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Zienswijze UPC Nederland B.V.  inzake OPTA  Concept – Oordeel Analyse Televisie 

1.   Algemeen 

 UPC UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. (hierna gezamenlijk: UPC) 

maken graag gebruik van de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerp 

besluit vaste telefonie van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(OPTA). UPC behoudt zich het recht voor om haar bedenkingen in een eventuele 

beroepsprocedure aan te vullen en nader uit te werken.  

 

In haar analyse van de relevante markten dient OPTA steeds in ogenschouw te nemen 

dat UPC een regionale speler is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld KPN, die als 

landelijke speler actief is met meerdere infrastructuren. Ook is de slagkracht van KPN 

gelet op bijvoorbeeld de door KPN behaalde omzet vele malen groter dan die van UPC. 

UPC verwijst in dit verband naar de presentatie die zij in de door OPTA georganiseerde 

Industry Group bijeenkomst op 25 januari 2011 heeft gegeven.  

 

OPTA heeft in het marktanalysebesluit vaste telefonie 2008 de regulering van KPN – 

zowel op de residentiële als de zakelijke retail markt – opgeheven. UPC heeft tegen dit 

besluit beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit beroep 

loopt nog. De aanleiding voor het instellen van beroep was dat het marktaandeel van 

KPN nog steeds erg hoog en nauwelijks gedaald was en dat ook de andere relevante 

factoren duidelijk maakten dat KPN nog steeds in een positie was om zich onafhankelijk 

van haar concurrenten te gedragen. De gronden van beroep moeten ook geacht worden 

betrekking te hebben op het ontwerp besluit voor zover het ontwerp besluit niet afwijkt 

van het  marktanalysebesluit vaste telefonie 2008.   

 

KPN heeft die positie de afgelopen jaren weten te consolideren, onder meer door middel 

van strategische overnames (een overzicht van de overnames door KPN is opgenomen 

in figuur 28 het concept rapport „Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten‟ van 

januari 2011 van A.T.Kearney/Telecompaper), zoals eind 2010 van Atlantic Telecom. De 

recent gepubliceerde markt monitor rapportage vaste telefonie Q1 2011 van OPTA geeft 

aan dat het marktaandeel van KPN op de residentiële markt ten aanzien van 

bijvoorbeeld laagcapacitaire aansluitingen PSTN stabiel hoog is gebleven met 85 - 90%  

terwijl de na KPN grootste aanbieder een marktaandeel tussen 5 - 10% heeft. Ten 

aanzien van de zakelijke markt biedt de  markt monitor rapportage een soortgelijk beeld. 

Een ander voorbeeld van KPN‟s sterke positie is dat KPN in staat  lijkt te zijn om 

prijsaanpassingen  door te voeren  die per saldo voor een deel van haar abonnees tot 

hogere belkosten leiden – het gevolg van een harmonisatie van het gesprekstarief voor 

bellen naar vaste en mobiele nummers van begin 2011 voor (een deel van) abonnees 

die vast-vast bellen – zonder dat die abonnees overstappen.  
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 Dit zijn duidelijke voorbeelden dat de positie van KPN is versterkt en dat die versterking 

de komende periode – anders dan OPTA in het ontwerp besluit concludeert – juist zal 

doorzetten.   

2.   OPTA Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 Afbakening retail en wholesalemarkt vaste telefonie 

 UPC OPTA concludeert dat sprake is van een drietal – nationale – retail markten: de markt 

voor enkelvoudige gesprekken, de markt voor tweevoudige gesprekken en de markt 

voor meervoudige gesprekken. De markt voor  enkelvoudige gesprekken omvat zowel 

PSTN als VoB1, de markt voor tweevoudige gesprekken zowel ISDN2 als VoB2, terwijl 

de markt voor meervoudige gesprekken enkel ISDN omvat (ISDN 15-ISDN30). OPTA 

spiegelt de wholesalemarkten aan deze retailmarkten en komt derhalve tot drie 

wholesalemarkten met een aan de retailmarkten qua relevante functionaliteit – het 

aantal aansluitingen – identieke onderverdeling.   

 

UPC begrijpt dat de markt  voor enkelvoudige gesprekken residentiële afnemers betreft. 

De markten voor twee- en meervoudige aansluitingen betreffen zakelijke afnemers. Het 

is voor UPC op grond van het ontwerp besluit onduidelijk waar OPTA de Small office 

Home office (SoHo) afnemers toerekent. Zoals UPC in haar reactie op de vragenlijst 

heeft aangegeven is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het kunnen voeren van gelijktijdige 

gesprekken bij SoHo afnemers – anders dan bij residentiële afnemers –  relevant. 

Daarnaast kunnen SoHo afnemers de vaste telefonie dienst uitbreiden met veel meer 

optionele diensten zoals “conferencing service” en CPS.  Die mogelijkheid biedt UPC 

niet aan residentiële afnemers. In het definitieve besluit dient OPTA te expliciteren dat 

SoHo wordt gerekend tot de markt voor tweevoudige aansluitingen. 

3.  OPTA Hoofdstuk 5, 7 en 11 Dominantie analyse 

 UPC OPTA concludeert in het ontwerp besluit dat op de retail markten voor enkelvoudige, 

tweevoudige en meervoudige aansluitingen het risico bestaat op aanmerkelijke markt 

macht van KPN. OPTA betrekt hierbij niet alleen het marktaandeel van KPN maar ook 

andere, voor de bepaling van aanmerkelijke markt macht relevante criteria. Zo beschikt 

KPN volgens OPTA over een niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur en heeft KPN 

concurrentievoordeel vanwege zowel de beperkte dynamiek in de markt als de hoge 

netwerk dekking van KPN. Ook is sprake van overstapdrempels en is er een gebrek aan 

kopersmacht. UPC onderschrijft de conclusies van OPTA.  

 

KPN is en blijft ook in de komende periode dominant op de markten voor vaste telefonie. 

Dit blijkt onder meer uit: 

 Het marktaandeel van KPN blijft stabiel hoog; 

 KPN doet overnames, bijvoorbeeld de overname van Atlantic Telecom – een 

overname die strategisch gezien onder de meldingsdrempel lag waardoor geen 

toets van de NMa was vereist – die een positief effect hebben op haar 

marktaandeel; 

 KPN beschikt door de verticale integratie over diverse kostenvoordelen. Zij heeft 

veel minder interconnectiekosten dan haar concurrenten en veel minder out-of-

pocket kosten, omdat zij veel van haar eigen verkeer zelf afwikkelt; 

 KPN beschikt als landelijke aanbieder over meer inkoopkracht dan regionale 
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aanbieders zoals UPC;  

 Een landelijk dekkend netwerk is voorts relevant voor de effectiviteit van 

marketing. Een landelijke marketingactie van KPN is 100% effectief 

[VERTROUWELIJK]; 

 Ook geniet KPN kostenvoordelen doordat zij vele malen groter is dan de andere 

aanbieders. Zij kan hierdoor kosten alloceren over een groter aantal abonnees.  

KPN heeft een substantieel groter klantenbestand dan andere aanbieders 

hetgeen de upsell van andere diensten door KPN aan die abonnees 

vergemakkelijkt; 

 KPN beschikt over een fijnmazig verkoopnetwerk voor haar diensten dat velen 

malen groter is dan het aantal winkels waar andere aanbieders gezamenlijk over 

beschikken (zie figuur 28 van het concept rapport „Toekomstbeelden 

Nederlandse Telecommarkten‟ van januari 2011 van 

A.T.Kearney/Telecompaper);     

 In het bijzonder op de zakelijke markt geldt dat KPN door haar landelijke 

dekking een zakelijke klant (die landelijk opereert en in verschillende delen van 

het land actief is dan wel kantoren heeft) landelijk diensten over haar eigen 

netwerk kan bieden [VERTROUWELIJK]. KPN heeft hierdoor het voordeel 

automatisch een nationale “one stop shop” te zijn voor landelijke opererende 

partijen, waarbij zij niet afhankelijk zijn van het netwerk van een derde voor de 

levering van diensten op nationaal niveau;  

 De overname van Getronics biedt KPN de mogelijkheid om in het zakelijke 

segment synergievoordelen te behalen door middel van cross- en up-selling 

mogelijkheden; 

 Het overstapgedrag van zowel residentiële als zakelijke afnemers is zeer 

beperkt. OPTA trekt ook die conclusie en verwijst in dat verband naar de 

resultaten uit de onderzoeken van Heliview en Dialogic onder residentiële 

respectievelijk zakelijke afnemers. Voor SoHo geeft Dialogic bijvoorbeeld aan 

dat het afgelopen jaar 97% van de afnemers niet is overgestapt. Ook naar de 

komende periode wordt duidelijk de verwachting uitgesproken dat het 

overstapgedrag laag zal zijn. 

 Ten aanzien van de migratie van traditioneel PSTN/ISDN naar VoB zijn de 

ontwikkelingen beperkt. Veel zakelijke afnemers vrezen de negatieve effecten 

van zo‟n  migratie. Bovendien zitten zij vaak vast aan meerjarige contracten. 

KPN speelt in op deze „anti-churnmentaliteit‟ met speciale acties op haar grote 

klantenbestand (bijvoorbeeld de wijziging van de tarieven en 

contractsvoorwaarden eind 2010 [VERTROUWELIJK]).  

 In de zakelijke markt heeft KPN in het afgelopen jaar laten zien bereid te zijn 

grote klanten „terug te kopen‟ door het bieden van zeer agressieve overall 

kortingen op de standaard gepubliceerde tarieven. KPN kan dit doen door onder 

meer haar schaalvoordelen en daarmee andere aanbieders buiten spel zetten.     

OPTA stelt in het ontwerp besluit de marktontwikkelingen voor de komende periode wel 

erg rooskleurig voor.  
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Op bijvoorbeeld de retail markt voor enkelvoudige aansluitingen ziet OPTA een stijging 

van het marktaandeel van met name aanbieders die gebruik maken van ULL en WBT 

als wholesale bouwstenen voor hun telefoniedienst en in beperktere mate van 

kabelaanbieders (zie tabel 14 ontwerp besluit).  Wholesale regulering op basis van ULL 

en WBT maar ook CPS en WLR – CPS en WLR aanbieders zouden volgens OPTA per 

Q2 2010 een marktaandeel hebben tussen 0-5% en eind 2014 van 2-9% – heeft in het 

verleden ook niet het verschil weten te maken. Ook de kabelaanbieders hebben sinds 

de introductie van hun telefoniediensten slechts een beperkt marktaandeel weten te 

realiseren.  [VERTROUWELIJK]. In ieder geval kunnen deze ontwikkelingen niet de 

conclusie dragen dat in de komende periode het marktaandeel van alternatieve 

aanbieders substantieel zal groeien ten nadele van KPN. 

 

Voor de  retail markt voor tweevoudige aansluitingen geldt dit in nog sterkere mate. De 

verwachting van OPTA is dat zowel kabelaanbieders als aanbieders die gebruik maken 

van de wholesale bouwstenen CPS en WLR een beperkte groei in marktaandeel zullen 

kennen in de komende periode. Ook als die ontwikkelingen zich zouden voordoen blijft 

KPN‟s marktaandeel substantieel hoog. Hierbij bevreemdt het – in ieder geval motiveert 

OPTA het niet – dat OPTA voor de markt voor tweevoudige aansluitingen – anders dan 

voor de andere markten – alle kabelaanbieders op een hoop veegt.  OPTA  voorspelt 

een stijgend marktaandeel voor kabelaanbieders gezamenlijk, omdat de 

kabelaanbieders recentelijk VoB2 diensten hebben gelanceerd. Zoals OPTA zelf 

aangeeft biedt KPN deze diensten al langer aan, zodat OPTA – zonder nadere 

onderbouwing – niet zonder meer de conclusie kan trekken dat de introductie van VoB2 

diensten wijst op een significante groei van het marktaandeel van de kabelaanbieders in 

de komende periode.   

 

Op de markt voor meervoudige aansluitingen blijft het marktaandeel van KPN 

substantieel. Op deze markt heeft KPN haar positie versterkt met de strategische 

overname van Atlantic Telecom. Het marktaandeel van  aanbieders die gebruik maken 

van de wholesale bouwstenen ULL, WBT, CPS en WLR is minder dan 15%. Ook het 

marktaandeel van de kabelaanbieders is beperkt en dat zal de komende periode ook 

niet of nauwelijks stijgen. De kabelaanbieders zijn voor het bieden van telefoniediensten 

met meervoudige aansluitingen afhankelijk van derde partijen, aangezien het 

kabelnetwerk niet geschikt is voor het bieden van deze diensten.     

 

Wholesale regulering – ongeacht de vorm –  neemt het bestaan van de door OPTA 

geconstateerde andere, voor de bepaling van aanmerkelijke markt macht relevante 

criteria, niet weg. UPC is hier in haar beroep inzake het  marktanalysebesluit vaste 

telefonie 2008 uitgebreid op ingegaan en die gronden zijn ook relevant ten aanzien van 

het ontwerp besluit. Bijvoorbeeld breedte- en schaalvoordelen – KPN gebruikt 

bijvoorbeeld haar netwerk ook voor zakelijke diensten terwijl kabelaanbieders dat niet of 

nauwelijks doen en KPN kan gemeenschappelijke kosten over meer klanten verdelen –  

die KPN geniet blijven onverminderd bestaan. Ook de voordelen van KPN‟s verticale 

integratie worden niet weggenomen. Het krijgen van toegang is niet hetzelfde als 
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beschikken over eigen infrastructuur. Bij toegang is er altijd een afhankelijkheidsrelatie 

van KPN waarbij die afhankelijkheid juist alleen maar groter wordt met de in het ontwerp 

besluit voorgestelde deregulering van KPN. De mogelijkheden tot marge uitholling waar 

KPN over beschikt worden nog verder versterkt door de grote marges die KPN op haar 

wholesalediensten behaalt. Die zijn zodanig dat UPC in het afgelopen jaar herhaaldelijk 

heeft ervaren dat  KPN bereid is grote klanten „terug te kopen‟ door het bieden van zeer 

agressieve overall kortingen op de standaard gepubliceerde tarieven. Bovendien heeft 

KPN als enige landelijke aanbieder de beschikking over niet gemakkelijk te dupliceren 

infrastructuur. Andere aanbieders beschikken niet over een fijnmazig aansluit netwerk – 

op basis van een eigen netwerk danwel op basis van wholesale bouwstenen – als KPN.   

 

UPC kan zich – zoals ze hiervoor ook al heeft aangegeven – niet goed herkennen in de 

voor haar door OPTA gepresenteerde verwachtingen. Bovendien maakt UPC een 

kanttekening bij OPTA‟s standpunt dat zij er bij het bepalen van marktaandelen vanaf 

ziet om naar zowel het aantal aansluitingen als verkeer gezamenlijk te kijken, omdat 

aanbieders gemiddeld bezien vergelijkbare afnemers per aansluitingstype zouden 

hebben. [VERTROUWELIJK].   

 

Bovengenoemde omstandigheden wijzen niet enkel op een risico op aanmerkelijke 

markt macht van KPN maar tonen aan dat KPN duidelijk haar regie rol op de 

retailmarkten voor vaste telefonie in de komende periode behoudt. OPTA dient haar te 

optimistische verwachtingen voor de telefoniemarkten bij te stellen en dit in het 

definitieve besluit mee te laten wegen.    

 

Ten aanzien van de wholesale markten voor telefonie  concludeert OPTA in het ontwerp 

besluit eveneens dat het risico bestaat op aanmerkelijke markt macht van KPN. Het 

marktaandeel van KPN is – KPN heeft bijvoorbeeld op de wholesale markt voor 

tweevoudige aansluitingen een marktaandeel van 90-95% – hoog. OPTA doet 

voorspellingen – OPTA geeft aan dat dit (mede) is  op basis van eigen bewerkingen – 

voor de ontwikkelingen van de marktaandelen tot en met 2014. Hieruit blijkt dat het 

marktaandeel van KPN substantieel hoog blijft – met name op de markten voor twee- en 

meervoudige aansluitingen – terwijl het marktaandeel van UPC – net als dat van andere 

aanbieders – beperkt blijft.  Ook andere, voor de bepaling van aanmerkelijke markt 

macht rekevante criteria die OPTA in haar analyse heeft betrokken duiden op  

aanmerkelijke markt macht van KPN. 


