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BIJLAGE 2 

 

Marktanalyse ontbundelde toegang en ontvlechting van de kabel – commentaar 

namens Nederlandse Publieke Omroep en de Vereniging van Commerciële Omroepen 

Op 31 oktober 2014 gaf de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar ontwerp Marktanalyse 

ontbundelde toegang vrij. Ontvlechting
1
 (‘unbundling’) is eerst en vooral een bedrijfseconomisch 

begrip, evenals dienst en toegang verlenen. In de telecommunicatieregulering hebben sinds het eind 

van de jaren tachtig velen een grote bedrevenheid ontwikkeld om een ‘technologische uitleg’ te geven 

aan economische principes, om daarna het debat te verplaatsen naar de technische 

(on)mogelijkheden van remedies. Daarmee wordt al snel het zicht verloren op de redenen voor 

reguleringsinterventies. 

In de Marktanalyse ontbundelde toegang wordt de televisiemarkt niet geanalyseerd, dat dwingt om 

eerst op hoofdlijnen  de technisch-commerciële ontwikkelingen op die markt te duiden. Daaruit wordt 

afgeleid waar de knelpunten zitten in de komende reguleringsperiode, waarvoor ontvlechting nodig is. 

Daarop worden de vele vormen van ontvlechting geschetst en een coherent kader voor equivalentie in 

vormen van ontvlechting bij omroep, ether/mobiel, koper, glas en kabel. 

Vervolgens laten we zien dat er in Nederland partijen zijn die het kabelnet ontvlochten hebben voor 

breedband Internet en telefonie, de onderzochte retailmarkten: CAI Harderwijk en KabelNoord. Beide 

zijn opvallend afwezig in de ontwerp-Marktanalyse en zijn niet door ACM benaderd. We geven ook 

kort de visie weer van de opsteller van de DOCSIS-architectuur en eerste standaarden.  

Daarna volgen we de ontwerp-marktanalyse en bespreken waarom ACM’s behandeling van toegang 

via ‘spectrumdeling’ en haar omgang met de VULA-toets technisch géén hout snijden als men een 

remedie zoekt tegen dominantie op de consumentenmarkt van breedband Internettoegang.   

Noodzaak van ontvlechting van de kabel vanuit het perspectief van de Televisiemarkt 

In de markt voor hoge beeldkwaliteit streaming videodiensten, waar de omroepen met hun content 

concurreren om kijkersattentie zijn er de volgende belangrijke technologische en dienstentrends:  

 Groei van individualisering TV-kijken door meer kanalen en meer niet-lineair kijken 

 Steeds meer lineaire real-time (live) streaming naar TV-schermen over Internet (OTT) 

 Opkomst van het 2
e
 scherm: tablets en smartphones 

 Introductie van 4K (Ultra-HDTV) toestellen in 2013 met hogere bandbreedte eisen 

 Smart TVs met Apps 

 HbbTV, open en gesloten platforms op allerlei TVs, decoders, spelcomputers 

 Groei niet-lineair kijken catch-up TV (NLZiet, RTLXL, Uitzending Gemist, KIJK) 

 Introductie van Video on Demand op abonnementsbasis Netflix in Nederland in Sep. 2013;  

 OnLive streamt op 5 à 6 Mbit/s cloud gaming beeld naar Philips’ Android-TVs  

 Sony levert Playstation Now (Cloud Gaming) met haar TVs en Playstation Vue (VoD) in 2015 

 Nieuwe live video-streaming van game platforms als Twitch en e-Sports evenementen 

Dit lijkt erg divers, steeds meer toetreders lanceren ‘Over-The-Top’. Nieuwe apparatuur heeft echter 

tijd nodig om de markt in te komen en diensten kennen een adoptiecurve. Wie het landschap globaal 

in kaart brengt komt voor de komende reguleringsperiode (2015-2017) uit op gezamenlijke dominantie 

van de gesloten TV-decoder platforms en portals van Ziggo/UPC en KPN.  

                                                           
1
 J.C. Arnbak,  J.J. van Cuilenburg en E.J. Dommering met N.A.H.M. van Eijk: Verbinding en Ontvlechting in de 

Communicatie, Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de openbare electronische 

informatievoorziening. Cramwinckel, Amsterdam (1990) 
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Voor de grote omroepen die de massa bereiken, is naast het promoten van open standaarden en 

samenwerken met nieuwe toetreders, het verwerven van toegang voor nieuwe programma’s, kanalen 

en innovatieve toepassingen cruciaal. Een ontvlochten markt is dan een basisvoorwaarde, zodat 

marktmacht in aansluitnetwerken niet kan worden overgeheveld naar gesloten RTV-platforminnovatie. 

Meer aanbieders die breedband over de kabel kunnen leveren, bevordert keuze, adoptie van open 

standaarden, snellere innovatie en hogere kwaliteit TV-distributie Over-The-Top. 

Toegang verlenen tot de kabel  

Het Ontwerp voor de Marktanalyse Ontbundelde Toegang verklaart toegang tot de kabel buiten de 

(wholesale) dienstenmarkt van ‘ontbundelde toegang’.  

 Ruimtelijk onderscheid maken wordt beperkt tot multitap-toegang, economisch te duur 

 Spectrumdeling wordt inefficiënt verklaard, kwaliteit verminderend en onuitvoerbaar 

 Kabeltoegang op DOCSIS-platform voldoet niet aan eisen Virtual Unbundled Loop Access
2
  

Hierna gaan wij op deze punten nader in, met name de laatste twee punten, omdat deze dragend zijn 

voor de conclusie van ACM dat thans toegang door middel van spectrumdeling en VULA niet mogelijk 

zou zijn en daarom buiten de ULL-markt zoud vallen. 

Toegang tot de kabel wordt in Nederland anno 2014 verleend 

Het belangrijkste argument is dat er in Nederland in de praktijk toegang wordt verleend tot de kabel, 

zowel op het fysieke niveau met spectrumdeling (voor Internet, telefonie en Digitale TV) als op het 

virtuele niveau met meerdere aanbieders, die samen een DOCSIS-platform of DVB-C platform delen.    

ACM heeft de staande Nederlandse praktijk van het verlenen van toegang tot de kabel niet serieus 

onderzocht. In 2014 wordt op de kabel in Nederland toegang verleend aan derden (zie Tabel 1):  

Tabel 1. Overzicht van toegang tot de kabel in Nederland 

 

Kabelnetaanbieder 

 

Vorm van 

ontvlechting 
Toegangsverkrijger 

Diensten  

3
e
 aanbieders 

CAI Harderwijk 
Spectrumdeling,  

Bitstream / VULA 

CAIway, Solcon, 

Xsyou, Plinq 
Internet, Telefonie 

UPC 
Wederverkoop 

Bitstream 
Ziggo/ITTdesk 

Internet, Telefonie, 

Analoge & Digitale 

RTV 

KabelNoord
3
 

Bitstream / VULA, 

Smartcard 
Ziggo 

Internet, Telefonie, 

pluspakket Digitale 

RTV 

REKAM Gouda 
Spectrumdeling, 

Smartcard 
CAIway 

Internet, Telefonie, 

Digitale RTV 

COGAS
4
, CAI Edam-

Volendam, GAI 

Westenholte, GAI 

Ittersum-Schelle, CAS 

Pierik
5
  

Spectrumdeling, 

Smartcard 
Ziggo 

Internet, Telefonie, 

pluspakket Digitale 

RTV 

                                                           
2
 EC (2014) explanatory note bij de herziene Aanbeveling relevante markten p.43 

3
 Ziggo was tot 1 april 2014 toegangszoeker, vroeger waren Ziggo en UPC beide actief naast KabelNoord 

4
 Bij COGAS is tot 1-1-2015 Ziggo actief, CAIway neemt coax-aanbod van pluspakket, Internet en Telefonie over 

5
 Niet uitputtende lijst 
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CAI Bleiswijk 
Spectrumdeling, 

Smartcard 
UPC 

Internet, Telefonie, 

Digitale RTV 

 

ACM heeft een Duitse technische adviseur (WIK Consult) ingehuurd
6
. Het slide deck van 9 juli 2014 is 

de neerslag van een workshop. Niet duidelijk is of en in hoeverre de adviseur door ACM is gevraagd 

zich op de hoogte te stellen van bestaande praktijksituaties in Nederland en dan te oordelen; uit de 

presentatie blijkt dat in ieder geval niet en men verstrekt theoretische antwoorden. 

Slide 61 stelt  

“E.g. especially in the upstream bandwidth both CMTS have to work in the range from 5 – 65 

MHz (edge to edge), which is impossible.” 

In Nederland gebeurt klaarblijkelijk het onmogelijke. Figuur 1 schetst de situatie op het net van CAI 

Harderwijk: 

 

Figuur 1. Toegang voor Internet en telefonie bij CAI Harderwijk: twee DOCSIS CMTSen draaien 

parallel, 4 aanbieders 

Voor deze reactie is directeur E. Kweldam van CAI Harderwijk geïnterviewd. De hoofdpunten van zijn 

reactie: 

- De CMTS van CAIway levert een asymmetrische dienstverlening.  

- De CMTS van CAI Harderwijk levert een symmetrische dienstverlening. 

- Er zijn verschillende kanalen geconfigureerd. Beide CMTSen hebben 8 kanalen downstream.  

- CAI Harderwijk heeft meer upstreamkanalen dan CAIway voor het symmetrische aanbod. 

- CAIway en CAI Harderwijk leveren elkaar een blacklist/whitelist aan met MAC-adressen. 

- Meldt een modem zich na het booten bij de verkeerde CMTS aan, dan krijgt hij een reject 

terug en gaat door met het scannen van het frequentiespectrum tot het modem de CMTS 

vindt waar zijn MAC-adres in de whitelist staat.Voor de drie service providers op de CMTS van 

CAIH is een laag-2 dienstverlening met een stukje virtuele router voor iedere partij 

geïmplementeerd. 

- ISPs van CAIH leveren eigen kabelmodem aan de klant, daarin wordt voor-geconfigureerd bij 

welke DHCP-server ze zich moeten aanmelden, waarna ze door die machine van die ISP 

worden geprovisioned in de eigen IP-adresrange van de ISP. 

- De modems zijn volledig conform de (Euro)DOCSIS-standaard. 

- Er is een Service Level Agreement met een garantiebandbreedte voor de ISPs. 

- CAI Harderwijk heeft een abonneepenetratie die boven de 90% ligt. 

                                                           
6
 WIK Consult (2014), Options of wholesale access to Cable-TV networks with focus on VULA, 9 juli 2014. 
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- Men heeft 23 analoge TV kanalen, 90 digitale TV-programma’s in het basispakket en 92 in 

pluspakketten met in totaal 20 HDTV programma’s (deels basis-, deels pluspakket). 

- Op dit moment wordt in Harderwijk, Hierden e.o. de verglazing van de wijken afgerond en 

stappen klanten met Internet en telefonie over op de glasvezel.  

- Op één vezel wordt CAIway actief op de andere vezel heeft CAI Harderwijk apparatuur gezet. 

- Op de apparatuur van CAI Harderwijk is één extra ISP actief, Fiber.nl. 

- In een aantal segmenten was het Internetverkeer dusdanig gegroeid sinds de lancering van 

de huidige configuratie in 2010, dat in wijken met veel verkeer node splitting is doorgevoerd. 

- Klanten mogen hun RTV dienstverlening op de coaxkabel aanhouden na de verglazing. 

- ISPs mogen IPTV aanbieden, tot nu toe is dat op het HFC-net niet gedaan of dat nu wel op 

glas gebeurd is niet bekend, er wordt wholesale geleverd. 

- IP Multicast start een stream vanaf de CMTS naar het kabelmodem, daarmee is het qua 

verkeer bij één kijker in een segment net zo belastend op het HFC-segment als Over-the-Top 

TV-stream van bijv. Netflix of een andere hoge bitrate video-stream. 

Tegen deze achtergrond is niet duidelijk op welke grond WIK Consult niettemin constateert dat er een 

onmogelijkheid zou zijn. 

Ook de grondlegger van de DOCSIS-standaard geeft aan dat meerdere systemen parallel kunnen 

opereren. 

Wij hebben de vraag gesteld over parallel opereren van twee DOCSIS CMTSen voorgelegd aan 

Stuart Lipoff, voormalig vice-president van Arthur D. Little en ontwerper van de DOCSIS-architectuur 

en eerste standaarden. 

Uit het antwoord dat wij per e-mail ontvangen op dinsdag 4 november 2014 blijkt het volgende: 

“There is however a simple solution to support multiple ISPs on the same system.  The best 

way from a performance point of view is for ISPs to cooperate with the programming of their 

CMTS to force what the spec calls a directed channel change.  In such a case, during 

registration the ISP would recognize that the MAC address of the particular cablemodem 

belongs to a different ISP and to force tune the cablemodem to a new downstream channel 

which belongs to the other ISP.  This forcing is accommodated in the DOCSIS spec during the 

registration process. 

The ISPs maintain a list of cablemodem MAC addresses (a manufacturer unique 16 bit physical 

address burned in at the factory) and their CMTS looks for a valid MAC address to determine if 

it is one of their subscribers. 

If the ISPs decide not to cooperate it will still work to support multiple ISPs on the same cable 

system because the CM will try to register on the first downstream it finds with valid SYNC but 

when there is no successful registration due to the MAC address belonging to the other ISPs 

the cablemodem will time out and search for another valid downstream.  After some delay it will 

find the right one and registration will proceed.  The downside of the non-cooperative method is 

that it can take a very long time to find the right downstream when fresh out of the box.  Since 

DOCSIS requires you use the last known good downstream, the very long time will not be 

repeated after the first successful registration unless the ISPs move their downstream 

channels. Moving downstream channels is rare but the worst case is just a long time to register 

if the channel is moved. 

Stu” 
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De conclusie is dat CAI Harderwijk en CAIway de whitelist/blacklist-methode toepassen. Deze vorm 

van samenwerking in informatie, die op landelijke schaal eenvoudiger is dan het uitwisselen van 

telefoonnummergegevens voor nummerportabiliteit, is dus zelfs niet per sé noodzakelijk. 

Wat slechts noodzakelijk is, is de coördinatie tussen partijen op een segment over de frequenties voor 

upstream en downstreamkanalen en de afspraak dat men de MAC-adressenregistratie van de eigen 

modems die worden uitgezet bij de klanten goed bijhoudt. 

Tot 1 april 2014 had KabelNoord Ziggo als mede-aanbieder op haar CMTS 

De situatie met meerdere dienstaanbieders van Internet en telefonie, die hun aanbod realiseren over 

één DOCSIS-platform bestond tot 1 april 2014 ook bij KabelNoord tot Ziggo zich aldaar terugtrok. Een 

aantal jaren terug waren zelfs UPC, Ziggo en KabelNoord tegelijk actief als dienstenaanbieder in 

Dokkum en omgeving. 

Ziggo heeft publiekelijk aangegeven dat zij zich terugtrekken, omdat ze niet mee willen gaan in de 

transitie van de coaxkabel naar glasvezel. Om dezelfde redenen beëindigt Ziggo per 1 januari 2015 

haar dienstenaanbod als derde partij bij COGAS in Twente. 

Dat nergens in de Ontwerp-marktanalyse Ontbundelde Toegang de situatie bij KabelNoord en CAI 

Harderwijk of COGAS wordt beschreven, waar het om tienduizenden klanten gaat, en alleen de 

toegang van CAIway bij REKAM in een voetnoot wordt genoemd, is een belangrijk signaal dat ACM’s 

marktanalyse tekort schiet waar het de praktijk van toegang tot de kabel betreft en de werkelijke 

marktsituatie technisch en qua marktcijfers niet grondig is bestudeerd. 

Vormen van ontvlechting, fysiek en virtueel 

Wat betreft het ontvlechten als remedie in de telecommunicatiesector bij geconstateerde aan-

merkelijke marktmacht in aansluitnetten varieert de opgelegde verplichting van licht naar zwaar: 

a. Wederverkoop (simple resale) 

b. Bitstream toegang (bitstream access) 

c. Virtuele ontvlochten toegang tot de aansluitlijn (Virtual Unbundled Loop Access, nieuw) 

d. Lijndeling (line sharing) 

e. Ontvlochten toegang tot het lokale aansluitnet (unbundled local loop access) 

f. Toegang tot buizen en kabelgoten (geuldeling) 

Het lijkt verstandig om eerst de vele vormen van ontvlechting in de elektronische communicatiesector 

in een coherent kader te plaatsen. De reden om dit kader neer te zetten vloeit voort uit de voetnoot 

over REKAM in het Ontwerp, behorend bij de alinea over spectrumdeling:  

REKAM biedt spectrumdeling aan Caiway in de regio Gouda. In dit specifieke geval leidt dat 

echter niet tot problemen omdat er voor elke dienst slechts één aanbieder is en REKAM geen 

gebruik maakt van het gehele spectrum. REKAM levert alleen de tv-dienst en hoeft dus geen 

frequentieruimte te delen. (voetnoot 40, randnr 75) 

Er lijkt hier sprake van conceptuele verwarring bij ACM. Als REKAM het tv-basispakket levert en een 

deel van de frequentiekanalen daarvoor inzet en de rest doorverhuurt aan CAIway, die daarmee een 

tv-pluspakket en de Internet dienstverlening + telefonie verzorgt, dan is er voor elke dienst slechts één 

aanbieder. Maar dat kan toch heel inefficiënt en problematisch zijn als REKAM alleen obscure 

programma’s doorgeeft, waar niemand naar kijkt. In dat geval zal twee partijen met elk hun eigen 

CMTS, zoals in Harderwijk gebeurt, een heel wat efficiënter gebruik van het spectrum op de kabel 

geven. 
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Fysieke ontvlechting 

In de omroepsector zijn er vele vormen van ontvlechting en toegang verlenen aan derden: het om 

beurten uitzenden (publieke omroepbestel, Nickelodeon/Talpa in 2005-2007); zendvergunningen 

toekennen op verschillende frequenties, de zendvergunningen geografisch door het land herge-

bruiken; het delen van de hoge masten en torens (NOVEC); tijdelijke straalverbindingen op locaties; 

evenementen-vergunningen voor lokale (omroep)zenders afgeven; verticale en horizontale polarisatie 

op de satelliet onderscheiden; DAB+ vergunningen toekennen op bitstream-niveau en voorwaardelijke 

toegangssystemen op basis van versleuteling (Smartcards). 

Een overzicht van de diverse vormen, hun natuurkundige of communicatie-technische basisprincipe 

en de equivalenten in vaste en mobiele telecomnetwerken staat in Tabel 2. 

Tabel 2. De natuurkundige en communicatie-technische principes van ontvlechting en toegang 

op transmissienetten 

Basisprincipe Omroep Ether/mobiel Koperdraad Glas Kabel 

N
a

tu
u

rk
u

n
d

ig
 

Ruimte geografisch 

hergebruik, masten 

delen 

geo-hergebruik, 

opstelpunt delen 

toegang tot 

kaal koper, 

geuldelen 

toegang tot dark 

fiber, geuldelen 

toegang multitap, 

segmentatie, 

geuldelen 

Tijd Omroepbestel (NPO)   

Evenement-

vergunning 

tijdelijke straal-

verbindingen 

tijdelijke muziek-

lijnen (tot ± 1998) 

   

Frequentie Zendvergunningen frequentie-

vergunningen 

aansluitlijn 

delen (line 

sharing) 

eigen 

golflengtes, 

lichtpaden 

spectrumdelen 

Polarisatie Vert./Horiz. 

polarisatie op de 

satelliet 

        

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e

-

te
c

h
n

is
c

h
 

Code SmartCard  

(Simulcrypt) 

WiFi / spread 

spectrum 

  SmartCard  

(Simulcrypt) 

Bitstream Stream in DAB+ 

multiplex, MPEG-TS 

APN op mobiel,             

RAN-sharing 

ATM VC,  

E-VPN, 

Bitstream, 

VULA 

E-VPN, VLAN, 

Bitstream, 

VULA 

MPEG-TS, VLAN, 

Bitstream, VULA 

 

Voor ontvlechting is het technisch noodzakelijk dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen 

marktpartijen. Op basis van welk natuurkundig of communicatie-technisch principe dat onderscheid 

wordt gemaakt is van secundair belang als de beslissing is genomen te ontvlechten als remedie tegen 

dominantie. 

Virtuele ontvlechting 

CAI Harderwijk heeft op het Cable Modem Termination System voor iedere partij een eigen virtueel 

domein met routering gecreëerd: een virtuele router. Hierbij wordt ‘virtueel’ uitgelegd als bij virtuele 

machine, virtuele (web)server, virtueel basestation etc.: een logisch domein dat op een apparaat zo is 

gecreëerd, dat het lijkt alsof het apparaat en de functionaliteit geheel de gebruiker ter beschikking 

staat. Men kan dat dan zelf beheren, configureren en besturen alsof het een eigen netwerk element is 

in plaats van een deel van een gezamenlijke machine. 
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Na lezing van randnummer 82 ontkomen de omroepen niet aan het idee dat ´virtual unbundled loop 

access’ op dergelijke wijze begrepen moet worden. Immers, de oorspronkelijke DSL Access 

Multiplexer (DSLAM) van een toetreder, tot dan toe gekoppeld aan een aansluitlijn in een 

nummercentrale, moet worden opgegeven in ruil voor een logisch domein op een door KPN in een 

straatkast geïnstalleerde (V)DSL Access Multiplexer. 

De kerneis is dan dat de toetreder met de ‘virtual’ versie in het logisch domein zoveel mogelijk 

dezelfde beschikkingsmacht verkrijgt, die men ook zou hebben als er een eigen DSLAM in de 

straatkast in collocatie staat opgesteld met een eigen DSL-modem bij de klant en een eigen optische 

verbinding (backhaul) naar de nummercentrale waar nu een overdrachtspunt (handover) staat naar 

het eigen netwerk van de toetreder. 

Daarmee is de relatie tussen fysiek (belichaamd, collocatie + aansluitlijn gehuurd van telecombedrijf) 

en virtueel (logische domein, backhaul + apparaat + aansluitlijn gehuurd van telecombedrijf) duidelijk. 

Toegang tot kabel is wel mogelijk en substituut voor toegang tot aansluitlijn / VULA 

ACM probeert vast te stellen of toegang tot het Cablemodem Termination System op de kabel en de 

verbinding daarvandaan naar de eindgebruiker als VULA moet worden aangemerkt. Het argument 

voor die exercitie is niet zozeer dat fysieke toegang in de vorm van een eigen CMTS (vergelijkbaar 

met een eigen DSLAM in een nummercentrale) aansluiten op de kabel via spectrumdeling onmogelijk 

is maar dat het “onwenselijk” is. 

In randnummers 75 – 77 wordt een redenering opgebouwd om spectrumdeling ‘inefficiënt’ te verklaren 

en in randnummers 81 – 94 wordt een exegese van VULA geformuleerd op theoretische gronden en 

toegang tot een CMTS buiten de markt verklaard, omdat het faalt op ACM’s twee vergaande en 

digitale interpretatie van de afgewogen en op functionaliteit criteria van de Commissie in de toelichting 

op de herziene Aanbeveling Relevante Markten.  

Natuurkundige ontvlechting op de kabel: ruimtelijk 

ACM start met het benoemen van ruimtelijke ontvlechting als de enige fysieke vorm (randnr 73) van 

toegang en betoogt dat het kabelnetwerk slechts voor een klein deel uit point-to-pointaansluitingen 

bestaat. Namelijk van het huis met het abonnee overgave punt tot het mini-sterpunt (de multitap op de 

straathoek) en dat het mini-sterpunt daarmee het punt is waar ‘fysieke ontbundeling’ kan worden 

afgenomen. Daarnaast stelt men dat toegang op dit netvlak economisch zeer prijzig is. Kabels trekken 

naar elk mini-sterpunt, waarvan er honderdduizenden zijn, vereist aanleg in praktisch elke straat en 

kost miljarden voor toegang tot het gehele net van Ziggo/UPC. 

ACM’s concludeert vervolgens dat deze vorm van toegang bij de multitap niet economisch 

verantwoord is. Maar daarmee is dit niet de enige vorm van fysieke toegang, zoals al volgt uit de 

natuurwetten. 

Natuurkundige ontvlechting op de kabel: frequenties 

Wanneer ACM over fysieke ontbundeling schrijft in de paragraaf 3.4.3., dan heeft men blijkbaar alleen 

de ruimtelijke ontvlechting van het net voor ogen. Spectrumdeling, eigen frequentiekanalen verwerven 

op de kabel, is ook ontvlechting op basis van een natuurkundig onderscheid. Het is vergelijkbaar met 

hoe de Nederlandse overheid de ether beheert met frequentievergunningen en lijndeling op het 

kopernet. 

Spectrumdeling voor het leveren van breedband Internet en telefonie (met een DOCSIS CMTS), 

voldoet aan de ‘duck test’: If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it 

probably is a duck. 

 Een CMTS is goed vergelijkbaar met een DSLAM of Ethernet Switch 
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 Kabelmodems aan een klant leveren kent processen vergelijkbaar met DSL-modems leveren 

 De dienst die ermee wordt geleverd is concurrerend in de consumentenmarkt 

Deze vorm van ontvlechting bestaat niet alleen bij partijen als CAI Harderwijk voor meerdere DOCSIS 

Cablemodem Termination Systems (CMTSen). Hij is ook doorgevoerd bij o.a. COGAS en REKAM, 

waar het basispakket aan analoge en digitale RTV-signalen van de kabelexploitant zelf wordt samen-

gebracht met het DOCSIS-signaal en de digitale pluspakket RTV-signalen van resp. Ziggo en CAIway. 

Equivalentie met linesharing niet herkend 

In de eerste jaren van het ontvlechten van KPN’s aansluitnet (vanaf 1999), vond het overgrote deel 

van toegang plaats door middel van line sharing, een vorm van frequentieontvlechting, waarbij KPN 

op de lage frequenties telefonie aanbod en een toetreder de hoge frequenties gebruikte voor ADSL. 

Zodra het schaarse spectrum op de aansluitlijn gedeeld werd met een toetreder, was KPN niet meer in 

staat zelf ook ADSL over die lijn aan te bieden. In de oudere netwerkdelen van Nederland, waar vaak 

maar één aderpaar per huisaansluiting is afgetakt, lag er geen tweede aderpaar parallel. Pas veel 

later werd de volledig ontvlochten aansluitlijn populair. 

Het argument, dat de bewoner in het aangesloten pand zelf voor die andere DSL-aanbieder koos, die 

toegang tot de aansluitlijn verwierf via spectrumdeling en het daarom géén punt was dat KPN zelf dat 

spectrum niet meer kon gebruiken, kan men één-op-één doortrekken naar spectrumdeling op de 

kabel. Wanneer bewoners op grote schaal kiezen voor het breedbandaanbod of de RTV-kanalen van 

een toetreder, is het logisch dat een groter deel van de kanalen in het kabelraster worden ingezet voor 

die toetreder. 

Huidig gebruik kabelspectrum en evolutie 2015-2017 is niet onderzocht 

De volgende stelling in randnummer 75 is onbegrijpelijk: “Immers, als een kabelaanbieder 

spectrumdeling zou leveren, moet hij een deel van zijn spectrum ter beschikking stellen aan de 

toetreder waardoor de maximale snelheden op het netwerk (voor zowel de kabelaanbieder als de 

toetreder) kunnen terugvallen.” 

Er is géén onderzoek gedaan door ACM naar de huidige werkelijke inrichting en benuttingsgraad van 

de kabelrasters en er is géén prognose voor de periode 2015-2017. De slides van WIK Consult (p. 29-

30) beschrijven een migratiepad naar DOCSIS 3.1 uit de standaardisatieliteratuur en een voorbeeld 

spectrum scan (p.31), maar niet de actuele toestand op Nederlandse netten. In 2008 is het gebruik 

van het spectrum op de kabel gerapporteerd aan het Ministerie
7
. Tabel 2 maakt duidelijk dat het 

overgrote deel werd ingezet voor analoge en digitale TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Stratix (2008), Filteren op de kabel, studie voor Ministerie van EZ, pag. 15 
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Tabel 3. Inrichting kanaalrasters kabelnetten in 2008  

freq.(MHz)      100     200     300     400     500     600     700     800   
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(Den Haag) 
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Downstream
8
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Instel digitaal                                                                     

TV Analoog                                                                     

Downstream                                                                     

 

Analoge TV-kanalen zijn teruggebracht bij Ziggo sinds 2008, maar niet bij UPC. Er wordt nu door de 

kabelsector met de Ministeries van EZ en OCenW gesproken over uitfaseren van analoge TV en FM. 

Op dit moment wordt voor DOCSIS in het raster typisch 8 kanalen (64 MHz) gebruikt, soms 12. In 

2008 betrof het veelal maar één of twee kanalen. Een kabelexploitant die zijn kabelinternet vol ziet 

lopen in een wijk, en geen analoge TV-kanalen wil verwijderen zal node splitting overwegen. 

Het uitfaseren van analoge TV is al jaren terug door CAIWay en door REKAM doorgevoerd. Het is een 

eerste stap, die ook wordt benoemd in het in opdracht van NLkabel door TNO opgestelde rapport over 

                                                           
8
 Magenta: bekend gemaakte kabelmodemkanalen; oud-roze: beschikbare ruimte voor kabelmodemkanalen 
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de evolutie van kabeltechnologie (TNO 2012)
9
.  Of de kabel ‘vol’ zit is dus vooral een inrichtingskeuze 

en geen technische gegevenheid. Daarmee ligt hier een risico qua strategisch ontwerp. 

Uitbreidbaarheid kabelspectrum is niet onderzocht 

In TNO (2012) wordt ook het verruimen van het spectrum tot 1000 MHz en hoger beschreven. De 

Europese standaarden voor COAX3, COAX6 en COAX9 kabels
10

 specificeren tot 3000 MHz. De 

begrenzingen zijn gelegen inde toegepaste groeps- en eindversterkers, die gemoderniseerd kunnen 

worden voor hogere frequenties.  

Telenet in Vlaanderen is bezig met ‘De Grote Netwerf’
11

 een programma om de bovengrenzen van de 

apparatuur van aldaar 600 MHz naar 1 GHz te verhogen om DOCSIS3.1 te faciliteren en toegang van 

derden tot de kabel. Het programma gaat ca. €500 mln kosten voor een net met ca. 2 mln abonnees 

en 3 mln aansluitingen. Een beroep van Telenet tegen de opgelegde verplichting om het kabelnet te 

openen is in november 2014 door het Hof van Beroep verworpen
12

. 

In Nederland, waar een kabelnet van 5 MHz – 862 MHz gangbaar is, is nu beduidend meer (600 – 

862 MHz) spectrum op de kabel beschikbaar dan in Vlaanderen, maar ook in Nederland kan er 

gemoderniseerd worden net als in Vlaanderen. De meeste kabelnetten zijn in Nederland tussen 1997 

en 2002 gemoderniseerd tot HFC-netwerken die verglaasd zijn tot de wijkcentra. 

Capaciteitsverhogend effect node-splitting niet uitgediept 

In een recente nieuwsbrief van aannemingsbedrijf Schuuring en websites van andere aannemers 

werd duidelijk dat UPC op dit moment een groot capaciteitsverhogend programma doorvoert met 

vervanging van multitaps, versterkers en nodes (bijlage)
13

. 

De kleinste eenheid voor segmenteren (node-splitting) waarvoor geen graafwerk nodig is, is één 

golflengte naar het wijkcentrum per groepsversterker. Een gemiddelde groepsversterker bedient 135 – 

150 huishoudens met daarop ca. 60% abonnees d.w.z. 80-90 huishoudens. Bij dergelijke aantallen 

wordt Switched Digital Video doorvoeren of overschakelen naar IPTV over DOCSIS zeer attractief
14

. 

Dan kan een kabeloperator het aantal broadcast-kanalen beperken tot de 10 à 20 meest populaire 

TV-programma’s, terwijl hij dan toch in staat is de consument een pakket van tientallen kanalen te 

bieden; vanuit het perspectief van de consument maakt het dus geen verschil. NLkabel claimt aan de 

hand van TNO 2012 een grote capaciteit voor kabelnetten, in dat rapport staat dat SDV al in 2007 in 

de VS is ingevoerd (§ 4.2). Dat betoog rijmt niet met ACM’s betoog over schaarste en daaruit 

voortvloeiende onmogelijkheid tot spectrumdeling. 

 
Snijverliezen en congestie argument alleen op spectrumbeslag beredeneerd en niet op segmentatie 

                                                           
9
 Evolution and prospects cable networks for broadband services TNO (2012) 

10
 http://prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/multimedia/downloads/datasheets/hfche.pdf 

http://prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/multimedia/downloads/datasheets/hfcme.pdf 

http://prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/multimedia/downloads/datasheets/hfc9e.pdf  
11

 http://www.demorgen.be/technologie/telenet-start-met-grote-netwerf-in-gent-a2091516/  
12

 Telenet moet kabel wel degelijk openstellen van rechter, VRT 12/11/2014 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2146634  
13

 Relatiemagazine Schuuring Visie, Nummer 27 – November 2014; pag. 2 

Volker Wessels Telecom: http://www.vwtelecom.com/nl/projecten/detail/optimalisatie-netwerk-upc 

Baas: http://www.baasbv.nl/referenties/11/upc-kaap-hoorn.html 

 
14

 IP Multicast in Cable Networks, Godas (Cablevision), Field (Comcast), Bernstein, Desai, Eckert, Parandekar  

http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk828/technologies_case_study0900aecd802e2ce2.html 
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ACM brengt het argument dat wanneer spectrumdeling wordt doorgevoerd er bij één partij piek-

belasting kan zijn terwijl de ander nog ruimte over heeft. ISPs hebben de gewoonte om hun netwerken 

te dimensioneren op verkeer tijdens het piekuur. ISPs hebben momenteel tussen de 400 kbit/s en 

1000 kbit/s per gebruiker als piekverkeer. Dat laatste vooral betreft vooral klanten met hoge 

maximumsnelheden. 

 

Figuur 2. Verkeerskarakteristiek 1 December 2014 Kabelnet Veendam (ca. 6500 gebruikers) 

ACM’s  argument snijdt alleen hout bij ISPs met verkeerspieken die sterk van elkaar afwijken over de 

dag. D.w.z. de éne ISP heeft een middagpiek, de andere in de avond. Een ISP met een middagpiek, 

een zeer sterk van de rest van de Nederlandse markt afwijkend verkeerspatroon, zal een gewilde 

fusiepartner zijn vanwege kostensynergie. Als ACM’s betoog juist is, dan is er een grote intrinsieke 

prikkel voor de grootste partij om uit eigen beweging wholesale bitstream op het DOCSIS-platform te 

gaan aanbieden. 

In de praktijk hebben alle consumenten ISPs een doordeweekse piek in de avonduren tussen 20:00 

en 22:00u en in de weekenden iets vroeger. Als beide ISPs hetzelfde piekuur hebben, dan zal degene 

met het hoogste piekverkeer extra kanalen aanschaffen, of een node-split aanvragen voor de wijken 

waar het druk is. Daarmee halveert die ISP zijn piekverkeersniveau per segment. De andere ISP is 

echter niet gedwongen om te volgen en kan beide nodes nog combineren. 

Het kunnen adresseren van verkeersgroei in twee dimensies - meer kanalen bijkopen òf meer geo-

grafisch segmenteren òf beide maatregelen nemen - maakt de discussie van ACM zeer theoretisch en 

een vergezocht argument. Dat de partij met het meeste verkeer bij een node-split zijn CMTS daarop 

aanpast (een poort per segment), terwijl de partij met mindere verkeer een combiner gebruikt, zorgt 

ervoor dat synergie van maar één DOCSIS-platform beperkt zal zijn. 

Zonder serieuze onderbouwing, bijv. verkeersmetingen bij CAI Harderwijk naar het effect van twee 

parallelle CMTS-platforms draaien, is dit een argument van achter het bureau. 

Natuurkundige ontvlechting op de kabel: tijd onderscheid 

Een ontvlechting op basis van tijd op de kabel zou neerkomen op het bij toerbeurt kunnen versturen 

van verkeer met zeer korte intervallen. Er bestaan apparaten die precies dat doen, die apparaten 

heten kabelmodems. Daarmee verplaatst die discussie zich naar toegang op het DOCSIS-platform. 

Natuurkundige ontvlechting op de kabel: polarisatieonderscheid 

Elektromagnetische signalen zijn gepolariseerd en het is mogelijk om op één frequentie twee signalen 

verschillend gepolariseerd te versturen en zo de capaciteit van het kanaal te verdubbelen. Dit principe 
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wordt in 3D-brillen in de bioscoop toegepast en bij zogenaamde passieve 3D-beeldschermen. Op 

satellieten en bij straalverbindingen worden polarisaties ook gebruikt. Dat heeft vooral te maken met 

het laatste beetje prestatie persen uit een transmissiemedium met beperkte capaciteit.  

Bij satellieten stemt de decoder op verschillende frequenties Horizontaal of Verticaal af. Die laatste 

term (vaak aangeduid met H/V) geeft de signaalpolarisatie aan. Bij Gemeenschappelijke Satelliet 

Ontvangers, die in Nederland regelmatig op flats staan, worden de satellietsignalen met behoud van 

polarisatie naar de appartementen over coaxkabels verspreid. 

Horizontale en Verticale polarisatie blijven niet zo goed behouden bij signalen door de coaxkabel over 

lange lengtes ondergrondse kabels. Links- en rechtsom draaiende circulaire polarisatie zou wel 

kunnen werken bij lange kabels, maar dergelijke modems zijn er nog niet. Er moet voor polarisatie-

behoud per polarisatie worden gesplitst, versterkt en gecombineerd. Dit is een voorbeeld van een 

capaciteits-verdubbelende techniek, die in principe mogelijk is, maar voorlopig nog bij de industrie op 

de plank ligt.  

Communicatie-technische ontvlechting op de kabel: Code(rings)onderscheid 

Partijen scheiden op basis van codes / encryptie is een standaard functionaliteit bij Smartcard 

systemen en is ook toepasbaar bij DVB-C. Het simulcrypt systeem voor Smartcards, zoals dat over de 

satellieten wordt toegepast, werkt ook over de kabel en maakt het mogelijk om een kanaal dat in 

verschillende digitale TV pluspakketten zit van verschillende aanbieders, één keer als signaal uit te 

sturen, waarna wel/niet kunnen decoderen bepaald wordt door de sleutels en Smartcards. 

Code-toegang op kabelmodems betekent een ander type kabelmodem met spread-spectrum 

technieken als CDMA. Zulke kabelmodems hebben bestaan. Terayon’s S-CDMA is rond de eeuw-

wisseling in gebruik geweest bij CAI Westland. Ze zijn echter uit de markt gedrukt door 

(Euro)DOCSIS. 

Communicatie-technische ontvlechting op de kabel: Bitstream-onderscheid 

Ontvlechting op bitstream niveau is de derde vorm van ontvlechting waar ACM zich in haar Markt-

analyse wat dieper over buigt. Tot voor kort werden alle bitstromen als één gezien. Sinds de herziene 

aanbeveling relevante markten wordt er onderscheid gemaakt tussen lokale en nationale bitstromen 

en wordt wat voorheen werd aangeduid als lokale “bitstroom” nu functioneel tot de markt voor 

(virtuele) ULL gerekend. De kern is daarom een analyse of lokale toegang op het DOCSIS-platform 

aangemerkt kan worden als Virtual Unbundled Loop Access.  

Het eerste wat opvalt is dat de EU zelf in de explanatory note spreekt van “parameters of relevance to 

access seekers”.  

In de uitleg van ACM worden zinsneden van de EU aangehaald in randnummer 82 als “uncontended 

in practice” en “providing guaranteed bandwidths according to the access seekers’ needs” en “subject 

to the principle of proportionality” veranderd in harde, digitale (ja/nee) eisen, die niet-proportioneel en 

niet functioneel zijn. 

Mogelijk is dit veroorzaakt doordat ACM niet het bestaan had ontdekt van de vormen van de vormen 

van VULA door directe koppeling van ISPs op de DOCSIS-platformen bij KabelNoord en CAI 

Harderwijk, en daarom in dit onderzoeksjaar geen fact-finding interviews heeft laten houden om van 

hen en hun wholesale-klanten te leren wat toegang zoekers afdoende achten. 

Adviseur WIK Consult vat in de slide deck de eisen samen tot: 

 Local 

 Service agnostic 

 Uncontended product 
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 Sufficient control of the access connection 

 Control of customer premise equipment 

De voorwaarde ‘uncontended access’ en een zinsnede als “The technical features of the connection 

should only be limited by the inherent capabilities of the access technologies deployed and support 

LLU-like services (e.g. multicast where appropriate)” worden omgebouwd tot zware eisen: 

- ‘Uncontended’ betekent nu dat toegang moet voldoen aan eisen voor zakelijk (huurlijn)verkeer 

- Multicast moet mogelijk zijn en de dienst moet IPTV aankunnen 

Dat is een bijzonder stevige en zwart-wit interpretatie van een toelichting met zoveel verzachtende 

qualifiers in de explanatory note. Het gaat om de te realiseren functionaliteit door toegangsvragers, al 

naar gelang hun behoefte, niet om “strikte voorwaarden”. 

ACM accepteert wel het “toegang moet lokaal” zijn argument voor toegang tot CMTS-locaties. 

Een zakelijke markt eis stellen aan VULA op de consumentenmarkt van een kabelnet is curieus 

Het argument in randnummer 89 is dat er in dat geval nog steeds gedeelde verbindingen naar 

eindgebruikers gaan. Dat is echter een ‘inherent capability’ van de kabelmodem techniek. Dat heeft 

kabelexploitanten niet weerhouden om eindgebruikers daarmee te bedienen. 

In randnummer 90 komt het punt nogmaals terug: “...nagenoeg onmogelijk om via het kabelnetwerk 

niet-overboekte verbindingen te leveren” en “Kabelaanbieders kunnen dus niet zoals op het 

kopernetwerk garanderen dat ook in de piekuren zakelijke klanten een gegarandeerde kwaliteit 

hebben.”  

De zakelijke klanteneis aanmeten aan de sterk op de consumentenmarkt georiënteerde kabelsector, is 

zeer verrassend, vooral omdat bekend is dat op de consumentenmarkt wel op grote schaal aan 

overboeking wordt gedaan in de DSLAM. Een marktpartij die zelf apparatuur zou kunnen hebben 

geïnstalleerd, maar nu om de consumentenmarkt te bedienen VULA op een VDSL-straatkast afneemt, 

zal ook wel bereid zijn overboeking op de DSLAM te accepteren. 

De wijze waarop ACM hier de redenering opbouwt betekent dat wanneer een marktpartij een kabelnet 

aanlegt en daarop een DOCSIS-systeem installeert, om dan het platform te verhuren aan slechts één 

geïnteresseerde ISP, die als huurder de vrijheid kreeg om het platform en alle configuratie parameters 

zo in te stellen als hemzelf goed uitkomt, deze dit dan niet zou kwalificeren als de kabelvariant van 

“Virtual Unbundled Loop Access”. 

Door in Randnummer 91, als opmerking van Tele2 aan te halen dat het voor bedrijfseconomische 

haalbaarheid zakelijke klanten nodig zijn, wordt het hele bedrijfsmodel van Ziggo/UPC ter discussie 

gesteld, want ook die hebben immers amper zakelijke klanten op het kabelnet. Dat is niet logisch. 

In principe zou ACM interviews kunnen houden met de dienstaanbieders die wel toegang verwierven 

op het DOCSIS-machinepark van CAI Harderwijk over hun eisen en wensen en dus niet bevestiging 

zoeken bij de opinies van een aanbieder, die zelf een concurrerend platform heeft met VDSL- en een 

paar glasvezelnetten. De casus is immers bij VULA dat iemand anders de eigenaar is van het 

DOCSIS-platform dan de toegangszoeker. 

Differentiatie ten aanzien van “TV-streams” 

In randnummer 92 komt ACM met het punt dat de mogelijkheden om te differentiëren te beperkt 

zouden zijn voor alternatieve aanbieders, in het bijzonder met eigen TV-streams.  

De zorgelijke conclusie is dat ACM in de kern in dit randnummer VULA afwijst omdat er niet voldoende 

capaciteit op het kabelnet is om meerdere unicast TV-streams te kunnen hanteren en dat multicast 
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techniek daar ook géén soelaas biedt.. Dat spreekt alle verhalen tegen van de Nederlandse 

kabelsector over hun nog grote groeicapaciteit en DOCSIS3.1.  

ACM stelt dat het sowieso niet mogelijk is om op wat grotere schaal goede kwaliteit TV te streamen 

over het kabelnet, zonder dat het ten kostte gaat van maximaal haalbare internetsnelheden en TV-

diensten. Het argument van randnummer 92 overtuigt niet.  

Als we over productdifferentiatie en innovatie spreken, is er meer mogelijk. Bij een aantal 

kabelexploitanten in Nederland wordt Internetverkeer op DOCSIS3.0 met symmetrische snelheden 

aangeboden (Kabelnet Veendam, CAI Harderwijk en de 3 service providers). Dat kunnen zij vanwege 

het onder controle hebben van het DOCSIS-platform. Het is mogelijk om op DOCSIS op dat soort 

parameters een gedifferentieerd aanbod te configureren: bijv. symmetrisch voor bedrijven, 

asymmetrisch aanbod voor consumentenmarkten. De symmetrische bedrijfsaansluitingen kunnen als 

dienst echter wel met een overboekingsfactor worden ontwikkeld. 

Conclusies over VULA 

De omroepen zijn het eens met ACM over het feit dat toegang tot CMTSen voldoende lokaal is. Het 

derde argument over IPTV overtuigd niet als grove analyse van de TV- en streaming videomarkt, en is 

er met de haren bijgesleept. 

Dus blijft over het projecteren op VULA van eisen die men stelt voor het bedienen van klanten in de 

mid- tot grootzakelijke markt (1:1 niet overboekte verbindingen).  Dat lijkt ons een onjuist oordeel, 

vooral wanneer het gaat over toegang voor een ISP tot een virtuele router op een CMTS en alle layer 

2 controle, die met die functionaliteit dan wordt verworven.  

“a service-agnostic transmission capacity uncontended in practice, i.e. providing guaranteed 

bandwidths according to the access seekers’ needs, whereby respective access requests are subject 

to the principle of proportionality,” 

Het kernpunt hier is “to the access seekers’ needs”. Naar het idee van de omroepen is ACM meer 

gebaat met kennis verwerven van de wensen en behoeften van partijen als Solcon, Plinq en Xsyou 

dan van Tele2 voor zover het gaat om het zakelijk aanbod van Tele2. 

Het valt namelijk niet in te zien wat het grote verschil is tussen KPN, die als aanbieder van VULA voor 

toegangszoekers een logisch domein creëert op een VDSLAM in een straatkast, die direct aansluit op 

de koperdraad en backhaul handover doet in een nummercentrale, en een partij als CAI Harderwijk 

die logische domeinen realiseert op een CMTS, en een handover creëerde, zodat drie ISPs nu 

kunnen acteren alsof ze een virtual CMTS hebben en die laten communiceren met hun eigen 

kabelmodems.  

De virtuele CMTS functioneert even effectief als directe toegang tot de coaxkabel alsof het hun eigen 

machine is die daar staat. Dus waar first best gewoon toegang op frequentiebasis is (spectrumdeling) 

is de second best oplossing toch echt de ‘virtuele CMTS’ en als daar logische verbindingen over lopen 

van het kabelmodem tot het handover punt naar de ISP, dan is dat functioneel gelijk aan hoe ACM 

beschrijft dat KPN met VULA moet omgaan. 

Daarmee passeert dit de ‘duck test’ en dat mag dan best VULA-Cable heten. Qua werkprocessen en 

functioneren in het netwerk is het gelijk met wat te verwachten valt met VULA voor een VDSL-

straatkast. 


