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ZIENSWIJZE van Pretium Telecom B.V. en haar groepsmaatschappijen 
(“Pretium Telecom”) op het ontwerpbesluit Marktanalyse Ontbundelde toegang 
van 23 juni 2011 (OPTA/AM/2011/201353).

18 augustus 2011

Met belangstelling heeft Pretium Telecom kennis genomen van het ontwerpbesluit 
Marktanalyse Ontbundelde toegang van 23 juni 2011 (OPTA/AM/2011/201353).

In dat ontwerpbesluit is vastgesteld dat KPN op de markt voor ontbundelde toegang 
beschikt over aanmerkelijke marktmacht, en worden haar een aantal verplichtingen 
opgelegd om de concurrentie op de relevante (wholesale- en retail-) markten te 
waarborgen.

Pretium Telecom heeft als aanbieder van telecommunicatiediensten belang bij een 
effectieve regulering van de markt voor ontbundelde toegang. Haar diensten zijn
gebaseerd op de toegangsnetwerken van KPN. Tegelijkertijd zijn zij en KPN directe 
concurrenten op lager gelegen retailmarkten. Dit brengt met zich mee dat de in het 
ontwerpbesluit gesignaleerde potentiële toegangs- en mededingingsproblemen grote 
invloed hebben op het vermogen van Pretium Telecom om op die retailmarkten te 
kunnen concurreren.

Haar visie op de verschillende markten, en op haar eigen (concurrentie)positie 
daarin, heeft Pretium Telecom in het kader van de voorbereiding van het onderhavige 
en de overige ontwerpmarktanalysebesluiten al uitgebreid toegelicht. Zij volstaat
daarom met een verwijzing naar hetgeen zij in dat kader naar voren heeft gebracht.1

Wat betreft de in het ontwerpbesluit aan KPN opgelegde verplichtingen sluit Pretium 
Telecom zich aan bij de zienswijze die Easynet, Tele2 en T-Mobile (ETT) daarover 
hebben ingediend.

In het kader van de voorbereiding van het onderhavige en de overige ontwerpmarkt-
analysebesluiten heeft Pretium Telecom al toegelicht dat zij in de afgelopen 
reguleringsperiode heeft ervaren dat de concurrentie op de lager gelegen wholesale-
markten is verstoord, juist daar waar partijen als ETT geen ontbundelde toegang van 
KPN kunnen afnemen.2 Dit heeft een negatieve invloed op de concurrentiepositie van 
Pretium Telecom op lager gelegen retail-markten.

Effectieve verplichtingen voor KPN op de markt voor ontbundelde toegang, waardoor 
partijen als ETT een concurrerend wholesale-aanbod kunnen handhaven, zijn voor 
het concurrentievermogen van Pretium Telecom dus van groot belang. Dat belang is 
niet alleen gelegen in het belang dat afnemers in het algemeen hebben bij effectieve 
concurrentie onder hun (wholesale-)leveranciers, maar ook in het feit dat KPN, als 
vertikaal geïntegreerde partij, via de markt voor ontbundelde toegang, en via daarvan 
afhankelijke wholesale-markten, de concurrentie van Pretium Telecom op lager
gelegen retailmarkten onmogelijk kan maken.

Pretium Telecom onderschrijft daarom de zienswijze van ETT met betrekking tot de 
in het ontwerpbesluit ULL aan KPN opgelegde verplichtingen. Zij verzoekt u de 
opmerkingen van ETT betreffende die verplichtingen te verwerken in het definitieve 

                                                       
1 Zie ondermeer de beantwoording van 13 maart 2011 van de vragenlijst Onbundelde toegang en wholesale-

breedbandtoegang, de beantwoording van 15 februari 2011 van de vragenlijst Vaste Telefonie, de notulen van het 
interview van 25 februari 2011 en de zienswijze van 28 april 2011 op de voorlopige bevindingen van OPTA.

2 Zie in het bijzonder de beantwoording van 13 maart 2011 van de vragenlijst Onbundelde toegang en wholesale-
breedbandtoegang.
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marktanalysebesluit, en daarbij in het bijzonder rekening te houden met de effecten 
die zulke verplichtingen hebben op de concurrentie op lager gelegen retailmarkten.
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