
Autoriteit Consument en Markt 

Ter attentie van de heer Joost van Zwet 

Per e-mail ma-ull2018@acm .nl & programma-MA@acm.nl 

Betreft: Consultatie Wholesale Fixed Access . 

Geachte heer Van Zwet, 

Hiermede reageert YouCa op het ontwerpbesluit wholesale fixed access als 

gepubliceerd op 27 februari jongstleden. 

Voor alles willen wij aangeven veel waardering te hebben voor het vele werk dat 

door ACM in dit dossier is verricht. 

Passages die wij gelieve aan te merken als bedrijfsvertrouwelijk zijn weergegeven in 


- en tussen<>. 


Wij beperken ons commentaar tot praktische beschouwing van uw besluiten in het 


kader van marktontwikkelingen in zijn álgemeenheid en aan Vodafone Ziggo (hierna : 


VZ) op te leggen maatregelen in het bijzonder. 


Wij zullen geen pogingen doen u in juridische zin op andere gedachten te brengen . 


YouCa is van mening dat de markt veel meer vanuit een praktisch oogpunt moet 


worden beschouwd en dat daarna juridische basis moet worden gevonden voor 


praktisch gezien noodzakelijke maatregelen. 


Wij beschouwen de markt en uw besluiten, vanuit het oogpunt van een onderneming 


die de markt wil betreden en wil voorzien in de behoefte van de consument. 


Als eerder aangegeven zijn wij louter geïnteresseerd in het betreden van de markt 


voor vast internet en maar ten dele in de markt voor televisie en dan ook alleen maar 


als dit naast het glasvezelnetwerk van KPN ook via het vaste netwerk van VZ mogelijk 


is. 


In dat kader geven wij aan preluderend op besluiten correspondentie hierover met 


VZ te zijn gestart. Zij neemt als verwacht vooralsnog een terughoudende houding 


aan . 
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Het lijdt geen twijfel dat er verandering in regulering noodzakelijk is in de markt voor 


vaste netwerkdiensten . Primair gaat het dan om internet toegang en lineaire 


(digitale-) televisiediensten . Alleen de ontwikkeling van de p~ijzen ten opzichte van 


die van mobiele diensten tonen dat al aan . 


Hoewel de markt er op het eerste gezicht met diensten van redelijke kwaliteit goed 


uit ziet ontstaat bij dieper kijken een zeer zorgelijk beeld . 


Twee soorten partijen in de markt hebben het moeilijk. De consument en alle 


multiplay pakket aanbieders - met en zonder eigen netwerk- anders dan VZ. 


Haar marktmacht heeft geleid tot i) het verdwijnen van nagenoeg alle headroom bij 


KPN om te investeren in glasvezel, ii) het samengaan van de twee al jaren niet 


groeiende partijen T ele2 en T-mobile en iii) het stopzetten van 


netwerkonafhankelijke (OTI) lineaire diensten als Knippr . 


Voorts zijn er problemen waar consumenten rechtsreeks mee worden 


geconfronteerd als het niet meer beschikbaar zijn van HBO content op alle 


infrastructuren en vreemde propositie verschillen voor onder andere Formule 1 en 


Live voetbal. 


Let wel. Wij begrijpen dat u te maken heeft met juridische kaders en een juridische 


werkelijkheid . De consument en ondernemingen als YouCa die de markt wensen te 


betreden hebben te maken met de dagelijkse realiteit . 


De juridische werkelijkheid heeft ervoor gezorgd dat VZ is uitgegroeid tot een 


marktpartij die op termijn macro economische schade en sociaal maatschappelijk 


ongewenste situaties kan veroorzaken; gewoon door binnen bestaande regelgeving 


op voor haar logische wijze eigen belang na te streven . Dat is haar op zich niet te 


verwijten. 


VZ is een horizontaal en verticaal geïntegreerde drie koppige nagenoeg 


onverslaanbare reus. i) Vaste infrastructuur, ii) mobiele infrastructuur en iii) een 


internationaal opererende eigenaar, handelaar, producent en agregator van 


premium sport en entertainment content. 


Wij achten enige versterkende beeldspraak hier op zijn plaats omdat u bij het 


motiveren van gemaakte keuzes met name bij het niet opleggen van de meest 


verstrekkende maatregelen regelmatig het argument "niet proportioneel" hanteert. 
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Wij houden u voor dat als u uw eerder niet optreden nu niet op de meest krachtige 

wijze corrigeert het bijvoorbeeld op lange termijn beschikbaar zijn van toekomst 

bestendige vaste infrastructuur in Nederland in het geding zou kunnen komen . 

NGI (next generation internet) is in ten minste 50% van Nederland niet bij meerdere 

aanbieders te verkrijgen . Uw veronderstelling uit het verleden dat de footprint van 

glasvezel in Nederland op termijn zou zorgen voor concurrentie voor de kabel is 

onjuist gebleken . Er zijn inmiddels banken die KPN een koersdoel geven dat 20% 

onder de huidige beurskoers ligt. 

De vraag is of partijen als VZ moeder LGI bij haar aandeelhouders in de toekomst de 

handen op elkaar krijgen te blijven investeren in netwerken die nauwelijks of geen 

concurrentie hebben . 

Wij hebben onze zorgen hieromtrent bij meerdere gelegenheden aan u kenbaar 

gemaakt. 

De voorlopig finale ontwikkeling van de markt vindt plaats over de as van de content 

tegen de achtergrond van een topografisch-, technisch-, regulatoir- en financieel niet 

symmetrisch infrastructuur duopolie. Dat betekent concreet dat een monopolie in 

het verschiet ligt. 

Voor het voorkomen van c.q. het beteugelen van dat monopolie zijn een sterk KPN 

en toetreders als YouCa heel hard nodig . 

Graag geven wij als achtergrond nog kort aan wat YouCa voor propositie wenst aan 

te bieden . 
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Op basis van voorgaande verzoekt YouCa u dan ook louter uw concept besluiten aan 

te passen opdat het mogelijk wordt een aantrekkelijke internet only propositie aan te 

bieden aan consumenten over het netwerk van VZ. 

Het concept besluit voorziet hier thans louter "in de verte" in . Het besluit is te 

weinig verregaand en mist daarom tenminste deels haar doel. 

a) 	 VZ zou moeten worden verplicht het mogelijk te maken dat derden op haar 

netwerk tegen gereguleerde tarieven een internet only propositie kunnen 

voeren in eigen prijs/product combinaties. 

De door u in randnummer 663 van het conceptbesluit genoemde 

mogelijkheid tot het indienen van een verzoek bij VZ gevolgd door eventuele 

(her-)beoordeling door ACM zal louter leiden tot oneindige vertraging en 

procedures. Daar is de voortdenderende markt noch de consument bij 

gebaat. 

VZ dient onverkort verplicht te worden ongecodeerde doorgifte van lineaire 

digitale televisie te staken . 

b) 	 Indien u VZ niet kunt of wilt verplichten ongecodeerde doorgifte te staken zou 

u haar kunnen verplichten voor haar rekening filters te plaatsen bij internet · 

only abonnees van derden opdat die derden geen programma rechten 

problematiek zullen kennen . 

Wij geven u hier nog mee dat ongeveer 50% van de huishoudens op het 

netwerk van VZ zijn ontkoppeld op straatniveau . Indien die klant worden bij 

een derde aanbieder dienen toch al werkzaamheden op straatniveau te 

worden uitgevoerd. De additionele arbeidskosten voor het plaatsen van 

filters zijn dan zeer beperkt. Het VZ verplichten ongecodeerde doorgifte van 

lineaire digitale televisie te staken heeft overigens de voorkeur. Die vorm van 

doorgifte past eenvoudigweg niet meer in het tijdsbeeld. 

c) 	 Voor zover u van mening bent dat geen internet only propositie mogelijk 

gemaakt behoeft te worden als beschreven onder a en b VZ dan ten minste te 

verplichten het ongecodeerde digitale pakket te verkleinen tot maximaal 15 
kanalen. 	 · ' 
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d) 	 VZ een hold back periode van ten minste één reguleringsperiode op te 

leggen voor het voeren van een eigen internet only propositie . Als Ziggo zich 

nu mengt in de strijd om de klant van de toekomst zal zij ook in de toekomst 

dominanter zijn dan wenselijk is. 

e) 	 VZ te verbieden inkoopvoordelen te gunnen aan derden die naast op haar 

vaste netwerk ook mobiele toegang voor eigen abonnees wensen in te kopen 

bij VZ. Dit zou de wholesale markt voor mobiel te veel verstoren . 

Tot nadere mondelinge of schrifte.lijke toelichting vanzelfsprekend immer bereid, 

Taco Jelgersma, directeur 
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