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I.  DE PROCEDURE 

 

1. Op 6 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat 

KPN Telecom B.V., een onderdeel van Koninklijke KPN N.V., voornemens is zeggenschap te 

verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Tiscali B.V., met 

uitsluiting van haar dochtermaatschappijen. Op 22 december 2006 is door de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten1 (hierna: het besluit van 22 

december 2006) dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. Van dit besluit is 

mededeling gedaan in Staatscourant 253 van 29 december 2006. 

 

2. Op 12 januari 2007 is van KPN B.V. (voorheen: KPN Telecom B.V.) de aanvraag om 

vergunning ontvangen. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in Staatscourant 

12 van 17 januari 2007. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant is een zienswijze 

van een derde ontvangen. 

 

3. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning is door de NMa nader onderzoek verricht 

naar de relevante marktafbakening en naar de te verwachten gevolgen van de concentratie voor 

de mededinging op die markten. In verband met dit onderzoek zijn vragen gesteld aan 

concurrenten, afnemers en potentiële toetreders. Tevens is een zienswijze van OPTA ontvangen. 

Voorts is in opdracht van de NMa onderzoek verricht door Telecompaper. 

 

4. De Raad heeft KPN diverse malen om aanvullende informatie op de aanvraag om 

vergunning gevraagd. Als gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet 

genoemde termijn van 13 weken, ingevolge artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, in 

totaal 41 dagen opgeschort geweest. 

 

II.  DE PARTIJEN 

 

5. KPN B.V. (hierna: KPN) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. KPN is een 

100% dochteronderneming van Koninklijke KPN N.V. (hierna: Koninklijke KPN). 

 

6. KPN biedt elektronische telecommunicatiediensten en digitale televisie aan zowel 

particuliere als zakelijke klanten. Zij beschikt over een eigen aansluitnetwerk (local loop). 

 

7. Tiscali B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Tiscali B.V. is een 

100% dochteronderneming van Tiscali International B.V. die op haar beurt een 100% 

                                                           
1 Besluit van 22 december 2006 in zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali. 
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dochtermaatschappij is van World Online International N.V. World Online International N.V. is 

een 99,5% dochtermaatschappij van Tiscali S.p.a. 

 

8. Tiscali B.V. levert elektronische communicatiediensten aan zowel particuliere als 

zakelijke eindgebruikers. De kernactiviteiten van Tiscali B.V. bestaan uit het leveren van smal- en 

breedbandinternettoegang en internetgerelateerde diensten waaronder telefonie via het DSL-

netwerk.2 Als Internet Service Provider (hierna: ISP) levert Tiscali B.V. onder haar eigen merk(en) 

internet(toegangs)diensten. Voor wat betreft de levering van breedbanddiensten beschikt Tiscali 

B.V. over een eigen DSL-netwerk waarop zij Wholesale breedbandtoegang aan andere ISP’s 

aanbiedt die vervolgens onder hun eigen merk(en) breedbanddiensten aan eindgebruikers 

leveren via het DSL-netwerk van Tiscali B.V. 

 

III. DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG OM 

VERGUNNING IS INGEDIEND  

 

9. De vergunningsaanvraag betreft de verwerving van 100% van de aandelen in een nieuw 

opgerichte vennootschap (hierna: Vennootschap) waaraan Tiscali B.V. al haar activa en passiva 

door middel van een afsplitsing zal overdragen en waarvan Tiscali B.V. enig aandeelhouder zal 

zijn. De belangen die Tiscali B.V. als aandeelhouder heeft in haar dochtermaatschappijen Tiscali 

Media & Services B.V., XOIP B.V., MyTvision B.V. en 12MOVE v.o.f.,3 alsmede een aantal 

procedures en aanspraken van derden, zullen niet worden overgedragen. Vervolgens zal Tiscali 

B.V. alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan KPN 

verkopen. Na deze transactie zal KPN 100% van het aandelenkapitaal in de Vennootschap 

houden. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn neergelegd in een Share Purchase 

Agreement d.d. 15 september 2006 die bij de melding is overgelegd. 

 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

 

10. Zoals reeds in het besluit van 22 december 2006 werd vastgesteld, is het beoogde 

resultaat van de voorgenomen operatie dat KPN de zeggenschap verkrijgt over Tiscali B.V. met 

uitsluiting van haar dochtermaatschappijen (hierna: Tiscali). De operatie ten aanzien waarvan de 

aanvraag om vergunning is ingediend, is derhalve een concentratie in de zin van artikel 27, onder 

b, van de Mededingingswet. 

 

11. Betrokken ondernemingen zijn KPN en Tiscali. 

 

                                                           
2 DSL: Digital Subscriber Line. 

3 Geen van deze dochtermaatschappijen verricht nog activiteiten. 
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12. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt.  

 

V.  BEOORDELING  

A. Relevante Markten 

Rel evant e pr oduct mar kt en 

13. KPN en Tiscali zijn beide actief op het gebied van internet- en telefoniediensten. 

Verschillende ondernemingen bieden breedbandinternettoegang en telefonie over de 

breedbandinternetaansluiting (Voice over Breedband, hierna: VoB) aan. 

 

14. Breedbandinternettoegang en VoB worden met name geleverd over de netwerken van 

KPN en de kabelmaatschappijen. Het netwerk van KPN heeft vrijwel volledige landelijke dekking 

De netwerken van individuele kabelmaatschappijen zijn geografisch beperkt tot hun regionale 

verzorgingsgebieden, maar gezamenlijk hebben de netwerken van de kabelbedrijven ook bijna 

landelijke dekking. Andere DSL-aanbieders, zoals Tiscali, Tele2, Orange en BBned, huren lijnen 

van KPN en hebben hiermee een dekking van maximaal [60-70]% van de Nederlandse 

huishoudens. 

 

Horizontale overlap 

15. De activiteiten van KPN en Tiscali overlappen op het gebied van internettoegang en vaste 

telefonie. Zij zijn actief op retail- en wholesaleniveau op het gebied van 

breedbandinternettoegang alsmede op retailniveau op het gebied van smalbandinternettoegang. 

 

Verticale relatie 

16. Naast horizontale overlap bestaat er een aantal verticale relaties tussen KPN en Tiscali, 

te weten (i) op het gebied van ontbundelde toegang en (ii) op het gebied van huurlijnen. 

 

17. KPN levert aan Tiscali ontbundelde toegang tot haar lokale koperen aansluitlijn die loopt 

van de eindgebruiker naar de MDF-centrale. In het eerste fase besluit is reeds aangegeven dat de 

activiteit op het gebied van ontbundelde toegang door de concentratie niet wordt beïnvloed en 

dat daar derhalve niet nader op zal worden ingegaan.4 Op het gebied van huurlijnen maakt Tiscali 

gebruik van de glasvezelverbindingen van andere aanbieders, waaronder KPN, om haar 

apparatuur op de MDF-centrale te verbinden met haar hoofdnetwerk.  

                                                           
4 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 16. 
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18. In het besluit van 22 december 2006 heeft de Raad reeds geconcludeerd dat op de 

volgende markten waarop de activiteiten van KPN en Tiscali overlappen dan wel waarop een 

verticale relatie bestaat er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van deze concentratie 

een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt: 

(i) de retailmarkt voor smalbandinternettoegang5; 

(ii) de wholesalemarkt voor hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang6; 

(iii) de retailmarkten voor vaste telefonie waarbij ingegaan werd op VoB7; 

(iv) de markt voor huurlijnen waarbij ingegaan werd op de MDF-backhaulverbindingen8. 

 

19. In het besluit van 22 december 2006 heeft de Raad geconcludeerd dat er reden is om 

aan te nemen dat als gevolg van deze concentratie een economische machtspositie kan ontstaan 

of worden versterkt op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang en de lage kwaliteit 

wholesalemarkt voor breedbandtoegang. Achtereenvolgens zal in onderhavig besluit worden 

ingegaan op: 

(i) de retailmarkt voor breedbandinternettoegang waarbij ingegaan wordt op een (mogelijk) 

nader onderscheid naar type netwerk en type gebruiker9; 

(ii) de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang.10  

 

Onderscheid naar netwerk 

- Kabel 

20. Evenals in het besluit van 22 december 200611 wordt er in onderhavig besluit van 

uitgegaan dat de retailmarkt voor breedbandinternettoegang zowel breedbandinternettoegang via 

DSL als via de kabel bevat. 

 

 

                                                           
5 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punten 50 tot en met 58. 

6 Ibidem. 

7 Ibidem, punten 111 tot en met 114. 

8 Ibidem, punten 115 tot en met 118. Een derde heeft in haar zienswijze (zie punt 2) aangegeven het standpunt van de NMa 

over MDF-backhaul niet te onderschrijven, maar van mening te zijn dat als gevolg van deze concentratie op de markt voor 

huurlijnen (MDF-backhaul) wel degelijk een economische machtspositie van KPN ontstaat of wordt versterkt. De Raad 

heeft deze derde gevraagd dit nader te onderbouwen door in te gaan op het belang van Tiscali als afnemer op deze markt. 

Dit heeft deze derde niet gedaan. De Raad ziet daarom geen reden haar conclusie uit het eerste fase besluit te herzien. 
9 Zie het besluit van 6 november 2002 in de zaak 3052/Liberty Media - Casema, punt 350. 

10 Ibidem. 

11 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 23. 
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- Glasvezel 

21. In onderhavig besluit kan in het midden gelaten worden of glasvezel tot de retailmarkt 

voor breedbandinternettoegang behoort omdat het de materiële beoordeling niet beïnvloedt (zie 

punt 35). 

 

- Draadloos en mobiel 

22. In het eerste fase onderzoek hebben vrijwel alle partijen aangegeven dat de 

concurrentiedruk die van draadloze en mobiele netwerken uitgaat beperkter is dan de 

concurrentiedruk vanuit glasvezel. Een aantal partijen ziet draadloze en mobiele infrastructuren 

meer als een aanvulling op de vaste aansluiting of een alternatief in gebieden waar geen vaste 

aansluiting aanwezig is. 

 

23. Evenals in het besluit van 22 december 200612 wordt er, vanwege het feit dat het niet 

aannemelijk is dat draadloze en mobiele infrastructuren functioneel als alternatief van de vaste 

aansluiting kunnen worden aangemerkt, in onderhavig besluit van uitgegaan dat bedoelde 

infrastructuren niet behoren tot de retailmarkt voor breedbandinternettoegang via DSL, kabel en 

eventueel glas; deze infrastructuren zullen bij de beoordeling van de gevolgen van de 

concentratie (zie de punten 51 tot en met 54) beoordeeld worden als potentiële 

concurrentiefactoren. 

 

Onderscheid naar type gebruiker 

24. Zoals reeds aangegeven in het besluit van 22 december 2006 kan een onderscheid 

gemaakt worden naar type gebruiker. Evenals in dat besluit13 zal in onderhavig besluit bij de 

beoordeling niet nader worden ingegaan op mogelijk afzonderlijke retailmarkten voor 

breedbandinternettoegang onderscheiden naar afnemersgroepen, om de aldaar genoemde 

redenen. 

 

Onderscheid naar overboekingsfactor 

25. Evenals in het besluit van 22 december 200614 wordt er in onderhavig besluit van 

uitgegaan dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen lage en hoge kwaliteit wholesale 

breedbandtoegang waarbij “ lage kwaliteit”  wordt gedefinieerd als verbindingen met een 

overboekingsfactor van lager dan 1:20, terwijl verbindingen met een overboekingsfactor van 1:1 

tot en met 1:20 als “hoge kwaliteit”  worden beschouwd. 

                                                           
12 Ibidem, punt 29. 

13 Ibidem, punt 33. 

14 Ibidem, punten 34 en 35. 
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Onderscheid naar netwerk 

26.  Evenals in het besluit van 22 december 200615 wordt er in onderhavig besluit van 

uitgegaan dat lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang via de kabel tot dezelfde relevante 

markt behoort als lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang via DSL. Of glasvezel tot de 

wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang behoort, kan in onderhavig besluit in het 

midden gelaten worden, omdat het de materiële beoordeling niet beïnvloedt (zie punt 59). 

 

Rel evant e geogr af ische mar kt en 

27. Evenals in het besluit van 22 december 200616 wordt er in onderhavig besluit van 

uitgegaan dat, gegeven het feit dat er geen regionale tariefdifferentiatie bij DSL-partijen 

plaatsvindt, waarbij landelijke marketingoverwegingen een belangrijke rol spelen. Bovendien zijn 

er geen concrete aanwijzingen gevonden dat dit in de nabije toekomst zal plaatsvinden. De 

omvang van de retailmarkt voor breedbandinternettoegangsdiensten is derhalve nationaal. 

 

28. Evenals in het besluit van 22 december 200617 wordt er in onderhavig besluit van 

uitgegaan dat er ook sprake is van een nationale wholesalemarkt voor lage kwaliteit 

breedbandtoegang aangezien de vraag naar lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang een 

afgeleide is van de retailvraag naar breedbandinternettoegang18 en de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang een nationale markt is. 

 

B. Gevolgen van de concentratie 

29. In het besluit van 22 december 2006 is geconcludeerd dat, gelet op (i) de gezamenlijke 

marktaandelen van KPN en Tiscali op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang en de 

wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang, (ii) het feit dat (potentiële) afnemers van 

Tiscali geen reële uitwijkmogelijkheden lijken over te houden, (iii) de hoge toetredingsbarrières 

tot de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang, (iv) het feit dat een mogelijkheid 

voor vraagbundeling van netwerkeigenaren en potentiële concurrenten wegvalt en (v) de 

onaannemelijkheid dat de verschillende kabelbedrijven en DSL-partijen die overblijven voldoende 

concurrentiekracht op KPN kunnen uitoefenen, er reden is om aan te nemen dat als gevolg van 

de voorgenomen concentratie op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang en op de 

                                                           
15 Ibidem, punten 36 tot en met 38. 

16 Ibidem, punt 46. 

17 Ibidem, punt 47. 
18 Zo bestaat er ook een relatie tussen de retailvraag naar datacommunicatiediensten en de wholesalemarkt voor hoge 

kwaliteit breedbandtoegang. 
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wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang een economische machtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

 

30. In de tweede fase van het onderzoek zijn de in punt 29 aangeduide punten nader 

onderzocht. Hiertoe heeft de NMa onderzoek laten verrichten door Telecompaper. Telecompaper 

heeft onderzoek gedaan naar 1) de prijs- en productontwikkelingen in de Nederlandse 

breedbandmarkt en de reacties van aanbieders op elkaar qua prijzen, snelheden en value added 

services (promoties) in de periode 2003-2006 en 2) de huidige stand van zaken ten aanzien van 

glasvezel (Fibre-to-the-Home en Fiber-to-the-Office) in Nederland en de verwachte 

ontwikkelingen voor de komende jaren. 

 

31. In het navolgende zal eerst een samenvatting worden gegeven van de belangrijkste 

bevindingen in de tweede fase van het onderzoek met betrekking tot onderhavige concentratie 

waarna vervolgens uitgebreid beschreven zal worden wat dit nadere onderzoek in de 

vergunningsfase ten aanzien van elk van de in punt 29 aangeduide onderzoekspunten heeft 

opgeleverd. 

 

32. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek in de vergunningsfase naar onderhavige 

concentratie zijn achtereenvolgens: (i) hoewel Tiscali een speler is die concurrentiedruk uitoefent 

op KPN is haar positie niet dermate groot of van bijzondere aard dat DSL-spelers als Orange en 

Tele2, tezamen met kabelbedrijven, onvoldoende tegenwicht aan KPN zouden kunnen bieden op 

de retailmarkt voor breedbandinternettoegang, (ii) er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden 

dat door de overname van Tiscali een mogelijkheid voor vraagbundeling van netwerkeigenaren 

wegvalt, (iii) hoewel door deze overname (potentiële) afnemers het belangrijkste alternatief voor 

wholesale breedbandtoegang verliezen, zijn juist de belangrijkste concurrenten van KPN (DSL-

spelers met een eigen netwerk en kabelbedrijven) op de retailmarkt niet afhankelijk van lage 

kwaliteit wholesale breedbandtoegang van KPN en Tiscali. 

 

33. Zoals in het besluit van 22 december 200619 is aangegeven worden de markten voor 

breedband(internet)toegang gekenmerkt door een sterke mate van verticale integratie. 

Netwerkeigenaren leveren veelal lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang aan hun eigen ISP’s 

(interne levering). Slechts een beperkt aantal netwerkeigenaren levert ook externe wholesale 

breedbandtoegang. De belangrijkste aanbieders hiervan zijn KPN, Tiscali, Tele2 en BBned. Door 

het grote aandeel interne leveringen (meer dan 90% van de totale leveringen) zijn de posities op 

de wholesalemarkt en de retailmarkt zeer sterk met elkaar verbonden en zullen, net als in het 

                                                           
19 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 59. 
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besluit van 22 december 2006, de effecten van de concentratie voor de wholesale- en retailmarkt, 

waar nodig, tezamen worden beoordeeld. 

 

34. In het navolgende zal achtereenvolgens worden ingegaan op de positie van partijen op 

de retailmarkt voor breedbandinternettoegang, de actuele concurrentie die zij op die markt 

ondervinden van met name ISP’s met een netwerk en kabelexploitanten, potentiële concurrentie, 

het effect van bundeling van communicatiediensten, de wholesalemarkt voor lage kwaliteit 

breedbandtoegang en de toekomstplannen van KPN aangaande All-IP. Tot slot wordt de 

zienswijze van OPTA samengevat weergegeven.  

 

Positie partijen 

35. Op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang ontstaat als gevolg van de 

concentratie een gezamenlijk marktaandeel van KPN en Tiscali van circa 49% (KPN circa 45% en 

Tiscali circa 4%) per eind 2006. Daarbij wordt er, net als in het besluit van 22 december 200620, 

van uit gegaan dat eindgebruikers die door middel van het agentuurmodel een DSL-verbinding 

hebben met het netwerk van KPN volledig aan het marktaandeel van KPN dienen te worden 

toegerekend.21 Indien glasvezel tot de retailmarkt voor breedbandinternettoegang wordt gerekend, 

komt het gezamenlijke marktaandeel van KPN en Tiscali ongeveer 1% lager uit. 

 

Actuele concurrentie 

36. Na de transactie ondervindt KPN actuele concurrentiedruk op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang van kabelaanbieders en alternatieve DSL-aanbieders. De 

kabelaanbieders zijn regionale spelers die afzonderlijk een eigen ondernemingsstrategie voeren. 

Hun netwerken overlappen niet, maar gezamenlijk vormen de kabelnetwerken (bijna) landelijke 

dekking. Het marktaandeel van de kabelbedrijven gezamenlijk is ongeveer 40%. De DSL-

aanbieders hebben een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 11%. Deze vallen uiteen in twee 

                                                           
20 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 65. 

21 Bij de beoordeling van de marktmacht van KPN dient rekening te worden gehouden met het feit dat de 

afhankelijkheidsrelatie tussen de agentuurklanten van KPN en KPN zelf ten opzichte van die tussen de overige klanten en 

KPN iets minder sterk is. Agentuurklanten nemen namelijk slechts netwerkdiensten van KPN af en geen ISP-diensten zoals 

de overige eindgebruikers van KPN. Tegenover deze beperkt relativerende factor voor de positie van KPN op de retailmarkt 

voor breedbandinternettoegang staat de sterke positie van KPN en Tiscali op de retailmarkt voor smalbandinternettoegang 

(KPN circa [30-40]% en Tiscali circa [10-20]%). Doordat smalband een “opstap” is naar breedband (van dezelfde provider) 

vormt dat nu juist weer een beperkt versterkende factor voor de positie van KPN op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang. 
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type spelers : (1) ISP’s met een eigen DSL-netwerk22 (8% marktaandeel) en (2) ISP’s zonder eigen 

DSL-netwerk23 ( 3% marktaandeel). 

 

- ISP’s met netwerk 

37. In het besluit van 22 december 200624 is met betrekking tot de overgebleven DSL-

aanbieders met een eigen netwerk aangegeven dat zij op dit moment een maximum 

dekkingsgraad hebben van circa [60-70]% van de huishoudens en dat deze aanbieders, om 

dekking buiten dit gebied te kunnen realiseren, afhankelijk zijn van wholesale breedbandtoegang 

van KPN. Er zijn geen aanwijzingen dat DSL-aanbieders hun dekking de komende jaren verder 

zullen vergroten (zie punt 71).  

 

38. Uit onderzoek van Telecompaper25 in opdracht van de NMa naar de prijs- en 

productontwikkelingen in de Nederlandse breedbandmarkt en de reacties van aanbieders op 

elkaar qua prijzen, snelheden en value added services26 blijkt dat in de afgelopen jaren met name 

ook de positie van DSL-partijen met een eigen netwerk belangrijk is geweest. Deze DSL-

aanbieders waren over het algemeen de partijen die als eerste met scherpe aanbiedingen en 

nieuwe diensten kwamen, terwijl KPN en kabelbedrijven volgden.  

 

39. Zo concludeert Telecompaper dat vanaf 2004 vooral alternatieve DSL-aanbieders 

aanzienlijke prijsverlagingen doorvoerden die niet of nauwelijks gevolgd werden door KPN. Zo 

was het Tele2 (destijds: Versatel) dat in mei 2005 als eerste een 20 Mbps ADSL2+ verbinding 

voor EUR 39,95 per maand introduceerde. In oktober 2005 volgde Orange met een 20 Mbps 

ADSL2+ dienst voor EUR 23,95 per maand. Pas in 2006 lanceerde een KPN ISP, XS4ALL, een 

20Mbps dienst voor EUR 79,95 per maand. In 2005 en 2006 waren alternatieve DSL-aanbieders 

het meest actief met snelheidswijzigingen.  

 

40. Ook bij de introductie van Voice over IP (VoIP)27 en IPTV speelden alternatieve DSL-

aanbieders een leidende rol. Scarlet introduceerde als eerste VoIP-diensten in december 2004, 

gevolgd door Tele2, Tiscali en Orange. KPN volgde bij Direct ADSL in september 2005 en bij 

                                                           
22 Het betreft partijen die een deel van het netwerk van KPN hebben gedupliceerd, maar die het laatste stukje naar de 

eindgebruiker (‘local loop’) huren van KPN. Hiermee zijn ze op dit moment in staat maximaal [60-70]% van de 

Nederlandse huishoudens te bereiken. 

23 Zij huren capaciteit op het netwerk van KPN of een ISP met een eigen DSL-netwerk (zie voorgaande voetnoot) waardoor 

zij afnemers van wholesale breedbandtoegang zijn. 

24 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 89. 

25 Breedbandmarkt ontwikkelingen 2003-2006, Telecompaper in opdracht van de NMa, april 2007.  

26 O.a. spamfilters, anti-virus software en firewalls. 

27 In dit verband wordt hiermee hetzelfde bedoeld als Voice over Breedband (VoB). 
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Planet en Het Net in 2006. Tele2 introduceerde als eerste DSL-aanbieder in augustus 2005 IPTV. 

In februari 2007 volgde KPN. 

 

41. Gelet op het bovenstaande concludeert de Raad dat Tiscali weliswaar een belangrijke 

speler is op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang, maar dat van Tiscali niet een grotere 

concurrentiedruk uitgaat dan van de alternatieve DSL-aanbieders en dat op deze markt, ondanks 

dat Tiscali als directe concurrent wegvalt, KPN de concurrentiedruk van de overgebleven 

alternatieve DSL-aanbieders en kabelaanbieders blijft ondervinden. In het besluit van 22 

december 200628 werd er op grond van het tot dan toe gedane onderzoek van uitgegaan dat 

onder de ISP’s met een eigen DSL-netwerk Tiscali een stevige concurrent is qua prijs en 

innovatie. In de tweede fase is hier nader onderzoek naar gedaan. Uit onder andere het 

onderzoek van Telecompaper komt geen sterke aanwijzing naar voren dat Tiscali binnen de groep 

van alternatieve DSL-aanbieders een leidende of specifieke rol speelt op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang qua prijsstelling, innovatie en dergelijke. Dit is ook niet gebleken uit 

interne stukken van KPN en Tiscali die dateren van voor de overname en die zijn overgelegd in de 

vergunningsfase.  

 

42. Bij het nemen van het besluit van 22 december 2006 leek het er op dat als gevolg van de 

overname een reële vorm van samenwerking tussen verschillende DSL-partijen zou worden 

weggenomen. Zo zou als gevolg van de transactie ‘schaalomvang’ uit de markt worden gehaald 

waardoor een reële mogelijkheid tot mogelijke gezamenlijke investeringen van concurrenten van 

KPN onrendabel zou worden.  

 

43. De Raad heeft dit punt in de vergunningsfase onderzocht. Aan marktpartijen is gevraagd 

of ze plannen hadden om met Tiscali samen te gaan werken op enig gebied, waar deze plannen 

op zagen, hoe ver gevorderd en concreet deze plannen waren en of marktpartijen kopieën van 

correspondentie aan de Raad zouden kunnen overleggen. Tevens is gevraagd of de voorgenomen 

overname van Tiscali door KPN een wijziging in deze plannen teweeg zou brengen. Tiscali 

ontkent dat er concrete voornemens tot samenwerking waren in Nederland die er op gericht 

waren om de schaal van hun activiteiten te vergroten door gezamenlijk te opereren. Daarnaast 

heeft de Raad in het 2e fase-onderzoek ook uit de antwoorden van andere marktpartijen geen 

concrete aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat Tiscali een (belangrijke) schakel was in 

concrete samenwerkingplannen van DSL-partijen om te gaan investeren. 

 

44. De Raad komt met betrekking tot de retailmarkt voor breedbandinternettoegang tot de 

conclusie dat er na de overname voldoende concurrentiedruk van de DSL-aanbieders met een 

                                                           
28 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 70. 
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eigen netwerk (met name Orange29 en Tele2) op KPN en kabelbedrijven zal blijven uitgaan 

aangezien de overname van Tiscali niet tot een wezenlijke verandering van de 

concurrentieverhoudingen leidt. 

 

- Kabelexploitanten 

45. In het besluit van 22 december 200630 is aangegeven dat de Raad van mening is dat er 

vooralsnog niet dient te worden uitgegaan van een gezamenlijk marktaandeel van de 

kabelexploitanten aangezien zij ieder afzonderlijk beleid voeren waarmee zij KPN kunnen 

disciplineren en zij ieder hun eigen niet overlappend werkgebied hebben. De landelijke 

marktaandelen van de verschillende kabelexploitanten zijn respectievelijk circa 11% (UPC), circa 

25% (Essent/Casema/Multikabel), 1-2% (Zeelandnet) en 1-2% (CAI Westland). 

 

46. Er dient wel opgemerkt te worden dat de kabelmaatschappijen regionaal actief zijn en dat 

de relatief lage marktaandelen van de individuele kabelbedrijven op landelijk niveau derhalve een 

vertekend beeld geven van hun concurrentiedruk; in hun eigen regio’s hebben ze een hoger 

marktaandeel. 

 

47. In besluit van 22 december 200631 is voorts aangegeven dat de Raad vooralsnog van 

mening is dat vanuit de kabelmaatschappijen alleen onvoldoende concurrentiedruk lijkt uit te 

gaan op KPN (tezamen met Tiscali) en dat dit in een mogelijke vergunningsfase nader zal worden 

onderzocht. 

 

48. Uit het onderzoek in de vergunningsfase komt duidelijk naar voren dat KPN voor de 

toekomst de kabelbedrijven als de belangrijkste concurrenten ziet. Dit heeft vooral te maken met 

de tendens naar het steeds meer gebundeld aanbieden en afnemen van 

telecommunicatieproducten/ -diensten (vaste telefonie, breedbandinternettoegang en/of analoge 

televisie). In de punten 55 tot en met 57 zal nader op deze ontwikkeling worden ingegaan. 

 

49. De sterke positie van kabelbedrijven op het gebied van de levering van 

breedbandinternettoegangsdiensten aan consumenten32 blijkt uit zowel 

consumentenonderzoeken33, interne (van vóór de concentratie daterende) stukken van KPN die 

tijdens de vergunningsfase aan de NMa zijn overgelegd, als uit de antwoorden van een deel van 

                                                           
29 Ondanks de berichtgeving dat Orange Nederland te koop staat, heeft de Raad geen aanwijzingen dat de continuïteit van 

de breedbandactiviteiten van Orange in het geding is (of deze nu zullen worden overgenomen of niet). 

30 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 74. 

31 Ibidem, punten 78 tot en met 84. 

32 Tiscali levert breedbandinternettoegangsdiensten met name aan consumenten en slechts in zeer beperkte mate aan 

zakelijke afnemers.  

33 Zie o.a. een vertrouwelijk rapport dat in opdracht van een kabelbedrijf is opgesteld.  
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de kabelbedrijven en alternatieve DSL-aanbieders die in het kader van onderhavige zaak zijn 

bevraagd. 

Conclusie actuele concurrentie 

50. Gelet op het voorgaande en het feit dat niet gesteld kan worden dat Tiscali een speciale 

rol vervult, hetzij op het punt van innovatie en prijsdruk (in het verleden immers vaak afkomstig 

van andere alternatieve DSL-aanbieders dan Tiscali), hetzij op het punt van 

samenwerking/vraagbundeling met andere marktpartijen verwacht de Raad dat na de 

onderhavige transactie voldoende concurrentiedruk zal blijven uitgaan van de kabelbedrijven en 

DSL aanbieders als Orange en Tele234. 

 

Potentiële concurrentie 

51. In besluit van 22 december 200635 heeft de Raad geconcludeerd dat er vooralsnog 

onvoldoende aanwijzingen zijn dat er potentiële concurrentiedruk aan draadloze, mobiele en 

glasvezelnetwerken kan worden toegerekend. Zoals reeds in de punten 22 en 23 aangegeven, 

fungeren bij de huidige technische stand van zaken breedbanddiensten over draadloze en 

mobiele netwerken op zichzelf genomen nog niet als potentieel alternatief voor vaste 

breedbanddiensten. 

 

52. Zoals eerder uit dit besluit blijkt, kan in het midden worden gelaten of glasvezel tot de 

relevante markt voor retail breedband-internettoegang moet worden gerekend. Voor het geval dit 

niet het geval is, kan van glasvezel potentiële concurrentiedruk uitgaan. 

 

53. Aangezien KPN van mening is dat breedbandtoegang via glasvezel in elk geval 

(potentiële) concurrentiedruk uitoefent op de retailmarkt voor breedbandtoegang heeft de NMa 

Telecompaper gevraagd onderzoek te doen naar de stand van zaken van glasvezelprojecten in 

Nederland36. Op dit moment zijn er enkele tientallen glasvezelprojecten in Nederland. Per januari 

2007 waren ongeveer 25.000 Fiber-to-the-home- (FttH) en 40.000 Fiber-to-the-

building(FttB)aansluitingen gerealiseerd. Het aantal bereikte (maar deels nog niet aangesloten) 

locaties lag hoger, namelijk op ongeveer 200.000. De business case van glasvezelnetwerken 

alsmede de snelheid waarmee glasvezelnetwerken zullen worden uitgerold is nog onzeker. De 

meest optimistische schattingen gaan uit van enkele honderdduizenden aansluitingen over drie 

jaar. Ook is nog weinig bekend over het overstapgedrag van DSL- en kabelgebruikers naar 

glasvezel. DSL- en kabelaanbieders hebben in een aantal wijken weliswaar veel klanten verloren, 

                                                           
34 Bedoelde concurrentiedruk heeft tot gevolg dat consumenten kunnen kiezen uit een voldoende, competitief geprijsd 

aanbod. 

35 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punten 91 tot en met 94. 

36 Fiber-to-the-home in Nederland, Telecompaper in opdracht van de NMa, april 2007. 
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maar in sommige gemeenten (bijvoorbeeld Nuenen) hoefden eindgebruikers het eerste jaar niet 

te betalen. In wijken waar dit wel het geval is, ligt de penetratiegraad lager.  

 

54. De Raad concludeert op basis van het bovenstaande dat glasvezelnetwerken weliswaar in 

opkomst zijn, maar dat de concurrentiedruk die daar van uit gaat de komende 3-4 jaar nog 

beperkt zal zijn.  

 

Effect van bundeling 

55. In besluit van 22 december 200637 heeft de Raad geconcludeerd dat er vooralsnog geen 

versterkend of verzwakkend effect van triple play uitgaat op de mogelijke economische 

machtspositie van KPN op de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang en de 

retailmarkt voor breedbandinternettoegang. 

 

56. Uit het onderzoek in de vergunningsfase komt naar voren dat kabelbedrijven vanwege 

hun historisch sterke positie op analoge televisie een voordeel lijken te hebben ten opzichte van 

KPN bij het bieden van triple play bundels (telefonie, breedbandinternet en televisie). 

Kabelbedrijven hebben vanwege hun televisiedienst een grote klantengroep opgebouwd die al een 

factuurrelatie met de kabelmaatschappijen heeft waardoor zij relatief makkelijk deze klanten voor 

de afname van andere diensten kunnen benaderen. De afname en de belangstelling voor triple 

play bundels is echter, zo blijkt onder andere uit consumentenonderzoek38, nog relatief beperkt. 

De concurrentie speelt zich momenteel vooral af op dual play (telefonie+breedbandinternet) 

waarbij KPN van oudsher een stevige positie op (vaste) telefonie heeft. Kabelbedrijven, KPN en 

DSL-partijen met een eigen netwerk bieden alle dual play diensten aan waarbij KPN in de tweede 

helft van 2006 het merendeel (tussen 50 en 70%) van de nieuwe internettelefonieklanten naar 

zich toe heeft getrokken. Het eerste kwartaal van 2007 heeft KPN minder nieuwe dual play 

klanten naar zich toe getrokken gelet op problemen die zij de eerste maanden van 2007 heeft 

ondervonden.  

 

57. Gelet op het bovenstaande concludeert de Raad dat er geen versterkend of verzwakkend 

effect van bundeling uitgaat op de positie van KPN op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang.  

 

Conclusie 

58. Gegeven de positie van kabelbedrijven en partijen als Orange en Tele2 zal de 

voorgenomen concentratie niet leiden tot het ontstaan of een versterking van een economische 

machtspositie op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang die tot gevolg heeft dat een 

                                                           
37 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punten 95 tot en met 100. 

38 Zie o.a. een vertrouwelijk rapport dat in opdracht van een kabelbedrijf is opgesteld.  
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daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

wordt belemmerd.  

 

59. Op de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang bedraagt het marktaandeel 

van KPN circa [40-50]% en van Tiscali circa [0-10]%. Het gezamenlijk marktaandeel van KPN en 

Tiscali na de transactie bedraagt daarmee circa [50-60]% per eind 2006.39 Indien glasvezel tot de 

wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang wordt gerekend, komt het gezamenlijke 

marktaandeel van KPN en Tiscali ongeveer 1% lager uit.  

 

60. Van belang is dat de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang voor het 

overgrote deel (meer dan 90%) bestaat uit interne leveringen van aanbieders van lage kwaliteit 

wholesale breedbandtoegang aan eigen of gelieerde ISP’s. Naast KPN en Tiscali biedt alleen 

BBned op grote schaal externe toegang op deze markt. BBned lijkt echter in de praktijk door 

meerdere afnemers niet als een volwaardig alternatief voor KPN en Tiscali gezien te worden. 

Daarnaast is BBned als gevolg van recente overnames door KPN van een aantal van haar 

voormalige, belangrijke, WBT-afnemers (o.a. Demon, Speedlinq) verzwakt. 

 

61. Orange, Tele2 en kabelbedrijven bieden geen of op beperkte schaal extern lage kwaliteit 

wholesale breedbandtoegang. Uit het onderzoek in de vergunningsfase komt naar voren dat er 

geen aanleiding is te veronderstellen dat deze partijen op korte termijn op grotere schaal extern 

wholesale breedbandtoegang zullen leveren. Directe prijsdruk als gevolg van vraag- en 

aanbodsubstitutie is derhalve beperkt.  

 

62. KPN ondervindt op de wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang 

daarentegen wel indirecte prijsdruk van verticaal geïntegreerde DSL-aanbieders met een eigen 

netwerk (Tele2, Orange) en kabelbedrijven via de retailmarkt voor breedbandinternettoegang.40 

De concurrentiedruk op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang zorgt er, mede vanwege 

het aanzienlijke aandeel dat wholesalekosten van de retailprijzen uit maken, voor dat wanneer 

KPN haar wholesaletarieven aanzienlijk verhoogt de klanten van haar afnemers kunnen 

overstappen naar niet-KPN ISP’s. Hiermee wordt KPN op de wholesalemarkt gedisciplineerd via 

de prijsdruk vanuit de retailmarkt voor breedbandinternettoegang. KPN geeft aan dat zij, gegeven 

deze concurrentiedruk, een belang heeft om haar netwerk te vullen en extern lage kwaliteit 

                                                           
39 Het wholesale marktaandeel van partijen wijkt enigszins af van het retail marktaandeel omdat ze beide ook aan externe 

ISP’s wholesale breedbandtoegang bieden. 
40 Zie ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 9 mei 2007 in de zaak van Tele2 en 

ACT tegen OPTA, LJN: BA4656. 
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wholesale breedbandtoegang te bieden. KPN geeft ook aan deze toegang vrijwillig non-

discriminatoir te leveren. 

 

63. Marktpartijen die in het kader van onderhavige zaak zijn bevraagd, hebben aangegeven 

dat door de overnames die KPN heeft gepleegd de concurrentie op de wholesalemarkt voor lage 

kwaliteit breedbandtoegang is afgenomen. De partijen die door KPN zijn gekocht, zouden niet 

meer vrij zijn in het maken van de keuze voor hun netwerkleverancier. Met de beoogde overname 

van Tiscali door KPN zou de enige overgebleven serieuze keuze, naast BBned en KPN, 

verdwijnen. Daarbij komt dat BBned, door overname van diverse van haar wholesaleklanten door 

KPN, ook al sterk ondermijnd is. Tele2 zou niet als een wholesalespeler voor de retailmarkt 

kunnen worden beschouwd omdat zij geen actieve wholesalestrategie voert. BBned en Tiscali 

zouden, in tegenstelling tot KPN, scherpe WBT-aanbiedingen doen en zich in onderhandelingen 

flexibel opstellen. De kabelbedrijven zijn geen optie, omdat ze nauwelijks externe wholesale 

breedbandtoegang bieden en omdat de overstapkosten voor een DSL-afnemer te hoog zouden 

zijn. 

 

64. Daarnaast zou, volgens marktpartijen, Tiscali, naast de landelijke dekking van KPN, van 

de overblijvende leveranciers van externe lage kwaliteit WBT-diensten nog de beste dekking 

bieden. Volgens marktpartijen is het, om op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang actief 

te zijn en/of de eigen netwerkdekking aan te vullen tot een landelijk dekkend netwerk, nodig om 

de vereiste schaalgrootte te kunnen bereiken. De voorwaarden en tarieven die door KPN op 

wholesaleniveau worden geboden, zouden afnemers niet in staat stellen een (winstgevend) 

concurrerend aanbod in de retailmarkt te zetten. 

 

65. De Raad overweegt hierbij het volgende. KPN ondervindt op de markt voor lage kwaliteit 

wholesale breedbandtoegang indirect concurrentiedruk van kabelaanbieders en alternatieve DSL-

aanbieders die voor het aanbieden van hun diensten op de retailmarkt niet afhankelijk zijn van 

het aanbod van lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang van KPN. Marktpartijen die wel 

volledig afhankelijk zijn van lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang hebben slechts een 

beperkt marktaandeel. Dat betekent dat er als gevolg van de transactie geen aanleiding is te 

veronderstellen dat de verstevigde positie van KPN op de wholesalemarkt voor lage kwaliteit 

breedbandtoegang zou kunnen leiden tot het ontstaan of een versterking van een economische 

machtspositie op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang. 

 

66. KPN heeft eind 2005 bekend gemaakt dat zij haar netwerk de komende jaren zal 

migreren naar een zogenaamd ‘Next generation Network’ (NGN). KPN noemt deze operatie ‘All-

IP’. Onder All-IP zullen de ongeveer 1.360 MDF-centrales worden ontmanteld waardoor hun 

huidige functie als knooppunt in het netwerk van KPN komt te vervallen. 
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67. DSL-aanbieders, zoals Tiscali, BBned, Orange en Tele2 beschikken niet over een volledig 

eigen netwerk en huren daarom het laatste deel van het netwerk, namelijk tussen de MDF-

centrales en de huizen van de individuele eindgebruikers, van KPN. Daartoe koppelen ze in de 

MDF-centrales van KPN hun eigen apparatuur aan deze gehuurde lijn. Hiermee zijn deze partijen 

in staat wholesale en retail breedband(internet)diensten aan eindgebruikers te leveren. DSL-

partijen hebben alleen apparatuur geplaatst in de dichtbevolkte gebieden in Nederland. Ze 

bereiken hiermee maximaal [60-70]% van de Nederlandse huishoudens. 

 

68. Met All-IP zal een groot deel van de MDF-centrales door KPN worden verkocht. Van de 

bestaande centrales zal weliswaar een aantal (150-200) als knooppunt in het nieuwe netwerk 

blijven bestaan41, maar het zal voor DSL-partijen niet meer mogelijk zijn om hier hun apparatuur 

te koppelen aan de gehuurde lijn van KPN. Vanuit deze 150-200 knooppunten wil KPN glasvezel 

gaan aanleggen tot aan 28.000 straatkasten. Deze liggen dichter bij de eindgebruikers dan de 

MDF-centrales. In een aantal nieuwbouwwijken zal KPN ook het laatste stukje van de straatkasten 

naar de huizen gaan verglazen.  

 

69. Om hun huidige type business model te kunnen continueren, zullen andere DSL-partijen 

moeten gaan investeren in het plaatsen van apparatuur in een groot deel van deze 28.000 

straatkasten. Onderzoek door Analysys in opdracht van de Onafhankelijke Post- en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) heeft aangetoond dat het businessmodel hiervoor 

op grote schaal niet gunstig is.42
 Deze partijen zijn dan ook fervente tegenstanders van de All-IP 

plannen van KPN in deze vorm omdat deze hun huidige businessmodel bedreigen. 

 

70. In het besluit van 22 december 200643 heeft de Raad overwogen dat het vooralsnog 

onvoldoende duidelijk is of en op welke wijze de All-IP operatie vorm zal krijgen waardoor het 

vooralsnog onvoldoende duidelijk is of, wanneer en op welke wijze de All-IP operatie van invloed 

is op de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen overname van Tiscali door KPN. 

 

71. Uit marktonderzoek in de tweede fase komt naar voren dat All-IP, en dan specifiek de 

ontmanteling van de MDF-centrales, potentieel grote impact heeft op de concurrentiepositie van 

DSL-partijen, zoals Tele2, BBned en Orange op de retail- en wholesalemarkten voor 

breedband(internet)toegang. Een eerste effect van All-IP is dat DSL-partijen niet verder met hun 

netwerk zijn uitgerold waardoor hun landelijke dekking is blijven steken op maximaal 70 procent 

van de Nederlandse huishoudens. Een tweede effect is dat DSL-partijen met een eigen netwerk 

voor afnemers van wholesale breedbandtoegang een onzekere leverancier zijn geworden. 

                                                           
41 In KPN’s plannen heten deze knooppunten Metro Core Locations (MCL’s). 

42 “The business case for sub-loop unbundling in the Netherlands, Analysys, 26 januari 2007”, te vinden op www.opta.nl. 

43 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 104. 
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Hiermee is de concurrentiepositie van KPN op de wholesalemarkt voor breedbandtoegang sterker 

geworden. Een laatste effect is mogelijk dat DSL-partijen, die nu nog (voor 70% van Nederland) 

onafhankelijk zijn van wholesale breedbandtoegang van KPN, hier in de toekomst mogelijk wel 

afhankelijk van gaan worden. Aangezien lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang niet 

gereguleerd is, bestaat er een risico dat KPN toegang weigert of hieraan zodanige voorwaarden 

verbindt waardoor de concurrentiepositie van deze partijen op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang wordt verzwakt. 

 

72. De Raad overweegt in dit kader het volgende. Op dit moment is duidelijk dat All-IP een 

aanzienlijk effect kan hebben op de huidige business case van DSL-concurrenten van KPN. Het 

grootste effect zal naar verwachting uitgaan van de ontmanteling van de MDF-centrales. Op dit 

moment is echter nog onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden deze centrales waarin 

andere partijen hun apparatuur hebben geplaatst, zullen worden ontmanteld en welke (reële) 

alternatieven hier voor marktpartijen in de plaats komen. OPTA heeft KPN in februari jl. 

opgeroepen om uitvoering te geven aan een initiatief om te komen tot een voor alle partijen 

aanvaardbare oplossing voor de voorgenomen uitfasering van de MDF-toegang. Tevens heeft 

OPTA aangekondigd met marktanalyses te komen die duidelijkheid moeten geven over de onder 

All-IP geldende verplichtingen. Gelijktijdig met dit marktanalysebesluit verwacht OPTA 

beleidsregels te publiceren met daarin de voorwaarden waaronder zij voortgezette verlening van 

MDF-access redelijkerwijs niet langer van KPN zal verlangen en uitfasering zal toestaan44.  

 

73. Voor de beoordeling in onderhavige zaak is van belang vast te stellen in welke mate het 

hierboven beschreven potentiële negatieve effect van All-IP op de business case van DSL-

concurrenten van KPN door de overname van Tiscali wordt versterkt.  

  

74. Onderzoek in de tweede fase heeft geen wijziging gebracht in de overweging van de NMa 

dat voor de slagkracht van DSL-partijen met een eigen netwerk voldoende schaal van belang is. 

Immers, een netwerk brengt hoge vaste kosten mee die alleen rendabel zijn bij voldoende 

klanten. Door de overname van Tiscali nemen de schaalvoordelen van KPN toe. 

 

75. In het besluit van 22 december 200645 is aangegeven dat door de overname van het 

netwerk van Tiscali een mogelijkheid van (potentiële) concurrenten om de schaal van hun 

activiteiten te vergroten door gezamenlijk te opereren, zou vervallen. 

 

76. Echter, ook in een All-IP omgeving, concludeert de Raad dat er geen aanwijzingen zijn 

gevonden dat als gevolg van de overname van Tiscali door KPN een reële mogelijkheid van 

(potentiële) concurrenten om samen te werken of aan vraagbundeling te doen, zou vervallen. 

                                                           
44 OPTA/TN/2007/200309, All-IP: beleidsregels en functionele scheiding, 2 maart 2007. Beschikbaar op www.opta.nl. 

45 Zie het besluit van 22 december 2006 in de zaak 5807/KPN Telecom - Tiscali, punt 90. 
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77. De Raad komt tot de conclusie dat All-IP een autonome ontwikkeling is die los staat van 

de overname van Tiscali. De exacte impact van All-IP en de termijn waarbinnen een en ander 

gerealiseerd zal zijn, zijn nog onzeker. De Raad concludeert dan ook dat er geen aanwijzingen 

zijn dat de voorgenomen transactie de potentieel negatieve effecten van All-IP op de business 

case van DSL-concurrenten van KPN significant versterkt. 

 

79. Het college van OPTA heeft op verzoek van de NMa ook in deze fase van de procedure 

een zienswijze gegeven omtrent de voorgenomen overname van Tiscali door KPN. 

 

80. Het college van OPTA volgt de NMa in haar conclusie dat er op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang uitsluitend als gevolg van de overname van Tiscali geen economische 

machtspositie ontstaat of versterkt wordt. In zijn zienswijze hecht het college waarde aan de 

vaststellingen van de NMa dat Tiscali weliswaar een belangrijke speler is op de retailmarkt voor 

breedbandinternettoegang, maar dat van Tiscali niet een grotere concurrentiedruk uitgaat dan 

van de alternatieve DSL-aanbieders en dat op deze markt, ondanks dat Tiscali als directe 

concurrent wegvalt, KPN de concurrentiedruk van de overgebleven alternatieve DSL-aanbieders 

en kabelaanbieders blijft ondervinden. 

 

81. Het college van OPTA ondersteunt voorts de conclusie van de NMa dat de onderhavige 

transactie er niet toe leidt dat KPN zich na de overname van Tiscali onafhankelijk kan gedragen 

ten opzichte van haar concurrenten, afnemers en eindgebruikers. In zijn zienswijze hecht het 

college waarde aan de uitleg van de NMa dat KPN op de markt voor lage kwaliteit wholesale 

breedbandtoegang indirect concurrentiedruk zal ondervinden van kabelaanbieders en alternatieve 

DSL-aanbieders die voor het aanbieden van hun diensten op de retailmarkt niet afhankelijk zijn 

van het lage kwaliteit wholesale breedbandtoegangsaanbod van KPN. 

 

82. Tot slot onderschrijft het college van OPTA de conclusie van de NMa dat zij geen bewijs 

heeft kunnen vinden dat er op duidt dat de nadelige ontwikkeling van All-IP voor alternatieve DSL-

aanbieders versterkt wordt door de overname van Tiscali. 

 

83. Op basis van het bovenstaande onderschrijft het college van OPTA de conclusie van de 

NMa dat de voorgenomen overname van Tiscali door KPN niet leidt tot het ontstaan of 

versterken van een economische machtspositie. 

 

84. Op grond van het voorgaande is de Raad van oordeel dat de voorgenomen concentratie 

niet zal leiden tot het ontstaan of een versterking van een economische machtspositie op de 
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retailmarkt voor breedbandinternettoegang en/of op de wholesalemarkt voor lage kwaliteit 

breedbandtoegang die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

VI. CONCLUSIE 

 

85. Op grond van het voorgaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de 

voorgenomen concentratie niet zal leiden tot het ontstaan of een versterking van een 

economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

 

86. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning 

betrekking heeft, een vergunning wordt verleend. 

 

Datum: 23 mei 2007 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

overeenkomstig het door de Raad genomen besluit, 

 

 

 

W.g. R.J.P. Jansen 

Lid van de Raad van Bestuur 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 

 


