken daarvan, lmmers, zowel voor MDFtoegang als voor ODF{oegang ligt de

nadruk in het aanbod van KPN op uitfasering en beperking van toegangsmogelijkheden, Ook dit

kwam hierboven al uitgebreid aan de orde.

Het aanbod bevestigt in die zin dat KPN een prikkel heeft om toegang te beperken.

Bij huidige tarieven geen effectieve concurrentie

Voorts is van belang dat KPN voorstelt om de huidige tarieven voor toegang te handhaven en jaarlijks

met de consumentenprijsindex te verhogen.

Hierboven is uitgebreid onderbouwd dat bij de huidige tarieven juist geen effectieve concurrentie

mogelijk is, zodat ook om die reden het voorstel effectieve concurrentie onvoldoende waarborgt.

M ed ed i n g i ngsp robl e me n o nvo I doen d e gead ressee rd

Verder worden de door de ACM in het ontwerpbesluit geconstateerde mededingingsproblemen door

het aanbod van KPN in breder zin niet opgelost,

ln haar brief probeert KPN te beargumenteren waarom dat wel zo zou zijn, maar haar argumenten

overtuigen niet.

lWilbwtaMilk

Bijvoorbeeld, bij toeqanosweiqerinq verwijst KPN naar de omstandigheid dat zij het aanbod voor 7

jaar VULA toegang tot koper- en FttH-netwerken waarborgt. Hierboven is echter al onderbouwd dat

dat niet voldoende is om effectieve concurrentie te waarborgen, Bovendien is na die 7 jaar geen

enkele zekerheid dat de toegang wordt voortgezet.
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Wat betreft toegang tot nieuwe of gewijzigde vormen van VULA (en dus niet van andere

toegangsvormen)venruijst KPN naar een aantal artikelen uit de WBA-, MDF- en ODF-overeenkomsten.

Daarbij geeft zij aan dat zij afstand doet van het recht om een verzoek te weigeren indien het verzoek

niet onder een door ACM opgelegde toegangsverplichting valt.

Dat laatst is echter problematisch, omdat die artikelen juist uitdrukkelijk naar die

toegangsverplichting venruijzen en eruan uitgaan dat de redelijkheid van een verzoek wordt

beoordeeld in het kader van de toegangsverplichting, Als die toegangsverplichting zou wegvallen -
want dat lijkt het beoogde doel van KPN - zou onduidelijk worden wie en op welke gronden de

redelijkheid van een verzoek moet beoordelen, ln ieder geval zou in dat geval niet dezelfde

bescherming tegen toegangsweigering zijn gewaarborgd die nu onder de toegangsregulering

gelden.

Over non-discriminatie merkt KPN in haar brief op dat de beschikbaarheid van inÍormatieproducten

zal worden gecontinueerd, waarbij zij opzichtig nalaat te bevestigen dat zij informatie non-

discriminatoir zal blijven verstrekken, dat wil zeggen, zonder haar eigen Retailorganisatie daarbij te

bevoordelen. Over kwaliteitsdiscriminatie merkt KPN op dat zij bulkprocessen ook inzet voor interne

leveringen, Dat staat overigens haaks op één van de argumenten van de ACM in het ontwerpbesluit

om voor VULA geen EOI op te leggen, namelijk dat KPN daarvoor juist níet bij zichzelf VULA afneemt

en dus ook niet dezelfde processen kan gebruiken. Maar minstens zo belangrijk is dat KPN in haar

brief weer opzichtig geen toezegging doet dat zij dezelfde processen zal blijven gebruiken en dat zij

haar eigen organisatie niet alsnog op een ander manier zal bevoordelen.

Bij andere onderurerpen (vertraqinqstactieken, qbjllj.kevoonrvaa19|e!, strateqisch oroductontwerp

en marqe-uitholling) venruijst KPN naar haar inmiddels veelvuldig herhaalde argument dat zij geen

prikkel heeft om toegang te weigeren en al sinds jaren 'vrijwillig' toegang aanbied. Dat laatste is al

door ACM ontkracht in het Ull-besluit uit 2015, zoals bevestigd door het CBb. Ook eerder in deze

zienswijze is uitgebreid onderbouwd dat KPN geen werkelijk vrijwillige toegang verleent,

Over koooelverkooo merkt KPN op dat alle diensten uit het (V)ULA portfolio afzonderlijk kunnen

worden afgenomen, wat om te beginnen al niet juist is omdat het huidige VULA referentieaanbod

alleen inclusief multicaststreams kan worden afgenomen.

Met betrekking tot oriisdiscdminatie verliest KPN om te beginnen uit het oog dat het verbod op

tariefdifferentiatie ook van toepassing is in het geval KPN voor zichzelf voor dezelfde gereguleerde

dienst andere tarieven hanteert dan zij hanteert voor zijn externe wholesaleafnemers, en dat artikel

1 .1 1 uit het VULA-amendement daartegen geen bescherming biedt,

Wat betreft buitensporig hoge prijzen is hierboven al opgemerkt dat de huidige tarieven te hoog zijn

om effectieve concurrentie te bewerkstelligen, Bovendien is onduidelijk wie zou toezien op de EDC-

beoordeling voor nieuwe diensten en welke instrumenten daarvoor beschikbaar zouden zijn.
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Bovendien zijn de 'toezeggingen' van KPN op deze onderuverpen - die inhoudelijk dus al niet ver

genoeg gaan - geen echte toezeggingen. Het zijn algemene stellingen waarvan niet duidelijk is hoe

zii in detail zullen worden uitgewerkt en hoe zij juridisch (zowel contractueel als wat betreft toezicht)

zullen worden ingebed.

De rol van de ACM

De rol van de ACM bij dat toezicht blijft bovendien ook volstrekt onduidelijk. KPN ziet een model voor

zich waarin een vorm van toezicht door de ACM plaatsvindt op grond van een toezeggingsbesluit. 0f
een dergelijk besluit voor een situatie als de onderhavige uberhaupt een juridische grondslag kan

bieden voor wat KPN voor ogen heeft is voor T-Mobile onduidelijk, en voor zover daarvoor al een

juridische grondslag zouzijn wordt uit het voorstel van KPN onvoldoende duidelijk hoe dattoezicht er

dan uit zou zien.

Het lijkt er in ieder geval op dat het niet dezelfde bescherming zal bieden als het ontwerpbesluit,

ln een nieuwsbrieÍ van 6 april jl, en op de website van KPN, opperl KPN bovendien een mogelijkheid

om het aanbod als verplichting op te nemen in het WFA marktanalysebesluit, Ook hierbij blijft echter

onduidelijk hoe dat in de praktijk zou moeten worden uitgevoerd en wat daarvan de gevolgen zouden

zijn voor het ontwerpbesluit en de bevoegdheden van de ACM.

Gezien de omstandigheid dat het aanbod van KPN op zijn best de status-quo voortzet, en T-Mobile

hierboven al heeft onderbouwd dat de status-quo onvoldoende is, zou ook het opnemen van het

huidige aanbod van KPN als verplichting onvoldoende zijn en effectieve concurrentie onvoldoende

waarborgen,

 \CRPUCFMNGENVOORVODAFONEZIGGO

ln het ontwerpbesluit legt de ACM voor het eerst ook verplichtingen op aan VodafoneZiggo,

VodafoneZiggo moet op nationaal head-end niveau een WBT dienst aanbieden. Zij dient binnen drie

maanden daarvoor een referentieaanbod beschikbaar te hebben.

T-Mobile zal dal met belangstelling volgen. De effectiviteit van de toegangsverplichting zal erg

afhangen van hoe de toegang in detail wordt geïmplementeerd en van de tarieven en overige

voonrvaarden die daaraan zullen worden verbonden.

X
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De periode van drie maanden lijkt mede daardoor erg kort. Ten eerste zou volgens het ontwerpbesluit

eeÍst nog zes maanden moeten worden onderhandeld over tarieven. De toegang zal bovendien niet

alleen bij VodafoneZiggo moeten worden geïmplementeerd, maar ook bij toegangszoekers. De

daarvoor benodigde technische en operationele aanpassingen zijn complex, en er zal ook tijd nodig

zijn voor een investeringsbeslissing nadat meer details duidelijk zijn over de toegang en de daarbij

behorende tarieven. Voor die investeringsbeslissing zal er bovendien vertrouwen moeten bestaan dat

de toegang lang genoeg beschikbaar zal zijn om de investeringen daarin terug te verdienen,

T-Mobile verwacht dan ook dat het aanzienlijk langer dan drie maanden zal duren voordat sprake is

van een daadwerkelijk afgenomen toegangsaanbod. Daarbij is het van belang dat de ACM de

implementatie actieÍ begeleid, Omdat het hier gaat om een nieuwe toegangsvorm is dat mogelijk nog

belangrijker dan in het kader van onderhandelingen met KPN, waarvoor T-Mobile eerder in deze

zienswijze ook al opmerkte dat een actieve rolvan de ACM van groot belang is.

Op het gebied van non-discriminatie, transparantie en tariefregulering legt de ACM aan

VodafoneZiggo verplichtingen op die grotendeels overeenkomen met de analoge verplichtingen die

worden opgelegd aan KPN.

De opmerkingen die T-Mobile in het voorgaande heeft gemaakt bij verplichtingen voor KPN moeten

dan ook voor zover van toepassing worden opgevat als ook mutatis mutandis van toepassing op de

verplichtingen voor VodafoneZiggo,

X. SLOTOPÍr|ER|flGEN

Uit het voorgaande volgt dat het ontwerpbesluit op een aantal onderdelen moet worden aangepast.

lndien de ACM dat wenst licht T-Mobile dat, en de rest van haar zienswijze, graag nog nadertoe.
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