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Bijlage 3: Detail reactie op marktonderzoek ZND markt 

 

Marktafbakening ZND markt 

ACM bakent de ZND markt af rond gesloten VPNs, traditionele huurlijnen en dark fiber. Internet 

VPNs (door ACM open VPNs genoemd) vallen niet meer in de ZND markt. ACM wijzigt hier de 

marktafbakening ten opzichte van het marktanalysebesluit ULL 2015. ACM baseert zich daarbij 

voornamelijk op een marktonderzoek van het onderzoeksbureau Panteia. Hieronder zal KPN ingaan 

op zowel het onderzoek van Panteia als de manier waarop ACM dat heeft toegepast. Daarnaast zal 

KPN feiten overleggen die wijzen in de richting van een veel ruimere markt dan nu door ACM is 

afgebakend. Een ruimere marktafbakening van de ZND markt is van belang in de dominantie-

analyse omdat aanbieders van internet VPNs niet afhankelijk zijn van een wholesale aanbod. 

Steekproef uit Panteia onderzoek niet representatief 

Panteia stelt zelf vast in zijn rapport dat het voor hen niet mogelijk is om vast te stellen dat hun 

steekproef representatief is en verwoordt dat als volgt: 

Aangezien er geen bestand is van gebruikers van gesloten VPNs met verschillende 

kenmerken is het niet mogelijk om exact na te gaan of de respondenten een goede 

afspiegeling zijn van de gebruikers van gesloten VPN. 

Panteia heeft (op aangeven van de ACM) op de volgende manier een steekproef samengesteld: 

Gestart is met een selectie van 153.356 adressen van bedrijven met 5 of meer werknemers. 

Vervolgens zijn (wederom in overleg met de ACM) bedrijven met slechts 1 vestiging uit die selectie 

verwijderd. Uiteindelijk komt Panteia op 2577 contacten met bedrijven waarvan bijna de helft de 

medewerking weigert. Hiervan blijft een groep van 251 bedrijven over waarmee een gesprek is 

gevoerd. 

De twijfel die Panteia zelf heeft met betrekking tot de representativiteit van de steekproef is 

terecht. Het gaat met de representativiteit al fout bij het bestand dat door ACM is aangeleverd. 

ACM gaat er kennelijk vanuit dat bedrijven met minder dan 5 werknemers geen ZND diensten 

afnemen. Ook gaat ACM er kennelijk vanuit dat ZND diensten alleen worden afgenomen door 

bedrijven met meer dan 1 vestiging.  

Als KPN deze selectiecriteria loslaat op de eigen ZND installed base dan blijkt slechts [KPN 

bedrijfsvertrouwelijk –   %] van de installed base aan die criteria te voldoen. [KPN 

bedrijfsvertrouwelijk –   %] van de ZND installed base van KPN wordt dus niet afgedekt door de 

steekproef van Panteia. In dat deel dat niet afgedekt is door de steekproef van Panteia zitten onder 

andere grote aantallen alarmlijnen. Deze worden afgenomen door de aanbieder van de 

alarmdienst en als onderdeel van die alarmdienst geleverd aan eindklanten. Die eindklanten zijn 

niet alleen zakelijke klanten maar ook particulieren. Daarmee staat dus al vast dat de steekproef 

van Panteia niet representatief is voor de ZND markt. 

Vervolgens blijkt op geen enkele manier dat het onderzoek onderscheid maakt in het aantal VPNs 

dat een klant afneemt. Dat terwijl het aantal ZND lijnen per klant varieert van één tot enkele 

duizenden. Door hier geen rekening mee te houden kan de uitkomst een zeer vertekend beeld 

geven. Dat is zeker het geval in de ZND markt omdat klanten met grote aantallen ZND lijnen veel 

prijsgevoeliger zijn dan klanten met een klein aantal ZND lijnen. Klanten die de overstap gemaakt 

hebben van gesloten VPNs naar internet VPNs hebben vaak grote aantallen lijnen. 
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Vermeende zorgen over veiligheid nietszeggend 

Verder kan getwijfeld worden aan de waarde van de antwoorden van klanten ten aanzien van 

overstap. Als een bedrijf zijn IT infrastructuur vervangt dan zijn dat vaak omvangrijke projecten 

waar een lange voorbereidingstijd aan vooraf gaat. Zakelijke afnemers zullen zich daarbij goed 

laten voorlichten over de voor- en nadelen van verschillende oplossingen. Dat zakelijke afnemers 

zich zorgen maken over de veiligheid van internet VPNs is niet heel verbazingwekkend. Het is dan 

ook de taak van de verkopers van met name internet VPNs om die zorgen ten aanzien van veiligheid 

weg te nemen. Dat die verkopers daarin slagen blijkt uit het significante aantal traditionele ZND 

lijnen die gemigreerd zijn naar internet VPN lijnen, zoals hieronder toegelicht. 

Ook uit het feit dat PIN verkeer over het internet gestuurd kan worden blijkt dat de zorgen over 

veiligheid bij eindklanten kunnen worden weggenomen. Overigens is het ook vreemd dat zakelijke 

afnemers zich zorgen maken over de veiligheid van hun VPN verbindingen tussen 

bedrijfsvestigingen maar tegelijkertijd grootschalig gebruik maken van “Remote Access” om 

werknemers vanuit huis of onderweg toegang te geven tot diezelfde bedrijfsnetwerken. Daarnaast 

maken steeds meer bedrijven gebruik van een draadloos wifi netwerk op kantoor. Dit wifi netwerk 

is weliswaar besloten maar maakt net als internet VPNs gebruik van encryptietechnieken. Het is 

vreemd om internet VPNs als onveilig te beschouwen terwijl wifi netwerken die meer dan 100 

meter buiten het kantoor met een radio op te vangen zijn als veilig beschouwd worden. 

Feitelijk overstapgedrag genegeerd 

In het voortraject heeft KPN veel gegevens opgeleverd waaruit feitelijk overstapgedrag blijkt. Zo 

heeft KPN onderstaande tabel opgeleverd van klanten die zijn overgestapt van gesloten VPNs naar 

internet VPNs: [KPN bedrijfsvertrouwelijk - 
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                                ] 

Van de in bovenstaande tabel genoemde klanten is er maar 1 die overstapt naar een mengvorm 

van gesloten VPN en internet VPN. Daarnaast is te zien dat winkelketens de lijnen naar de winkels 

migreren van gesloten VPNs naar internet VPNs. ACM beweert dat internet VPNs complementair 

zijn aan gesloten VPNs en geen substituten. De praktijk wijst echter uit dat internet VPNs wel 

degelijk substituten zijn voor gesloten VPNs.  

Waarom hoort remote access niet tot de ZND markt? 

Als internet VPNs tot de markt gerekend worden dan zouden de internet VPNs die gebruikt worden 

door telewerkers om vanuit huis of onderweg toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk (remote 

access) daar ook bij moeten horen. De techniek die gebruikt wordt is nagenoeg hetzelfde als bij 

internet VPNs. Het enige verschil is dat de software, die gebruikt wordt om de internet VPN op te 

zetten, in het ene geval in de werkstations is ingebouwd en in het andere geval draait op de router 

van de locatie. Het is een kwestie van smaak voor welke optie een bedrijf kiest. Een nevenvestiging 

kan er dus voor kiezen om een internet VPN vanuit de router op te zetten naar het hoofdkantoor 

of vanuit de werkstations een internet VPN op te zetten. Het is dus niet aannemelijk dat internet 

VPNs voor Remote Access geen prijsdruk uitoefenen op internet VPNs vanuit de router op locatie. 

Hierboven heeft KPN al laten zien dat er overstap is tussen gesloten VPNs en internet VPNs dus 

zowel de internet VPNs vanuit de routers op locatie als internet VPNs vanuit de werkstations van 

de medewerkers horen tot de ZND markt. 

Dominantieanalyse ZND markt 

Concurrentiedruk van aanpalende markten genegeerd 

Zoals KPN heeft aangegeven bestaat een groot deel van de ZND base van KPN uit alarmlijnen1. 

Volgens de huidige definitie worden deze lijnen nu als ZND lijn geteld maar het is überhaupt de 

vraag of dit wel ZND lijnen zijn. Het betreft hier lijnen met een zeer lage bandbreedte en zonder 

capaciteitsgaranties. 

Als deze lijnen volgens ACM terecht als ZND lijnen geteld worden dan had ACM de markt voor 

alarmlijnen moeten betrekken in het onderzoek naar de ZND markt. De markt voor alarmlijnen is 

veel groter dan de ZND markt, namelijk ruim 400 duizend lijnen. Ondanks verzoeken daartoe van 

KPN heeft de ACM geen enkel onderzoek gedaan naar de markt voor alarmlijnen. KPN acht het niet 

aannemelijk dat er binnen die markt voor alarmlijnen een aparte markt voor alarmlijnen op basis 

van gesloten VPNs kan worden afgebakend. De gesloten VPNs die gebruikt worden voor alarmlijnen 

zullen dus prijsdruk ondervinden van andere dragers voor alarmdiensten zoals: 

internetverbindingen, PSTN lijnen en mobiele verbindingen of combinaties daarvan. Via de 

veronderstelde ketensubstitutie in de ZND markt werkt deze prijsdruk dus door in de hele ZND 

markt. 

Ten onrechte marktaandeel op aantallen bepaald 

De ACM heeft in tegenstelling tot het ULL 2015 besluit geen weging meer toegepast op de aantallen 

bij de bepaling van het marktaandeel. Als reden geeft de ACM dat alle partijen dezelfde mix van 

hoog- en laagcapacitair zullen hebben. Deze veronderstelling komt echter zonder onderbouwing. 

Hij gaat ook niet op. Zoals bij ACM bekend mag worden verondersteld leveren Eurofiber en Ziggo 

voornamelijk ZND diensten op zakelijk glas. De ARPU’s van ZND diensten op zakelijk glas liggen 

veel hoger dan die op koper. KPN heeft de eigen IP-VPN ARPU’s op koper vergeleken met de EVPN 

                                                           
1 Actiepunten KPN zoals afgesproken in het ZND-interview van 27 september 2017, kenmerk L/17/U/33, 24 
oktober 2017 
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ARPU’s op glas. Uit die vergelijking2 blijkt dat de ARPU van EVPN diensten op glas maar liefst [KPN 

bedrijfsvertrouwelijk – een factor  ] hoger ligt dan die van IP-VPN op koper. ACM ging in het ULL 

2015 marktbesluit nog uit van een factor 3 maar die blijkt dus veel te laag geweest te zijn. ACM had 

in ieder geval een verschillende weging moeten hanteren tussen ZND diensten op koper en ZND 

diensten op glas. Omdat de ZND installed base van KPN voor het overgrote deel ([KPN 

bedrijfsvertrouwelijk   %]) bestaat uit koperlijnen, heeft het toepassen van een weging een grote 

invloed op de marktaandelen, zoals in onderstaande tabel3 staat toegelicht voor q2 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten onrechte wholesale overeenkomsten genegeerd 

Verder valt op dat ACM in de dominantieanalyse volledig voorbij gaat aan de bestaande wholesale 

overeenkomsten. Bij de bepaling van het marktaandeel bij afwezigheid van regulering gaat ACM er 

kennelijk vanuit dat KPN in het geheel geen wholesale diensten (ontbundelde toegang en WBT en 

WHL) zal leveren4. Niet duidelijk wordt of ACM er in deze benadering ook vanuit gaat dat KPN geen 

wholesale diensten op zakelijk glas meer zal leveren.  

Het uitgangspunt van ACM is onjuist en gaat uit van een scenario dat zich met zekerheid niet voor 

zal doen. KPN heeft langjarige overeenkomsten met wholesale partijen die gedurende de looptijd 

niet opgezegd kunnen worden. Daarnaast levert KPN in afwezigheid van regulering WEAS over glas 

diensten. De markt voor FttO is concurrerend bevonden en om die reden is ook de regulering van 

HKWBT/HL over glas vernietigd. ACM dient er dus vanuit te gaan dat KPN naast de wholesale 

diensten uit de langjarige overeenkomsten ook de wholesale diensten over glas zal blijven leveren. 

De marktaandelen van KPN in afwezigheid van regulering zullen dus veel lager gaan uitpakken. Bij 

toepassing van de hierboven onderbouwde weging zal het marktaandeel van KPN bij afwezigheid 

van regulering sowieso onder de [KPN bedrijfsvertrouwelijk -   %] blijven. Er is dus geen risico op 

AMM van KPN op de retail ZND markt, zelfs als deze zonder internet VPNs wordt afgebakend.    

 

 

                                                           
2 Op basis van COMPONIST 2015. Dit is op dit moment de meest recente COMPONIST versie. [KPN 
bedrijfsvertrouwelijk in 2015 was de ARPU ZND koper €     /maand, ARPU ZND glas was €          /maand]. 
3 Op basis van ontwerpbesluit figuur F.2 in combinatie met marktotaal uit de SMM van q2 2017. KPN gegevens 
zijn afkomstig uit de SMM oplevering van q2 2017. 
4 Rn 1381 


