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1 Introductie en procedure 

 

1. Op 27 februari 2018 publiceerde ACM het Ontwerpbesluit Marktanalyse ontbundelde toegang 

(Ontwerpbesluit) en opende de nationale consultatie van het Oorspronkelijk Ontwerpbesluit 

waarbij geïnteresseerde partijen tot 10 april 2018 de gelegenheid werd geboden hun zienswijze op 

het Ontwerpbesluit kenbaar te maken. 

 

2. De Vereniging Commerciële Omroepen (VCO)1 maakt graag gebruik van de door ACM geboden 

mogelijkheid haar zienswijze in te brengen (cq. haar pro forma zienswijze van 9 april 2018 aan te 

vullen). De in VCO verenigde commerciële omroepen die actief zijn op de Nederlandse markt 

hebben een evident belang bij een voldoende concurrerende markt voor televisie en video 

distributie, waarvoor ontbundelde toegang een essentiële bouwsteen is. Het College van beroep 

voor het bedrijfsleven heeft dan ook in de meest recente uitspraak over het thans geldende ULL-

besluit het belang van omroepen onderkend bij besluitvorming op dit terrein, ook in het licht van 

art. 4 van de Kaderrichtlijn.2 

 

3. Naar VCO aanneemt zal het Ontwerpbesluit voor met name KPN en VodafoneZiggo aanleiding 

zijn tot het indienen van uitvoerige zienswijze; de eerste omdat ACM voornemens is de regulering 

in essentie te bestendigen, de laatste omdat ACM voornemens is om haar (alsnog) regulering op te 

leggen. Voor zover deze zienswijzen aanleiding zouden zijn tot aanpassing of wijziging van het 

Ontwerpbesluit verzoekt VCO om in de gelegenheid gesteld te worden een nadere zienswijze in te 

dienen. 

 

4. De inhoud van deze bijdrage is niet vertrouwelijk. Deze zienswijze wordt door VCO voor zich, 

maar ook namens haar leden ingebracht. 

 

2 Opmerkingen VCO 

 

Duopolie en regulering 

 

5. VCO constateert dat ACM terecht tot uitgangspunt neemt dat een duopolie evenzeer schadelijk is 

voor de consument en regulering behoeft, zoals ACM al in 2017 stelde: 

 

                                                           
1 Deze zienswijze is ingebracht namens VCO en haar leden: RTL Nederland, SBS Broadcasting B.V., Viacom International 

Media Networks (Comedy Central, MTV, Spike en Nickelodeon), Discovery Networks Benelux (Discovery, TLC, Eurosport, 

ID), FOX Networks Group (FOX, FOX Sports, National Geographic, NatGeo Wild, 24Kitchen) en Disney Channels 

(Benelux) B.V. (Disney Channel, Disney XD en Disney Junior). Zie www.vconedeland.org. 
2 CBb 17 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:218, r.o. 5.2.2 
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In spite of the ongoing deregulation trend, access regulation is still a cornerstone for 

competition in telecoms markets. Without it, the current market situation in the 

Netherlands, prompted by many recent mergers, will become a full-blooded duopoly, 

i.e. a duopoly where alternative players are likely to become marginalized. 

6. VCO en haar leden stellen dan ook met instemming vast dat  ACM uit die, juiste, analyse van het 

dreigend duopolie zonder toegangsregulering de consequentie trekt dat niet alleen KPN, maar ook 

VodafoneZiggo gereguleerd zou moeten worden. De indicaties voor gezamenlijke AMM op de 

markten voor internettoegang én televisie die de Commissie onderkende in het besluit tot 

goedkeuring van de Liberty Global/Ziggo transactie in 2014, zijn thans onverminderd aanwezig: 

een zeer geconcentreerde en transparante markt met hoge toetredingsdrempels, beperkte 

kopersmacht en slechts twee symmetrische landelijke spelers. Ook de gecombineerde analyse van 

markt 3a en 3b als een WFA markt is terecht en de uitkomst zal niet anders zijn, zoals het 

Ontwerpbesluit ook laat zien. VCO en haar leden verwachten daarom ook niet dat de vernietiging 

van deze beschikking door het Gerecht de Commissie tot andere conclusies zal brengen. De 

marktsituatie tendeert thans zo mogelijk nog meer naar een duopolie dan destijds. Ook de meer 

recente beschikking inzake Liberty Global/Vodafone bevestigde nog eens dat de Nederlandse 

markt kenmerken van een gezamenlijke AMM kent. ACM constateert ook terecht dat reeds het 

huidige regelgevend kader al voldoende basis biedt voor remediëring van een risico op collectieve 

AMM. Gezamenlijke AMM is expliciet benoemd in art. 6a.1 lid 8 Tw, overweging 26 van de 

Kaderrichtlijn en de Richtsnoeren marktanalyse, die daarbij aanknopen bij de in het generieke 

mededingingstoezicht ontwikkelde criteria, zodat ACM kan reguleren, ook als het risico bestaat 

van concurrentieproblemen bij gebreke van wholesaleregulering.3  

 

Doorleveringsplicht televisiemarkt 

7. ACM geeft aan een aan VodafoneZiggo op te leggen doorleveringsplicht voor (digitale 

ongecodeerde) televisiekanalen proportioneel te achten, om zo alternatieve aanbieders in staat te 

stellen om een vergelijkbaar aanbod te doen (randnr. 651 Ontwerpbesluit. VCO en haar leden 

onderschrijven het uitgangspunt (randnr. 655 Ontwerpbesluit) dat toegangsvragers zelf de 

contentrechten zullen moeten regelen. Zij verschaffen immers hun abonnees toegang tot content 

tegen betaling, hetgeen zonder meer als auteursrechtelijk relevante openbaarmaking kwalificeert. 

 

8. Ofschoon de individuele leden van VCO ieder voor zich bepalen hoe en op welke condities zijn 

onderhandelen en contracteren, kan op deze plaats wel worden vastgesteld dat de omroepen allen 

belang hebben bij een concurrerende markt en dus bij levensvatbare alternatieve aanbieders, en 

dus een prikkel hebben om onderhandelingen met die aanbieders tot een goed einde te brengen. 

Het is dan ook voorshands niet in te zien waarom omroepen er belang bij zouden hebben om een 

alternatieve aanbieder te belemmeren gebruik te maken van toegang tot het netwerk van 

VodafoneZiggo. 

 

9. Dat een leveringsweigering van slechts een omroep in theorie doorgifte van het hele ongecodeerde 

pakket zou kunnen blokkeren (randnr. 311, 656 Ontwerpbesluit) heeft met marktmacht van 

                                                           
3 CBb 25 april 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ8522, AB 2013/217 m.nt. Sauter. 
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omroepen hoe dan ook niets te maken; de toegangsvrager kan immers ook nog altijd via het 

netwerk van KPN toegang vragen (zoals alle alternatieve aanbieders thans al doen bij gebreke van 

toegang tot de kabel) waarvoor niet de noodzaak geldt om een ongecodeerd pakket zenders als 

geheel af te nemen. Hoogstens onderstreept dit dat de verplichting zenders gecodeerd door te 

geven nuttig en proportioneel kan zijn (zie ook hierna). En voor zover VodafoneZiggo haar 

belangen bij content gebruikt om toegangsvragers af te houden is dat niet aan omroepen toe te 

rekenen, maar aan VodafoneZiggo. 

 

Internet Only 

10. VCO en haar leden menen dat de mogelijkheid om VodafoneZiggo te verplichten toegang te 

verlenen zonder dat automatisch haar eigen televisiesignaal wordt meegeleverd, meerwaarde heeft. 

Terecht acht ACM de mogelijkheid om internetdiensten te leveren een cruciaal onderdeel van de 

toegangsverplichting, nu toegang tot internet voor gebruikers steeds belangrijker wordt en OTT-

diensten in toenemende mate een alternatief voor de klassieke televisie- en telefoniediensten 

worden (randnr. 662 Ontwerpbesluit). Voor OTT-diensten zoals KNIPPR of NLZiet is er geen 

concurrentie mogelijk in het geval zij niet kunnen vermijden dat hun afnemers ook de televisie-

propositie van VodafoneZiggo meegeleverd krijgen die dan concurreert met hun eigen diensten  

(T-Mobile heeft inmiddels aangekondigd per 1 juni 2018 met KNIPPR te zullen stoppen).Die 

belemmering kan worden opgeheven middels filteren of coderen van het televisiedeel.   

 

11. ACM acht een verplichting tot filteren mogelijk en proportioneel (randnrs. 662 - 663 

Ontwerpbesluit) indien dit wordt afgewogen tegen de mogelijkheid voor productdifferentiatie die 

door deze ingreep wordt geboden aan alternatieve aanbieders; coderen van televisiezenders is een 

relatief eenvoudige maatregel die met beperkte investeringen gerealiseerd kan worden, aldus 

ACM. Dat is correct (VodafoneZiggo heeft al jaren techniek en apparatuur voorhanden voor het 

coderen van Pay TV en lineaire zenders in HD (High Definition)). Alternatieve aanbieders kunnen 

dan zelf hun pakket samenstellen zonder gehinderd te worden door een meegeleverde bestaande 

propositie van hun concurrent. Het is dan echter niet duidelijk wat ACM precies voor ogen staat 

waar zij enerzijds stelt VodafoneZiggo niet op voorhand te willen verplichten om een 

wholesaleaanbod met alleen internettoegang aan te bieden, maar anderzijds wel stelt dat een 

redelijk verzoek van alternatieve aanbieders om een dergelijke vorm van toegang wel door 

VodafoneZiggo gehonoreerd zou moeten worden als een alsdan te maken belangenafweging daar 

op wijst. Dit roept twee vragen op. Ten eerste: waarom maakt ACM die afweging niet reeds nu, 

zeker nu ACM zelf vaststelt dat coderen een relatief eenvoudige ingreep is? Ten tweede: ook als 

wordt aanvaard dat VodafoneZiggo niet al meteen wordt verplicht een dergelijk aanbod te doen, 

dan moet het marktanalysebesluit wel een duidelijke grondslag bieden voor toegangsvragers om 

aanspraak te maken op internet only. Van belang is voorts om filteren en coderen goed uit elkaar 

te houden: coderen is een minder vergaande ingreep dan filteren en voor zover er eventuele 

steekhoudende bezwaren tegen filteren zouden bestaan, gelden die nog niet voor coderen. Dit 

aspect zou door ACM nader onderzocht kunnen worden. 

 

Vrije keuze randapparatuur 
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12. In randnr. 644 Ontwerpbesluit wijst ACM er op dat een belangrijk aspect voor 

productdifferentiatie gelegen is in de mogelijkheid voor alternatieve aanbieders om eigen 

eindapparatuur (zoals: modems, decoders, en CI+-modules) te kunnen gebruiken, zodat  

VodafoneZiggo hiertoe in staat moet stellen, in verband waarmee ACM ook wijst op het 

voorgenomen beleid van het Ministerie van EZK om vrije modem-/routerkeuze ook mogelijk te 

maken voor eindgebruikers. ACM wijst op de consultatie die EZK in dat verband heeft 

uitgeschreven, maar de reacties op die consultatie duiden op aanmerkelijke mate van oppositie van 

onder meer KPN en VodafoneZiggo, maar ook van de andere operators, tegen dit voorstel, waarbij 

EZK onder meer verweten wordt geen adequate technische en economische analyse te hebben 

gedaan. VCO en haar leden nemen in dit document geen standpunt in over deze materie (anders 

dan dat zij uiteraard een open markt voor eindapparatuur in het algemeen toejuichen), maar het is 

uiteraard wel van belang dat als ACM dit een voor de beoordeling belangrijk aspect vindt, zij ook 

met deze ontwikkeling rekening houdt. 

 

Toegang KPN en VodafoneZiggo tot elkaars netwerk 

13. VCO en haar leden constateren met instemming dat ACM niet wenselijk acht dat KPN en 

VodafoneZiggo wederzijds gereguleerde toegang tot elkaars netwerk kunnen krijgen, in ieder 

geval voor zover het gaat om de situatie waarin beide partijen al een eigen infrastructuur op een 

bepaalde locatie hebben of een positieve business case hebben voor uitrol van zijn netwerk naar de 

betreffende locatie, wat in elk geval geldt ten aanzien van residentiële afnemers (uiteraard voor 

VCO en haar leden de belangrijkste groep) alsook voor veel zakelijke afnemers (randnr. 383 

Ontwerpbesluit). ACM stelt dan voor om een verbod op wederzijdse toegang tot uitgangspunt te 

nemen, maar een uitzondering te aanvaarden voor het geval de toegang niet tot doel heeft de 

mededinging te belemmeren dan wel het effect heeft dat de mededinging wordt belemmerd. 

 

14. Aldus wordt ter invulling van de uitzondering in feite de norm van art. 6 Mededingingswet/art. 

101 VWEU tot uitgangspunt genomen. Het is dan wel van belang dat ACM ook echt waarborgt 

dat in procedureel opzicht de in randnr. 386 Ontwerpbesluit geformuleerde voorwaarde steeds 

geldt: voorafgaand aan de toegangsvraag dient een daartoe strekkend voorstel aan de ACM te 

worden voorgelegd met een gedetailleerde en complete onderbouwing aan de hand waarvan de 

ACM kan vaststellen of de voorgenomen vorm niet tot doel of tot effect heeft de mededinging te 

belemmeren. Deze procedurele voorwaarde zou in het dictum van het besluit scherper dan thans 

(randnrs. VIII en XXII) moeten worden geformuleerd. 

 

Voorstel KPN 

 

15. Bij de aankondiging van de consultatie heeft ACM marktpartijen gevraagd hun standpunt te 

formuleren over een voorstel van KPN, dat er op neer komt dat KPN haar bereidheid om 

gedurende zeven jaar wholesaletoegang vastlegt, eventueel in een toezeggingsbesluit, waarbij dan  

de bestaande regulering wordt ingetrokken en geen nieuwe regulering wordt opgelegd.  

 

16. Nu ACM kennelijk zelf nog geen standpunt omtrent het voorstel van KPN heeft geformuleerd 

bestaat de mogelijkheid dat dit nog tot aanpassing of wijziging van het Ontwerpbesluit zou leiden, 
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in welk geval VCO en haar leden in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld om op dat 

gewijzigde Ontwerpbesluit te reageren.  

 

17. Het ligt echter niet voor de hand dat dit voorstel inderdaad tot een dergelijke wijziging zou leiden. 

 

18. In hoeverre de voorstellen van KPN technisch of bedrijfseconomisch zinvol en werkbaar zijn voor 

huidige en toekomstige wholesalepartners van KPN, kunnen deze partners het beste zelf aangeven. 

Opmerking verdient wel dat de standpunten van deze partijen met betrekking tot het huidige 

marktanalysebesluit (onder meer in de beroepsprocedures daartegen) niet de indruk wekten dat het 

vrijwillige wholesaleaanbod van KPN door hen als adequaat werd gepercipieerd. Hoe dit ook zij, 

voor VCO en haar leden is primair van belang dat zeker wordt gesteld dat de door KPN 

voorgestane oplossing alternatieve spelers die van toegang afhankelijk zijn, in technisch en 

commercieel opzicht in staat zou stellen om met een volwaardig aanbod duurzaam te concurreren 

met KPN en VodafoneZiggo. Of dat zo is, moet uiteraard in het kader van de marktanalyse zelf, 

met tussenkomst van ACM en in een openbare consultatie, worden vastgesteld (de mogelijkheid 

die KPN kennelijk biedt aan marktpartijen om rechtstreeks vragen te stellen over haar voorstellen, 

maakt dat uiteraard niet anders en vervangt een dergelijke procedure niet).  

 

19. Het lijkt echter hoe dan ook zeer de vraag of het door KPN voorgestane voorstel juridisch haalbaar 

en wenselijk is. Het quid pro quo is dat ACM geheel zou afzien van regulering. In het systeem van 

de wet kan ACM dat echter maar op een manier doen, namelijk als zij na een (verplichte) 

marktafbakening en daarop volgende (evenzeer verplichte) marktanalyse zou vaststellen dat de 

relevante WFA markt wel daadwerkelijk concurrerend zou zijn. Want alleen dan is ACM in staat 

om af te zien van het aanwijzen van een of meer partijen met AMM en het vervolgens opleggen 

van remedies. Maar hoe zou ACM op basis van het voorstel van KPN tot de conclusie kunnen 

komen dat de markten bij gebreke van regulering daadwerkelijk concurrerend zouden zijn nu 

ACM in het Ontwerpbesluit na uitvoerig onderzoek tot precies de tegenovergestelde conclusie 

komt?   

 

20. Het enkele feit dat KPN reeds thans vrijwillig toegang aanbiedt heeft ACM eerder - terecht  - niet 

kunnen overtuigen. Deze toegang is wel degelijk onder druk van de regulering tot stand gekomen 

en het is ook niet aannemelijk dat KPN die toegang ook zonder regulering zou gaan bieden of in 

de toekomst zou gaan handhaven. En hoe dan ook is het in het voorstel van KPN nog altijd niet de 

werking van de relevante markt die concurrentie waarborgt, maar de bereidheid van KPN om 

concurrenten tot haar (voor die concurrenten niet dupliceerbare) netwerk toe te laten. Precies zoals 

zij het zelf formuleert (p. 4 van haar brief van 27 februari 2018 aan ACM): "De toezeggingen van 

KPN waarborgen dat daadwerkelijke concurrentie op deze markt gedurende in ieder geval de 

geldigheidsduur van het aanbod gewaarborgd blijft". Geen concurrentie omdat het moet, maar 

omdat (en voor zolang) het van KPN mag, kortom. 

 

21. Het feit dat KPN haar vrijwillige verbrede aanbod afhankelijk stelt van de bereidheid van ACM 

om af te zien van regulering bevestigt bovendien dat het aanbod juist onder druk van diezelfde 

regulering tot stand is gekomen. Het argument dat KPN met dit aanbod "onzekerheid"  in de markt 
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wil tegengaan, overtuigt niet. De "onzekerheid" die KPN in haar toelichting aan ACM van 27 

februari 2018 signaleert, is niet anders dan de "onzekerheid" die inherent is aan het uitputtend 

systeem van ex ante regulering dat het regulatoir kader voorschrijft (periodieke prospectieve 

analyses, beroep) en waarmee ACM en marktpartijen het hebben te doen. En juist het feit dat het 

voorstel van KPN uitgaat van een periode van zeven jaar, ruim twee keer zo lang als de periode 

waarvoor een marktanalyse geldt, draagt eerder bij aan onzekerheid dan dat het die oplost. Na de 

zeven jaar kan immers heel goed blijken dat de markt nog steeds niet daadwerkelijk concurrerend 

is, maar kan KPN haar wholesale aanbod intrekken zonder dat ACM nog zou kunnen optreden; dat 

recht zou zij in de visie van KPN dan hebben prijsgegeven als quid pro quo voor het vrijwillig 

verbrede aanbod. 

 

22. KPN stelt bereid te zijn het aanbod in een bindend toezeggingsbesluit vast te doen leggen. Een 

dergelijk besluit kan (zoals KPN zelf al constateert) niet anders dan gebaseerd zijn op art. 12h 

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Iw ACM) en is volgens de tekst van de wet alleen 

mogelijk als alternatief voor het opleggen van een bestuurlijke boete of dwangsom. Maar als de 

markt dankzij het vrijwillig aanbod van KPN concurrerend is, zoals KPN stelt, wat zou dan de 

aanleiding nog kunnen zijn voor ACM om aan KPN een boete of dwangsom op te leggen (want 

pas als dat kan, kan ook een toezeggingsbesluit worden genomen)?4 En waarom zou een boete of 

dwangsom opgelegd kunnen worden (en dus een toezeggingsbesluit genomen kunnen worden) 

louter om te voorkomen dat KPN haar AMM in de toekomst ten nadele van de markt zal 

aanwenden? En als KPN zo'n bezwaar heeft tegen de aan regulering inherente onzekerheid, 

waarom accepteert zij dan wel de consequentie dat ACM op grond van art. 12h lid 7 a Iw ACM de 

toezegging bij gewijzigde  marktomstandigheden kan intrekken of wijzigen? Dan kan KPN net zo 

goed de regulering op basis van het uitputtende Europeesrechtelijke systeem van ex ante toezicht 

aanvaarden (dat door de inzet van het toezeggingsinstrument zoals KPN dat wil ook ontoelaatbaar 

zou worden doorkruist). Voor zover de technische en commerciële parameters van het vrijwillig 

verbrede aanbod voor marktpartijen werkbaar zijn en duurzame concurrentie waarborgen (hetgeen 

zoals opgemerkt aan hen ter beoordeling is, nu het primair om hun bedrijfsvoering en behoeften 

gaat), kan daarmee rekening worden gehouden bij de vormgeving van de door ACM op te leggen 

remedies. 

 

23. Tot slot gaat het voorstel van KPN geheel voorbij aan het gegeven dat ACM constateert dat er een 

risico op gezamenlijke AMM van KPN en VodafoneZiggo bestaat en daarom ook aan 

VodafoneZiggo remedies moeten worden opgelegd. Hoe kan een bindende toezegging van KPN 

rechtvaardigen dat ook VodafoneZiggo niet gereguleerd wordt?  

 

*** 

                                                           
4 Dat voor toepassing van art. 12h Iw ACM niet hoeft te zijn vastgesteld of daadwerkelijk een overtreding van de 

Mededingingswet of enige andere door ACM te handhaven wet is begaan wil uiteraard niet zeggen dat het 

toezeggingsinstrument geheel naar eigen inzicht kan worden aangewend door ACM ook als helemaal niet duidelijk is welke 

(mogelijke) overtredingen met die toezegging geremedieerd zou kunnen worden. Mogelijk doelt KPN hier op de door haar op 

7 januari 2014 gedane toezegging, waarvan in de literatuur de vraag is opgeworpen of het gedrag dat daartoe aanleiding was 

überhaupt wel in strijd met de Mededingingswet was.  


