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Inleiding  

 Op 31 oktober 2014 publiceerde ACM het eerste ontwerpbesluit in de vierde ronde marktanalyses 

van de vaste elektronische communicatiemarkten. De kernvragen waarvoor ACM zich gesteld ziet 

zijn in de media naar aanleiding van die publicatie uitvoerig belicht: ‘hoe bereik ik dat de markt 

voldoende concurrerend blijft?’ en ‘hoe bereik ik een gelijk speelveld tussen Liberty Global1 en 

KPN’? De eerste vraag is jarenlang de enige inzet geweest van de marktanalyses, maar terecht 

erkent ACM dat in de huidige Nederlandse marktverhoudingen de tweede vraag van even groot 

belang is. In de door ACM op 31 oktober gepubliceerde ‘3-pager’ verwoordt ACM dat uitgangs-

punt zelf aldus: 

Leidt dit niet tot oneerlijke concurrentie tussen UPC/Ziggo en KPN? 

ACM benadeelt KPN niet ten opzichte van UPC/Ziggo. Ze zorgt dat andere partijen beter met KPN én 
met UPC/Ziggo kunnen concurreren. KPN kan de kosten terugverdienen die hij maakt om anderen 
toegang te geven tot zijn netwerk. Het bedrijf krijgt daarnaast meer ruimte om zijn eigen kopernet-
werk sneller en beter te maken. Ook kan KPN zelf goedkope diensten aanbieden. Want ACM legt op 
de consumentenmarkt voor internet geen minimumtarieven op aan KPN.  

 KPN herkent dat het de inzet van ACM moet zijn om een gelijke behandeling van de twee grootste 

marktpartijen te bereiken. Met het oog hierop kan KPN zich niet vinden in het voornemen van 

ACM om KPN te reguleren op de wholesale markt voor lokale toegang. Mocht ACM dit onver-

hoopt toch doen, dan kan het niet zo zijn dat ACM allerlei beperkende verplichtingen oplegt, die 

KPN op achterstand zet ten opzichte van Liberty Global. Zoals KPN in deze reactie zal illustreren 

schiet het ontwerpbesluit hierin op een aantal cruciale punten tekort. Dat geldt vooral ten aan-

zien van de noodzaak voor KPN om (in de woorden van ACM) ‘zijn eigen kopernetwerk sneller en 

beter te maken’. De ingewikkelde detailverplichtingen die ACM in het ontwerpbesluit heeft opge-

nomen over de migratie van diensten op dat kopernetwerk leiden ertoe dat KPN – en wholesale 

afnemers van KPN die met Liberty Global en andere kabelaanbieders willen concurreren – qua 

snelheid van verbeteringen van diensten de facto op achterstand worden gezet. Daarmee wordt 

de keuze voor klanten verminderd, niet verbeterd. Hier moet het ontwerpbesluit worden aange-

past om het door ACM aangegeven doel te bereiken.  

 KPN werkt in deze reactie dit laatste – voor KPN heel belangrijke punt – verder uit. Tevens gaat 

KPN in op volgens KPN onjuiste conclusies ten aanzien van de marktafbakening en dominantie-

analyse. Ook bespreekt KPN de in het ontwerpbesluit voorgestelde verplichtingen. In dit docu-

ment worden – na een samenvatting – de hoofdlijnen van de reactie neergelegd. Specifieke de-

tailreacties op het ontwerpbesluit zijn in bijlagen neergelegd. 

 In hoofdzaak komt de reactie van KPN erop neer dat ACM: 

 op onjuiste wijze de downstream retailmarkten onderzoekt en daarom de verkeerde conclu-

sies trekt, terwijl de conclusie had moeten zijn dat er geen risico van gezamenlijke dominantie 

op de retailmarkt voor breedbandtoegang/multiplay is en dat de retailmarkten vaste telefonie 

en zakelijke netwerkdiensten onvoldoende relevant zijn voor regulering van lokale toegang 

op wholesale niveau; 

 ten onrechte de te onderzoeken markt voor wholesale toegang op lokaal niveau techniekaf-

hankelijk afbakent, waardoor interne leveringen van de kabel onterecht buiten de relevante 

wholesale markt wordt gehouden; 

                                                           
1  In deze reactie worden ‘Liberty Global’ (als aandeelhouder) en ‘Ziggo’ (als merknaam voor de Nederlandse 

aanbieder) gebruikt als aanduiding voor de samengevoegde activiteiten van Ziggo en UPC, nu uit de pers-
publicatie van Liberty Global van 6 november 2014 blijkt dat de feitelijke overname van zeggenschap is 
afgerond en vanaf 11 november de nieuwe bestuursstructuur is ingevoerd. Daarmee is vanaf die datum 
één onderneming ontstaan, ook waar die voorlopig nog twee merknamen gebruikt. 
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 KPN ten onrechte beschouwt als een de facto monopolist op die markt voor wholesale toe-

gang op lokaal niveau; 

 bij het bepalen van op te leggen verplichtingen zich er onvoldoende rekenschap van geeft dat 

KPN en Liberty Global in de eindgebruikersmarkt op gelijke voorwaarden moeten kunnen 

concurreren; en 

 bij het bepalen van op te leggen verplichtingen de positie van KPN in zakelijke markten ver-

zwaart, zonder dat de uitgevoerde analyse daarvoor enige noodzaak of reden aantoont. 

KPN heeft in en bij zijn reacties op de vragenlijsten voor de marktanalyse al veel informatie ver-

strekt (in de tekst of in bijlagen). KPN zal niet al die bijlagen en informatie hier integraal opnieuw 

meezenden. De desbetreffende stukken moeten geacht worden integraal onderdeel van deze 

reactie op het ontwerpbesluit uit te maken. 

Kanttekening bij door ACM gevolgde procedure 

 Het op 31 oktober in consultatie gebrachte ontwerpbesluit betreft uitsluitend de analyse, de 

voorgenomen aanwijzing van KPN en de oplegging van verplichtingen op de markt voor (wat 

ACM nog noemt) ‘ontbundelde toegang’. In bijlage B bevat het ontwerpbesluit echter ook analy-

ses van de retailmarkten voor vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten, waarvoor ACM heeft 

aangekondigd pas in een latere fase de ontwerpbesluiten voor eventueel te reguleren wholesale 

markten te publiceren. In het kader van het onderhavige ontwerpbesluit meent KPN – zoals nader 

zal worden aangegeven – dat van de in bijlage B opgenomen analyses alleen de analyse van de 

retailmarkt voor breedbandtoegang/multiplay grondslag kunnen zijn voor regulering van de on-

derzochte wholesale markt. Ten aanzien van de markten voor vaste telefonie en zakelijke net-

werkdiensten heeft ACM echter in dit besluit (ten onrechte) ook conclusies voor de te reguleren 

wholesale markt die doorwerken naar de retailmarkten vaste telefonie en zakelijke netwerkdien-

sten opgenomen. Het is echter op dit moment niet bekend welke wholesale marktafbakening, 

dominantie-analyse en (eventueel) op te leggen verplichtingen ACM in een latere fase voor de 

upstream wholesale markten voor vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten zal voorstellen. 

Alleen als de analyse van de gehele keten van de vaste markt bekend is, kan daarom inhoudelijk 

goed worden gereageerd. Nu daarin door ACM geen inzicht wordt gegeven kan niet verwacht 

worden dat marktpartijen daarop hun reactie al afstemmen. 

 KPN behoudt zich dan ook alle rechten voor om op de marktafbakening en dominantie-analyse 

van de desbetreffende retailmarkten (vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten) in bijlage B 

van het ontwerpbesluit terug te komen in reacties op toekomstige ontwerpbesluiten van ACM 

over de daarbij behorende upstream wholesale markten. Het ontbreken van specifieke opmerkin-

gen in de onderhavige reactie kan ACM niet als instemming op een aantal deelaspecten be-

schouwen. 

Vertrouwelijkheid  

 KPN doet een uitdrukkelijk beroep op de vertrouwelijkheid van informatie die in dit document en 

de daarbij behorende bijlagen wordt gegeven. Vertrouwelijke informatie in de tekst wordt in 

[vette letter] weergegeven. Deze informatie mag niet zonder toestemming van KPN openbaar 

worden gemaakt. Zoals verzocht, zal KPN ook een openbare versie van deze reactie zenden. 
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Samenvatting 

I. Marktontwikkelingen: dalende marktaandelen KPN 

 In alle reacties die KPN in de analysefase voorafgaande aan het ontwerpbesluit aan ACM heeft 

gezonden is aangetoond dat de positie van aanbieders op de retail consumentenmarkten in Ne-

derland de laatste jaren sterk is gewijzigd. ACM erkent deze ontwikkelingen voor een belangrijk 

deel, maar komt dan tot de conclusie dat er een risico is dat Liberty Global en KPN gezamenlijke 

aanmerkelijke marktmacht op de relevante retailmarkt zouden kunnen krijgen. Op grond van dat 

risico moet dan volgens ACM alleen KPN op de ‘ontbundelde toegangsmarkt’ worden geregu-

leerd. Een blik op de marktaandelen – zoals die recent door Telecompaper zijn gepubliceerd – 

illustreert hoe bijzonder die conclusie is: 2  

 

Q2 2014 Television Internet access Fixed Telephony Triple play 
Ziggo/UPC3 54,4% 44,2% 41,4% 58,4% 
KPN 26,2% 39,8% 41,7% 30,7% 
Overig 19,4% 15,9% 16,9% 10,9% 

  
Figuur 1: verdeling marktaandelen Q22014 op Nederlandse markt (bron: TelecomPaper research) 

 Op deze markten is duidelijk dat KPN een flinke achterstand heeft ten opzichte van Liberty Global, 

behoudens op de vaste telefoniemarkt (in de tabel wordt VoB en traditionele telefonie nog tot 

dezelfde markt gerekend zoals ACM dat de afgelopen 10 jaar heeft gedaan), waar de – dalende – 

marktaandelen van KPN nog net boven die van Liberty Global liggen. Dat komt echter door de 

(thans door ACM apart afgebakende) historische PSTN/ISDN telefoniediensten, die het eind van 

hun levensfase naderen; op de toekomstgerichte markt voor IP telefonie is het beeld heel anders. 

Die marktontwikkelingen illustreren dan ook dat het uitgangspunt moet zijn dat ten aanzien van 

dienstontwikkeling en tariefvrijheid voor Liberty Global en KPN gelijke posities moeten ontstaan. 

Wholesale dienstverlening mag daar geen beletsel voor opleveren. Het besluit leidt er echter toe 

dat in de praktijk KPN voor – in elk geval – een substantieel deel van Nederland ernstig wordt 

vertraagd in de mogelijkheid zijn netwerk aan te passen en een met Liberty Global vergelijkbaar 

aanbod te doen. 

 In de zakelijke markten (vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten) erkent ACM inmiddels dat 

diensten als hosted voice en internet-VPNs tot de af te bakenen markten behoren, maar heeft KPN 

ernstige twijfel aan de omvang van die diensten en de hoeveelheid aanbieders zoals die door 

ACM zijn geschat. Het is aan ACM om – met de haar door de wet toegekende bevoegdheden – 

deze markt te onderzoeken, marktpartijen op te sporen en hun afzet en omzet in kaart te bren-

gen. Opnieuw4 heeft ACM dat onvoldoende gedaan en daarmee geen goed beeld geschetst van 

de daadwerkelijke marktontwikkelingen.  

 

II. Gelijk speelveld cruciaal voor KPN; aanbod tot vrijwillige toegang 

 In het proces voorafgaand aan de publicatie van dit ontwerpbesluit heeft KPN steeds aangegeven 

dat een gelijk speelveld tussen KPN en Liberty Global van cruciaal belang is. Hierbij past geen ex 

ante regulering meer, omdat KPN van mening is dat er geen dominante positie meer bestaat die 

                                                           
2  Telecompaper: Research – Dutch Television Market Q3 2014 d.d. 21-11-2014; Research – Dutch Fixed Tele-

phony Market Q3 2014 d.d. 26-11-2014; Research – Dutch Broadband Q3 2014 d.d. 18-11-2014. 
3  Op 10 oktober 2014 heeft de Europese Commissie Liberty Global (UPC NL) toegestaan Ziggo over te ne-

men. Op 6 november 2014 heeft Liberty Global bij persbericht aangekondigd dat de overname van de 
meerderheid van de aandelen Ziggo is voltooid. We noemen de aanbieder verder ‘Liberty Global’. 

4  Zie CBb 18 december 2013, ECLI:NL:CBB:2013:273. 
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via (ontbundelde) toegangsregulering geremedieerd hoeft te worden. In dat licht heeft KPN zijn 

beleid om wholesale toegang te bieden nog willen versterken met het expliciet publiceren van 

een ‘Open Wholesale Model’, als startpositie voor onderhandelingen met marktpartijen over de 

verdere invulling van de wholesale dienstverlening voor in ieder geval de komende vijf jaar. Ten 

onrechte heeft ACM dat aanbod genegeerd. Sterker, ACM negeert zelfs de [KPN Vertrouwelijk –

                                                                         ] WLR-overeenkomsten. ACM vindt Liberty Global even 

sterk als KPN op de consumentenmarkt voor breedbandinternet, maar vindt het passend om al-

leen KPN te verplichten de komende drie jaar toegang tot zijn netwerk te geven. Een correcte 

toepassing van het regelgevingskader kan die conclusie niet onderbouwen omdat er in een situa-

tie waarbij één van de twee grootste aanbieders op de markt gereguleerd is, nooit sprake kan zijn 

van een gelijk speelveld. De gedetailleerde invulling door ACM van ex ante verplichtingen leidt – 

zo leert ook de ervaring met de verplichtingen die KPN tot op de dag van vandaag heeft – per 

definitie tot intensief toezicht en handhaving van ACM hetgeen KPN benadeelt in zijn concurren-

tievermogen en innovatiemogelijkheden ten opzichte van niet gereguleerde partijen. 

  

III. Startpunt van de analyse: de omschrijving van de Aanbeveling relevante markten 

 Het is de wettelijke taak van ACM bij de marktanalyse om aan te sluiten bij de in de Aanbeveling 

relevante markten, afgebakende markten die zich potentieel lenen voor ex ante regulering. Voor 

deze vierde ronde is de nieuwe Aanbeveling van 20145 het startpunt. Daarmee is de te onder-

zoeken markt (3) gedefinieerd als:  

a) Lokale toegang op wholesale niveau, verzorgd op een vaste locatie;  

b) Centrale toegang op wholesale niveau, verzorgd op een vaste locatie voor massaproducten. 

 Opvallend genoeg wijkt alleen al de naamgeving van het ontwerpbesluit af van de nieuwe 

Aanbeveling, die anders dan de analyse van ACM niet techniekafhankelijk is.  

 

IV. Relevante retailmarkten: geen risico van gezamenlijke dominantie op de retailmarkt voor 

breedband/multi-play; andere retailmarkten onvoldoende relevant voor regulering lokale 

toegang op wholesale niveau 

 ACM start de analyse met afbakening en concurrentiebeoordeling van de ‘downstream markten’ 

van deze in de nieuwe Aanbeveling bedoelde ‘toegangsmarkten (3a en 3b)’. Gerekend vanaf die 

wholesale toegangsmarkten zijn internet/breedbandtoegang, (digitale) televisiediensten en IP 

telefoniediensten (VoB) voor de consumentenmarkten de relevante downstream diensten (kort-

weg: ‘multi-play’). Op de markt voor breedbandtoegang concludeert ACM terecht dat er geen 

risico is dat KPN nog aanmerkelijke marktmacht heeft. Maar wel meent ACM (dat er een risico is) 

dat KPN en Liberty Global gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht op die retailmarkt hebben. 

 Deze conclusie is echter niet juist. Zoals KPN met een rapport en notitie van RBB Economics6 

aantoont voldoet de aanname van ACM niet aan de wijze waarop volgens Europese jurisprudentie 

een dergelijke conclusie onderbouwd zou moeten worden: 

                                                           
5  Aanbeveling van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten 

in de elektronische-communicatiesector die aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen over-
eenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten, PbEU 2014, L295/79. 

6  Bijlage 1 – RBB Economics rapport, It takes two to tango, 24 oktober 2014 en bijlage 2 – RBB Economics 
aanvullende notitie, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? - A response to ACM’s 
draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 
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 KPN zal, anders dan ACM veronderstelt, in de afwezigheid van wholesale toegangsverplich-

tingen, niet stoppen met het leveren van wholesale diensten;  

 er zijn geen aannemelijke focal points voor een (stilzwijgende) afstemming van KPN en Liberty 

Global met betrekking tot bijvoorbeeld prijzen, marktaandelen of investeringen; 

 er zijn geen geloofwaardige vergeldingsmechanismen om de andere partij in geval van afwij-

kingen te disciplineren; 

 KPN en Liberty Global worden beide wel gedisciplineerd door operators zoals Vodafone, T-

Mobile, Tele2 en M7 die niet volledig afhankelijk van gereguleerde toegang zijn omdat ze ook 

mobiele operators zijn dan wel diensten op basis van satelliet aanbieden. 

 ACM onderzoekt daarnaast de markten voor vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten en komt 

daarop tot de conclusie dat er een risico bestaat voor dominantie van KPN. Als ‘lokale wholesale 

toegang’ al een bouwblok zou zijn voor deze retailmarkten, gaat het om zeer kleine aantallen, 

namelijk in beide gevallen om minder dan 1% van het totaal aantal aansluitingen. Daarop kan op 

geen enkele proportionele manier de conclusie van regulering van 100% van die markt van ‘lokale 

wholesale toegang’ worden gerechtvaardigd. De retailmarkt voor televisie, die voor onderhavige 

analyse wel een relevante downstream markt is en waar Liberty Global met een marktaandeel van 

circa 60% mogelijk dominant is, onderzoekt ACM in het geheel niet.  

 Het is onjuist om ten aanzien van de markt voor analoge telefonieaansluitingen (volgens ACM de 

PSTN-markt) aan te nemen dat die markt is gebaseerd op interne leveringen van ‘lokale wholesale 

toegang’ van KPN. En als dat al verdedigd zou kunnen worden is onverklaarbaar waarom televi-

siediensten niet zijn onderzocht, die op kabelnetwerken dan ook als interne leveringen zouden 

behoren te worden gerekend. De afbakening van een nieuwe telefoniemarkt (afwijkend van de 

afgelopen 10 jaar) is bovendien mede gebaseerd op een techniekafhankelijke benadering, waar-

door ook machine-to-machine communicatie ten onrechte tot de spraaktelefoniemarkt7 wordt 

gerekend en door ACM voor de toepassing van bijvoorbeeld hoofdstuk 7 als spraaktelefonie er-

kende diensten zoals VoB1 niet meer.  

 Voor zakelijke netwerkdiensten wordt niet goed onderscheiden of de door ACM gesignaleerde 

problemen in die markt zich wel voordoen bij diensten die zijn gebaseerd op de thans onderzoch-

te (upstream) ‘massamarkt’ wholesale bouwstenen, met als gevolg dat zonder adequate analyse 

in het ontwerpbesluit zwaardere verplichtingen op retaildiensten van KPN worden gelegd (vooral 

via de nog meer aangescherpte ND-5 regulering) die niet zijn gerechtvaardigd.  

 Hoewel er dus vanuit de retailmarktanalyse geen reden is tot het nader onderzoeken van de 

upstream markt (voor zoals ACM noemt ‘ontbundelde toegang’), gaat KPN toch in op de analyse 

daarvan door ACM. Ook gaat KPN in op de conclusies van ACM met betrekking tot de retailmark-

ten voor vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten, en zal aantonen dat deze niet gegrond zijn. 

 

V. Relevante wholesale markten; geen dominantie 

 ACM had de markt voor ‘lokale toegang op wholesale niveau, verzorgd op een vaste locatie’ op 

een techniekneutrale wijze dienen af te bakenen. Door in de analyse uit te gaan van ‘ontbundelde 

toegang’ op koper en glas volgt ACM niet de instructie en omschrijving van de Aanbeveling rele-

vante markten 2014. Vervolgens concludeert ACM dat kabel niet tot markt 3 behoort omdat er 

geen directe prijsdruk zou zijn van (fysieke of virtuele) toegangsmogelijkheden tot de kabel. ACM 

                                                           
7  Zie ook artikel 1.1, onder ‘x, Tw waaruit blijkt dat telefonie zich kenmerkt tot ‘direct of indirect uitgaande 

en binnenkomende nationale of internationale gesprekken’, waar volgens geldend spraakgebruik de 
communicatie tussen bijvoorbeeld pinautomaten niet onder valt. 
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is inconsistent omdat toegang tot het kabelspectrum buiten markt 3 gehouden wordt vanwege 

capaciteitsbeperkingen terwijl veel ernstigere capaciteitsbeperkingen op het kopernetwerk van 

KPN voor ACM geen enkele reden zijn om deze toegangsvorm buiten die markt te houden. In de 

tweede plaats heeft ACM onterecht op grond van indirecte prijsdruk de interne upstream-

leveringen van de kabel buiten de marktafbakening gelaten, terwijl evident is dat de interne leve-

ringen van kabelaars direct doorwerken in de retailmarkten, zowel via de markt voor breedband 

internettoegang/multi-play, als in de – niet onderzochte – markt voor televisiediensten. 

 Indien ACM de juiste marktafbakening van de wholesale markt voor lokale toegang zou hebben 

uitgevoerd zou zij nooit tot aanmerkelijke marktmacht van KPN op die markt hebben kunnen con-

cluderen. De aanwezigheid van gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht van Liberty Global en 

KPN is niet feitelijk onderzocht en zal niet kunnen worden aangetoond. Als al niet naar aanleiding 

van de analyse van de retailmarkten, dan had in elk geval hier de verdere analyse moeten stop-

pen. 

 

VI.  Verplichtingen niet passend en proportioneel 

 De juiste invulling van de voorafgaande stappen behoort ook gevolgen te hebben voor eventueel 

op te leggen verplichtingen. ACM moet nog veel sterker dan zij heeft gedaan de concurrentie 

tussen KPN en Liberty Global (of meer algemeen: de kabel) centraal stellen, om te voorkomen dat 

KPN en zijn wholesale afnemers in een soort opgedrongen afhankelijkheidsrelatie niet meer in 

staat zijn om op gelijkwaardige wijze met Liberty Global, Delta, CAIW en kleinere kabelaars te 

kunnen concurreren.  

Ten onrechte negeert ACM KPN’s vrijwillige wholesale aanbod  

ACM gaat bij de motivering van de noodzaak van de voorgenomen verplichtingen ten onrechte 

voorbij aan het door KPN in mei 2014 aan de markt gepresenteerde Open Wholesale Model.8 ACM 

meent dat aanbod te kunnen negeren met de stelling dat KPN dat aanbod niet heeft geformu-

leerd langs de lijnen van wat ACM denkt dat de markt nodig heeft. Daarbij gaat ACM eraan voor-

bij dat KPN heeft aangegeven bereid te zijn op basis van zijn startdocument met wholesale afne-

mers te streven naar een aanbod dat bij hun noodzaak aan toegangsdiensten aansluit.  

Inmiddels zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. KPN heeft er in deze onder-

handelingen zelf voor gekozen om wholesale toegangsdiensten te bieden die verder gaan dan de 

aangegeven startpositie voor onderhandelingen in het Open Wholesale Model. De zekerheden en 

mogelijkheden die KPN bereid is zijn wholesale klanten te bieden, gaan veel verder dan ACM met 

haar regelgeving kan doen: 

 KPN biedt portfolio-, tarief- en reguleringszekerheid voor 5 tot 7 jaar, terwijl ex ante regule-

ring door ACM in beginsel voor 3 jaar geldt en juridisch onzeker is;  

 KPN biedt een korte termijn oplossing voor het binnenringenprobleem en een lange termijn 

oplossing voor de MDF-migratie; 

 het aanbod bevat landelijke toegang tot zowel koper als glas, inclusief innovaties. 

 ACM had dit niet mogen negeren. 

De wel voorgenomen verplichtingen zijn niet proportioneel en niet geschikt om de bedoelde con-

currentie op de retailmarkten te verbeteren 

 Tot slot zouden verplichtingen, als deze al worden opgelegd, moeten waarborgen dat KPN en zijn 

wholesale afnemers op gelijkwaardige wijze met Liberty Global, Delta, CAIW en kleinere kabelaars 

                                                           
8  Zie het Position Paper “Open Wholesale Model”, mei 2014 op www.kpn-wolesale.com. 
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kunnen concurreren. ACM houdt hier deels rekening mee voor zover het prijs gerelateerde ver-

plichtingen betreft. Echter, deze waarborgen worden door ACM doelbewust9 teniet gedaan door 

een scala aan voorwaarden die ACM verbindt aan de voorgenomen toegangsverplichting. Deze 

voorwaarden zetten een streep door de plannen van KPN om vanaf Q1 2015 de binnenringen te 

upgraden en zal een upgrade (sterk) vertragen. Hierdoor wordt het onmogelijk voor KPN om snel 

on par te komen met Liberty Global in de gebieden waar het hier om gaat. [KPN Vertrouwelijk – 

 

 

 

 

 

 

  ]. 

  Een voorbeeld van hoe het anders – en beter – kan, zien we bijvoorbeeld in België. Daar is geen 

VULA verplichting opgelegd, maar WBA als substituut voor MDF-toegang gereguleerd. Voor het 

gereguleerde WBA heeft Belgacom wel een aantal aanpassingen in het initieel beperkte aanbod 

moeten doorvoeren. 

 KPN bespreekt met andere aanbieders op het KPN netwerk – [KPN Vertrouwelijk –  

                        ] – een alternatieve route. Kernpunt is: KPN is sinds vorig jaar een volledige upgrade 

van zijn breedbandnetwerk aan het uitvoeren om op deze wijze eindgebruikers hogere en nood-

zakelijke bandbreedte te kunnen bieden. In 2015 moeten de zogenaamde “binnenringgebieden” 

ge-upgrade worden. Het betreft hier circa [KPN Vertrouwelijk –                            ] huishoudens. In 

deze gebieden hebben MDF-partijen [KPN Vertrouwelijk –                                            ] huishou-

dens aangesloten via het KPN netwerk. De meeste van deze verbindingen zitten nog op (lage 

snelheid) ADSL. Een deel van de base, [KPN Vertrouwelijk –                                               ] huis-

houdens, wordt door partijen vanuit een centrale van KPN voorzien van VDSL. De verbindingen 

naar deze [KPN Vertrouwelijk –                 ] huishoudens kunnen bij een upgrade van alle huis-

houdens in het betreffende gebied (door overlap in gebruik van spectrum) verstoord raken. KPN 

biedt derhalve bij de upgrade van het betreffende gebied een substituut voor deze verbindingen 

aan om problemen te voorkomen. [KPN Vertrouwelijk –  

                                                                                                                                 ]. Eindgebruikers krij-

gen hierdoor minimaal dezelfde snelheid, de kosten zijn gegarandeerd niet hoger en een verdere 

upgrade van deze eindgebruikers is eenvoudig. [KPN Vertrouwelijk –  

  

                                                                                                                                                              ]. 

Immers, de MDFs in de NRC’s van KPN worden op de middellange termijn nog niet uitgefaseerd, 

terwijl de upgrades gepland staan voor 2015. Een tweetrapsaanpak leidt sneller tot het gewenste 

resultaat, namelijk dat de betrokken Nederlandse huishoudens zo snel kunnen profiteren van 

koper snelheidsupgrades. KPN heeft hiervoor inmiddels concrete voorstellen gedaan aan markt-

                                                           
9  Zie randnummer 219 in ontwerpbesluit waarin ACM stelt: ‘KPN heeft in de voorgaande reguleringsperiode 

in een groot aantal straatkasten (voor circa 2 miljoen huishoudens) vectoring toegepast. Het gaat om 
straatkasten in de buitenringen. KPN heeft aangegeven dat hij vanaf 1 november 2013 vectoring toepast in 
alle nieuwe straatkasten waar hij SDF-access introduceert. In randnummer 214 is toegelicht dat KPN naar 
verwachting vanaf 2015 ook vectoring zal toepassen in straatkasten in de binnenringen. De toepassing 
van vectoring in straatkasten heeft tot gevolg dat alternatieve aanbieders technisch niet langer SDF-access 
kunnen afnemen’. 
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partijen, zowel voor de korte termijn ter oplossing van het binnenringen probleem als voor de 

lange termijn gericht op MDF-migratie. Ten aanzien van de zogenaamde ‘ND-5’ verplichting con-

stateert KPN dat de verdere verzwaring van de verplichtingen ten aanzien van diensten op de 

zakelijke markt niet wordt gerechtvaardigd door de analyse van de marktontwikkelingen.  

 

VII. Ongelijke behandeling moet leiden tot nadeelscompensatie 

 De nieuwe marktconstellatie zou moeten leiden tot ‘deregulering’ van KPN. De voorgenomen 

regulering leidt tot een ongelijke behandeling tussen KPN en Liberty Global. Hoewel Liberty Glo-

bal minimaal in gelijke mate als KPN bijdraagt aan de beweerdelijke collectieve dominantie wor-

den ex ante verplichtingen eenzijdig opgelegd aan KPN om de geconstateerde mededingingspro-

blemen voor de gehele markt op te lossen. Deze eenzijdige regulering leidt tot een marktversto-

rend effect in de concurrentie tussen KPN en Liberty Global. KPN dient hiervoor gecompenseerd te 

worden.  

 

VIII. Conclusie 

 ACM heeft het ontwerpbesluit te veel geschreven vanuit de gedachte dat toegangsregulering voor 

KPN de uitkomst moet zijn om partijen als Vodafone, Tele2 en M7 te ondersteunen in hun concur-

rentie met KPN, terwijl de doelstelling zou moeten zijn een markt te bereiken waarin zowel KPN 

als die aanbieders zo goed mogelijk kunnen concurreren met Liberty Global en andere kabelaan-

bieders. Primair vindt KPN het voornemen van ACM om aan KPN ex ante verplichtingen op te leg-

gen op de wholesale markt voor lokale toegang niet passend. Indien ACM onverhoopt toch persis-

teert in haar voornemen om KPN ex ante te reguleren, dan dient het ontwerpbesluit op de vol-

gende belangrijke punten te worden aangepast om dat doel te bereiken: 

 KPN krijgt geen ingewikkelde detailverplichtingen opgelegd met betrekking tot de migratie 

van diensten op het kopernetwerk die ertoe leiden dat KPN – en wholesale afnemers van KPN 

die met Liberty Global en andere kabelaanbieders willen concurreren – qua snelheid van ver-

beteringen van diensten de facto op achterstand worden gezet;  

 KPN krijgt geen verzwaringen in de bestaande regulering op MDF-toegang (proactief boetes 

uitkeren en uitgebreidere KPI rapportages) en ODF-toegang FttH (equivalence of input); 

 KPN krijgt geen verzwaring opgelegd van de toepassing van ‘ND-5’ voor zakelijke netwerk-

diensten en vaste telefonie. 
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Reactie op het ontwerpbesluit 

1. Wholesale aanbod van KPN bij afwezigheid van regulering 

 Bij de dominantie-analyse van de retailmarkten abstraheert ACM van regulering en gaat ACM uit 

van de hypothetische situatie dat er geen toegangsregulering is. ACM stelt het niet reguleren van 

de wholesale markt gelijk aan de afwezigheid van welk wholesale product dan ook. Dit uitgangs-

punt is onjuist. 

 In het proces naar de publicatie van dit ontwerpbesluit toe heeft KPN steeds aangegeven dat voor 

KPN een gelijk speelveld tussen KPN en Liberty Global van cruciaal belang is. Hierbij zou eigenlijk 

geen ex ante regulering meer moeten bestaan, omdat KPN van mening is dat er geen dominante 

positie meer bestaat die via (ontbundelde) toegangsregulering geremedieerd dient te worden.  

 KPN is ermee bekend dat ACM twee aanbieders op de markt voor internet, vaste telefonie en 

televisie te weinig vindt om te kunnen spreken van effectieve concurrentie. Deze meer politieke 

dan op marktanalyses gebaseerde wens wordt door velen onderschreven, ook al past die lastig in 

het huidig regelgevingskader. Gegeven de urgente noodzaak van KPN om on par te kunnen ko-

men met Liberty Global heeft KPN dan ook een vrijwillig aanbod voor wholesale toegang op 

breedband en vaste telefonie gedaan. Daarin heeft KPN aangegeven: 

‘In order to preserve choice for end-users and certainty for current and new market parties active on 
KPN’s fixed network, and as an extension of its longstanding open network strategy on both fixed 
and mobile networks, KPN is willing to commit to a voluntary ‘open wholesale model’ on broadband 
and fixed telephony with price and portfolio certainty for business and consumer related products 
for the next five years on the target portfolio and three years on legacy portfolio. 

In offering this commitment, KPN is confident that it creates a situation where in a transition from ex 
ante regulation to deregulation, the offer will be a facilitator to replace ex ante regulation, but also 
provide certainty that access will be continued in a competitive market. As described later, the com-

mitment even goes beyond what can be expected from regulation in the present market situation.’10 

 ACM ziet geen heil in deze route. Sterker, ACM vindt Liberty Global even sterk als KPN op de 

consumentenmarkt voor internettoegang, maar vindt het passend om alleen KPN te verplichten 

de komende drie jaar toegang tot zijn netwerk te geven. De vraag is of een correcte toepassing 

van het regelgevingskader die conclusie kan onderbouwen. 

Gesloten overeenkomsten voor WLR en CPS 

 ACM gaat volledig voorbij aan de [KPN Vertrouwelijk –                                 ] WLR overeenkomsten 

[KPN Vertrouwelijk –                                            ]. Deze contracten hebben een looptijd tot 1 janu-

ari 2018 en blijven geldig zolang KPN Retail zelf traditionele telefoniediensten aanbiedt. Deze 

overeenkomsten zijn niet afhankelijk van enige regulering. Of deze overeenkomsten al dan niet 

onder druk van regulering tot stand zijn gekomen is niet meer relevant nu ze voor de volledige 

komende reguleringsperiode vast staan. KPN kan bij afwezigheid van regulering niet van deze 

overeenkomsten af en daarom dienen ze als vaststaand feit meegenomen te worden in de analyse 

van retailmarkten in afwezigheid van regulering.  

Vrijwillig WBA aanbod 

 ACM gaat er zonder deugdelijk onderzoek vanuit dat KPN in afwezigheid van regulering geen 

prikkel (meer) heeft om wholesale diensten te leveren. KPN levert al sinds eind 2004 op vrijwillige 

basis wholesale breedbandtoegang voor de consumentenmarkt11. In de jaren dat KPN geen regu-

                                                           
10  Zie hiervoor het Position Paper “Open Wholesale Model”, mei 2014 op www.kpn-wolesale.com. 
11  Voor LK-WBT hebben in de afgelopen 10 jaar op KPN alleen tussen januari 2009 en mei 2012 toegangsver-

plichtingen gerust. 
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lering kende op zakelijke hoge kwaliteit wholesale breedbanddiensten (HK-WBT/HL12) heeft KPN 

ook het HK-WBT aanbod gehandhaafd en op onderdelen aantrekkelijker proberen te maken met 

diverse kortingsregelingen. Daarnaast heeft KPN aan de markt een open wholesale model gepre-

senteerd en voert KPN intensieve gesprekken met marktpartijen hierover. Dit initiatief wordt te 

makkelijk door ACM terzijde geschoven. 

 ACM mag dus niet zonder meer uitgaan van de veronderstelling dat KPN geen prikkel heeft om 

wholesale diensten te leveren in afwezigheid van regulering maar dient daar deugdelijk onder-

zoek naar te doen. 

 Een aanzet tot een dergelijk onderzoek is opmerkelijk genoeg wel te vinden in het Reggefiber 

concentratiebesluit van ACM (eveneens van 31 oktober 2014) maar niet in het voorliggende ont-

werpbesluit. Dat terwijl de vraagstelling of KPN prikkels heeft tot het vrijwillig bieden van who-

lesale diensten van groot belang is bij de vaststelling van het risico op dominantie in de retail-

markten. 

 In het Reggefiber concentratiebesluit heeft ACM Critical Diversion Ratio (CDR) toetsen gedaan om 

te toetsen of KPN een economische prikkel heeft om bepaalde wholesale diensten te leveren. De 

Critical Diversion Ratio is het percentage klanten dat over moet stappen op retaildiensten van een 

verticaal geïntegreerde aanbieder om rendabel te kunnen stoppen met wholesale diensten. Dit 

percentage wordt vergeleken met de Actual Diversion Ratio (ADR), oftewel het percentage klan-

ten van wholesale afnemers dat daadwerkelijk overstapt op retaildiensten van de verticaal geïn-

tegreerde aanbieder. Zodra de ADR groter is dan de CDR, dan is er een prikkel om een bepaald 

wholesale aanbod in te trekken. 

 In het Reggefiber concentratiebesluit heeft ACM een toets uitgevoerd om te bepalen of KPN een 

prikkel heeft om passieve wholesale toegang te beëindigen waardoor wholesale klanten moeten 

overstappen op het actieve wholesale aanbod van KPN. [KPN Vertrouwelijk –  

                                                     ]. Dit betekent dat de ADR groter is dan de CDR, waarmee KPN een 

prikkel heeft om het passief aanbod te beëindigen ten gunste van een actief aanbod. 

 Daarnaast heeft ACM een toets uitgevoerd om te bepalen of KPN een prikkel heeft om de huidige 

mix van passieve en actieve wholesale toegang tegen de huidige tariefniveaus te handhaven. 

[KPN Vertrouwelijk –  

  

                                      ].13 

 Wat ACM echter niet heeft onderzocht is of KPN wellicht een prikkel heeft om actieve wholesale 

toegang te bieden. KPN heeft hiervoor de CDR uitgerekend op basis van dezelfde uitgangspunten 

als ACM gedaan heeft maar met als aanpassing dat alle partijen actieve wholesale toegang afne-

men tegen de huidige WBA tarieven. [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

                                                           
12  Tussen april 2010 en december 2012 waren wholesale huurlijnen ongereguleerd als gevolg van de vernie-

tiging van het huurlijnenbesluit van 19 december 2008. Tussen mei 2011 en december 2012 waren hoge 
kwaliteit WBT verbindingen ongereguleerd als gevolg van de gedeeltelijke vernietiging van het WBT be-
sluit van 19 december 2008. 

13  Dit percentage is vastgesteld op basis van een aanvullend marktonderzoek van Blauw en is gebaseerd op 
een steekproef van circa 300 geïnterviewden. Los van de betrouwbaarheidsintervallen die rond dergelijk 
onderzoek statistisch gezien gehanteerd moeten worden valt er ook een en ander af te dingen op het on-
derzoek zelf. Zie bijlage 2 – RBB Economics, Joint dominance on the Dutch retail market for internet ac-
cess? - A response to ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 
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 Uit de hierboven gegeven ADR/CDR analyse volgt dat KPN zonder meer een economische prikkel 

heeft om ten minste actieve wholesale toegang in de markt te handhaven. Hier dient ACM bij het 

analyseren van de retailmarkten rekening mee te houden. Zie hierover ook de analyse van het 

ontwerpbesluit van RBB Economics.14 

2.  Marktafbakening en dominantie-analyse retailmarkten 

 KPN plaatst een aantal kanttekeningen bij de door ACM uitgevoerde analyse van de retailmarkten. 

In sommige gevallen neemt ACM aspecten die voor de beoordeling van de dominantie van belang 

zijn ten onrechte niet in de analyse mee. In andere gevallen krijgen aspecten met een geringe 

relevantie voor de analyse van de upstream ontbundelde toegangsmarkt te veel gewicht. Ook 

weegt ACM de argumenten om te concluderen dat een risico bestaat van aanmerkelijke markt-

macht niet juist af.  

 ACM heeft in de analyse onterecht veel te veel gewicht toegekend aan de downstream markten 

voor vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten, terwijl die markten een geringe relevantie 

hebben voor de upstream ontbundelde toegangsmarkt. Opnieuw wordt door ACM ook PSTN/ISDN 

als downstream markt van ontbundelde toegang gezien, hoewel er in de markt geen dienstaan-

bod voor traditionele telefonie op basis van ontbundelde toegang in relevante omvang bestaat. 

Telefoniediensten via PSTN/ISDN behoren alleen tot de downstream markt van ‘ontbundelde toe-

gang’ als die – zoals ACM voorheen concludeerde – één markt zijn met VoB telefoniediensten. Nu 

ACM thans een verrassende – en zoals zal worden aangevoerd slecht gemotiveerde – andere keus 

                                                           
14

  Zie par. 2.2 in RBB Economics, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? A response 
to ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014, meegezonden als bijlage 
2 bij deze reactie. 
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maakt, had in haar eigen analyse de ‘traditionele’ telefoniemarkt en de eventuele dominantie-

analyses daarvan voor dit besluit eigenlijk verder geen rol behoren te spelen.15  

 Zakelijke netwerkdiensten vormen nauwelijks een relevante downstream markt. Minder dan 1% 

van ontbundelde aansluitlijnen wordt gebruikt voor zakelijke netwerkaansluitingen. Het lijkt uit-

gesloten dat conclusies over eventuele dominantie op deze retailmarkt doorwerken naar de up-

stream wholesale toegangsmarkten voor ‘massaproducten’ (zoals de Aanbeveling omschrijft).  

 Verder onderzoekt ACM de schaal- en breedtevoordelen voor het vaststellen van een risico op 

aanmerkelijke marktmacht selectief en wordt geen eenduidige en consistente weging van de cri-

teria gehanteerd. Voordelen die Liberty Global heeft in de Nederlandse markt voor televisiedistri-

butie, waar zij eind Q4 2013 volgens ACM beschikt over een marktaandeel van 55-60%, worden 

marginaal onderzocht. Voordelen die Liberty Global heeft in content-markten, die door overna-

mes van het bedrijf verder worden uitgebouwd, worden überhaupt niet meegenomen. De combi-

natie van de sterke positie van Liberty Global op de Nederlandse breedbandmarkt met de voorde-

len in de televisie- en content-markten wordt ook in het geheel niet belicht door ACM. Daar staat 

tegenover dat ACM de markt voor vaste telefonie uitgebreid analyseert en hierin onnavolgbare 

conclusies trekt. Niet alleen druisen de uitkomsten van deze analyse in tegen het Europese regel-

gevend kader, ontbreekt er een drie-criteria analyse, ook de ontwikkelingen in deze markt recht-

vaardigen in geen enkel opzicht – in ieder geval niet meer dan de markt voor televisiedistributie 

waar Liberty Global een marktaandeel heeft van 55-60%16 – de conclusies van ACM om deze markt 

te reguleren. Uit de Telecommonitor van ACM blijkt dat UPC/Ziggo op de markt voor enkelvoudi-

ge retail telefonieaansluitingen eind Q1 2014 over een marktaandeel van 40-50% beschikt. Het 

marktaandeel van Ziggo op de markt voor tweevoudige retail telefonieaansluitingen eind Q1 2014 

is in een kwartaal gestegen van 10-15% tot 15-20%. Ziggo meldt in zijn kwartaalbericht Q2 2014 

een dubbelcijferige groei van 11,9% op jaarbasis in de B2B markt.  

Breedbandtoegang als basis voor IP diensten 

 Diensten komen door de opkomst van breedbandtoegang steeds meer los te staan van het 

netwerk waarover ze geleverd worden. De breedbandtoegang vormt de basis voor het kunnen 

bieden van een breed scala aan diensten, zoals TV, VoB en VPNs. Er zijn inmiddels heel veel aan-

bieders die vanuit een platform allerlei IP diensten aan klanten bieden. Het maakt de aanbieders 

daarbij niet uit of klanten de internettoegangsdienst bij hun afnemen of bij een andere aanbieder. 

Door het leveren van een dedicated router of het instellen van IP routeringen op de router van de 

klant kunnen de partijen klanten op basis van de routering via hun platform alle diensten en het 

beheer van deze diensten bieden die klanten wensen. Partijen kunnen op klantwens dedicated 

ondersteuning, facturering en rapportages verzorgen. Sommige partijen doen dat in combinatie 

met de internetverbinding, de meeste doen dat (juist ook) over willekeurige breedbandverbindin-

gen ongeacht waar de klanten die afnemen. Er worden vaak wel eisen gesteld aan de verbindin-

gen opdat hun diensten een min of meer gegarandeerde kwaliteit hebben. 17 

                                                           
15  Traditioneel wordt door ACM ook PSTN/ISDN als downstream markt van ontbundelde toegang gezien, 

hoewel nauwelijks een relevant dienstaanbod daarvoor op basis van ontbundelde toegang bestaat. Al in 
de Aanbeveling ontbundelde toegang (EG 2887/2000) blijkt – overweging 7 – dat ontbundelde toegang 
beoogd was voor het aanbieden van breedband (DSL). Gebruik van het aansluitnetwerk voor telefonie be-
staat uit interne leveringen binnen KPN. Indien voor de retailmarkt voor PSTN ‘markt 3’ als relevante who-
lesale markt zou worden gezien, is er al helemaal geen aanleiding meer om nog ooit de oude markten 1 
en 2 de Aanbeveling 2007 (WLR/CPS) te analyseren. 

16  Volgens de Minister van EZ 59,8% in Q2 2014. 
17  Op 2 april 2014, 15:33 uur heeft KPN per email een overzicht met voor voorbeelden verstrekt. In het najaar 

van 2014 kan daaraan worden toegevoegd de aanbesteding van UWV waarin – voor zover KPN bekend – 
geen enkele partij heeft aangegeven dat zij geen vast aanbod kon uitbrengen of bieden als zij ook niet 
het netwerk aan UWV kan bieden. De partijen die hebben geboden, hebben daarbij hun vaste telefonie-
diensten geboden zonder daarbij een aanbieding te doen voor het netwerk van de klant. 
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 De redenering dat zonder regulering van KPN alleen nog partijen met een eigen netwerk actief 

zijn, houdt dan ook geen stand. Voor VoB zouden dat alleen KPN en kabelaanbieders zijn en voor 

zakelijke netwerkdiensten zou daar dan ook Eurofiber als relatief grote partij met een eigen net-

werk bij horen. (De mogelijkheden van alle) nieuwe spelers worden daarbij genegeerd. ACM dient 

daarom nogmaals te kijken naar de nieuwe en totale IP werkelijkheid, waarin de diensten en het 

netwerk gescheiden markten zijn. 

Ondeugdelijk onderzoek door ACM 

 In de zakelijke markten (vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten) erkent ACM inmiddels dat 

diensten als hosted voice en internet-VPNs tot de af te bakenen markten behoren, maar heeft KPN 

ernstige twijfel aan de toegepaste methoden door ACM om tot een inschatting te komen van de 

omvang van die diensten en de hoeveelheid aanbieders.  

 De reactie hierna en in separate bijlagen, KPN detailreactie op de retailanalyses vaste telefonie en 

zakelijke netwerkdiensten18 en het aanvullende memo van PB7 Research19, zal KPN aantonen dat 

ACM: 

 zich ten onrechte vooral richt op de bekende traditionele aanbieders van vaste telefonie en 

zakelijke netwerkdiensten;  

 talrijke nieuwe spelers en hun vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten buiten beschou-

wing laat; 

 zich daarbij baseert op extern onderzoek dat een aantal ernstige tekortkomingen heeft. 

 ACM moet – met de haar door de wet toegekende bevoegdheden – deze markten deugdelijk te 

onderzoeken, marktpartijen opsporen en hun afzet en omzet in kaart te brengen. Indien dit niet 

zou gebeuren zou dat een fundamentele tekortkoming van de analyse zijn, waarop deze niet in 

stand zou kunnen blijven. 20 

2.1 Retailmarkt internettoegang 

 De markt voor internettoegang is de enige markt met voldoende relevantie die downstream 

gelegen is van markt 3 van de Aanbeveling relevante markten. ACM zal met gedegen bewijs moe-

ten komen dat zonder ex ante regulering er feitelijk een situatie van gezamenlijke dominantie van 

KPN en Liberty Global bestaat of gaat ontstaan. De bewijslast die ACM op dat punt heeft wordt 

beschreven in het rapport van RBB Economics21, It takes two to tango van 24 oktober 2014, eerder 

al aan ACM gezonden op 26 november 2014 (en opnieuw als bijlage bij deze reactie). In de aanvul-

lende notitie van RBB Economics22 van 11 december 2014 wordt uitvoerig aangetoond dat het 

ontwerpbesluit niet aan die bewijslast voldoet. KPN verwijst naar die stukken en merkt in aanvul-

ling daarop nog het volgende op.  

 KPN herkent de conclusies van ACM met betrekking tot de afbakening van de retailmarkt voor 

internettoegang. KPN is het echter volstrekt niet eens met de conclusie van ACM dat er in de re-

tailmarkt voor breedband internettoegang een risico op gezamenlijke dominantie van Liberty 

Global en KPN zou bestaan. Niet alleen komt ACM op grond van een slechts marginaal onderzoek 

tot deze conclusie, ook meent KPN dat ACM de argumenten om dit te concluderen niet juist heeft 

afgewogen en dat de conclusie van ACM niet voldoet aan de wijze waarop volgens Europese ju-

                                                           
18  Bijlage 4 – KPN detailreactie op de retailanalyse vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten in het Annex 

B van het van het ontwerpbesluit ULL van ACM van 31 oktober 2014. 
19  Bijlage 5 – PB7 Research aanvullende memo, bepaling internet-VPN aantallen, 7 november 2014. 
20  Zie eerder al CBb 18 december 2013, ECLI:NL:CBB:2013:273. 
21  Bijlage 1 – RBB Economics rapport, It takes two to tango, 24 oktober 2014. 
22  Bijlage 2 – RBB Economics rapport, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? - A 

response to ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 
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risprudentie een dergelijke conclusie onderbouwd zou moeten worden. Van dit risico kan om de 

volgende redenen geen sprake zijn:  

 Door de verschillen tussen de kostenstructuren van de netwerken van KPN en Liberty Global is 

het onwaarschijnlijk dat KPN en Liberty Global het (stilzwijgend) eens worden over een geco-

ordineerd resultaat voor prijzen, marktaandelen of investeringen. KPN heeft een vergelijking 

gemaakt tussen de kostenniveaus van Ziggo (situatie voor de fusie met UPC) en KPN23. Uit de-

ze vergelijking blijkt dat er grote kostprijsverschillen tussen Ziggo en KPN bestaan. 

 Er zijn geen geloofwaardige mechanismen om de andere partij in geval van afwijkingen te 

straffen en om daarna terug te keren naar het (stilzwijgend) gecoördineerde uitkomst.  

 KPN en Liberty Global worden gedisciplineerd door operators zoals Vodafone, T-Mobile, Tele2 

en M7. Sommige van deze partijen concurreren op basis van wholesale toegang, maar zij zijn 

niet volledig afhankelijk van deze toegang omdat ze ook mobiele operators zijn dan wel dien-

sten op basis van satelliet aanbieden. 

 KPN zal, in de afwezigheid van wholesale toegangsverplichtingen, niet stoppen met het leve-

ren van wholesale diensten. Dit blijkt mede uit de aanbiedingen die KPN in de markt heeft 

gedaan naar marktpartijen met garanties die ver voorbij het reguleringsregime gaan. 

 Aangezien deze markt de belangrijkste downstream markt is voor de analyse van markt 3 van de 

Aanbeveling is de door ACM gegeven argumentatie geen valide grondslag voor ex ante maatrege-

len in markt 3, nota bene eenzijdig opgelegd aan KPN.  

2.2 Retailmarkt(en) vaste telefonie  

 ACM doet een uitgebreide analyse van de retailmarkt voor vaste telefonie maar de vraag is of 

deze retailmarkt voor de wholesale markt voor lokale toegang, verzorgd op een vaste locatie re-

levant is. Hoewel ontbundelde toegang tot het kopernetwerk van KPN al 14 jaar afgenomen kan 

worden door externe partijen, is er op basis daarvan door die partijen nooit op voldoende signifi-

cante schaal een traditioneel telefonieproduct gebouwd.24 Partijen die traditionele telefonie wil-

len leveren aan eindgebruikers gebruiken daarvoor WLR en CPS van KPN. Zoals in de vorige para-

graaf is aangegeven, zijn deze wholesale diensten sowieso de komende reguleringsperiode voor 

hen afneembaar op basis van bindende contractuele afspraken. Het wel of niet reguleren van de 

lokale toegang op wholesale niveau zal geen impact van enige betekenis hebben op de concur-

rentiesituatie op de retailmarkten voor vaste telefonie. 

 ACM lijkt het onderzoek naar de retailmarkten vaste telefonie vooral aan het ontwerpbesluit ULL 

te hebben toegevoegd om een haakje te kunnen slaan voor de verzwaarde ND-5 toets. Het is dui-

delijk dat ACM hiermee beoogt om een hoge ondergrens voor vaste telefonie in de zakelijke 

markt te bereiken zonder een discussie aan te hoeven gaan over het wel of niet slagen van een 

drie-criteria-toets in de oude markten 1 en 2 van de Aanbeveling relevante markten van 2007. Dit 

is uiteraard nooit de bedoeling geweest van de Europese Commissie. De Europese Commissie 

heeft duidelijke redenen aangegeven waarom de oude markten 1 en 2 niet meer op de lijst van 

relevante markten van de Aanbeveling 2014 staan. 

 Kijkend naar de concurrentiesituatie op de retailmarkten voor vaste telefonie vindt KPN voorts de 

uitkomsten van deze analyse van ACM onbegrijpelijk om de navolgende redenen:  

                                                           
23  Bijlage 6 – KPN paper inzake kostenverschillen KPN – Ziggo, 6 juni 2014. 
24  [KPN Vertrouwelijk –  

 
 
 
            ]. 
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a) uitkomsten zijn contrair aan de uitgangspunten en visie van de EC in de Aanbeveling relevan-

te markten 2014; 

b) marktafbakening is een gekunstelde constructie rondom de gewenste remedies; 

c) een belangrijk deel van de VoB aanbieders wordt niet betrokken in de analyse; 

d) geen risico op dominantie KPN bij afwezigheid van wholesale regulering; 

e) vergelijking van de huidige ACM analyse voor de telefoniemarkt met het televisieoordeel van 

2011. 

a) In strijd met Aanbeveling relevante markten 2014 

 Een van de belangrijkste wijzigingen bij de herziening in 2014 van de Aanbeveling relevante 

markten 2007 is dat de markten 1 en 2 van de lijst van relevante markten die in aanmerking ko-

men voor ex ante regulering van de lijst zijn geschrapt. De conclusie van de Europese Commissie 

is dat deze twee markten de toetsing aan de drie-criteria-toets niet meer doorstaan, dus als effec-

tief concurrerend worden aangemerkt. Om alsnog te kunnen reguleren zal ACM daarom een af-

zonderlijke drie-criteria-toets moeten uitvoeren.25  

 Alle aspecten die ACM aanvoert om te concluderen dat er een risico van aanmerkelijke 

marktmacht van KPN bestaat op de retailmarkten voor vaste telefonie, heeft de Europese Com-

missie bij de herziening van de Aanbeveling ook betrokken. De Europese Commissie licht dit uit-

gebreid toe op pagina 19 tot en met 26 van de Explanatory note bij de Aanbeveling relevante 

markten. In het memo ‘Frequently asked questions’ van de EC van 9 oktober 2014 naar aanleiding 

van de nieuw bekend gemaakte Aanbeveling vat de Europese Commissie het schrappen van markt 

1 en 2 van de lijst en de impact van deze wijziging op gebruikers als volgt samen:  

‘Why have markets 1 and 2 been deleted from the list? 

The Commission reached the conclusion that the fixed access (1) and voice call origination (2) mar-
kets are prospectively competitive on the basis of a public consultation (IP/12/1105), an expert report, 
and Article 7 case practice experience in reviewing national draft regulatory measures. The reasons 
to eliminate these two markets are: 

People are increasingly using IP technologies for voice calls, such as VoIP; 

Alternative operators are able to provide access to fixed telephony by relying on other regulated 
wholesale products in markets 3a and 3b; 

Increased use of mobile communications at the expense of fixed; 

Increased competition in bundles which include calls, internet, TV offers and mobile services. Fixed 
telephony access becomes the least important element of the bundle, as competition shifts towards 
TV, broadband and mobile. Demand for stand-alone access will continue to decrease. 

However the Recommendation acknowledges that specific national circumstances may justify further 
regulation of these markets at wholesale level, provided that the above three criteria test is met. 

How will this change affect users who rely only on fixed lines? 

The number of users who are either unwilling or not able to migrate to broadband is low. These con-
sumers will be protected from price rises once the regulation is lifted by the competitive pressure 
coming from other fixed or mobile platforms, as well as broadband services including VoIP. 

In the future it will not be profitable for an operator to keep both the telephone and IP network 
working, and new technological solutions, especially those offered by VoIP and mobile operators, 
will further reduce the number of people in this situation. 

Users relying only on fixed lines should not be affected by the removal of markets 1 and 2. In circum-
stances where this is not the case, NRAs may carry out a three criteria test and maintain regulation 
in these markets if all criteria are fulfilled.’ 

                                                           
25

  Zie ook overweging 25 van de Aanbeveling.  
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 KPN ziet niet in waarom de door de EC genoemde ontwikkelingen niet voor Nederland zouden 

gelden. Gegeven het feit dat de Nederlandse markt, met twee aanbieders met een landelijk dek-

kend netwerk, zich in de EU het best kwalificeert als concurrerende markt, is het toch wel opmer-

kelijk dat ACM concludeert dat de retailmarkten voor vaste telefonie niet concurrerend zijn. Als 

ACM tot deze conclusies komt, dan lijkt het niet aannemelijk dat andere EU lidstaten tot deregule-

ring over kunnen gaan en dan vraagt KPN zich af waar de bevindingen van de EC dan op gestoeld 

zijn.  

 De pogingen van ACM om alsnog vaste telefonie te kunnen reguleren zonder de daarvoor 

vereiste drie-criteria-toets uit te voeren (via de band van markt 3a van de Aanbeveling) kunnen 

niet slagen. Als ACM van mening is dat er nog een grondslag bestaat voor regulering op de vaste 

telefonie markten dan zal als eerste stap een drie-criteria-toets uitgevoerd moeten worden om 

vast te stellen of de markt voor vaste telefonie überhaupt in aanmerking kan komen voor ex ante 

maatregelen.  

b) Marktafbakening is gekunsteld en onjuist 

 Het besluit wekt sterk de indruk dat de markt is afgebakend rond die producten waar ACM 

aangescherpte ondergrensregulering opportuun vindt. Dat komt het best tot uiting bij de afbake-

ning van PSTN als een aparte markt. ACM komt tot een aparte relevante markt voor PSTN omdat 

sommige marktpartijen aangeven dat de overstap van PSTN naar VoIP de komende jaren afvlakt, 

de onderzoeken van Ecorys en Dialogic zouden aangeven dat er een substantiële, gebonden 

groep PSTN-afnemers is en blijft die niet wil of kan overstappen, en [KPN Vertrouwelijk –  

                                                                                    ] ook wijst op het bestaan van een substantiële, 

groep gebonden PSTN-afnemers.  

 KPN kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ACM selectief argumenten aanvoert en 

ontwikkelingen duidt om ex ante regulering van KPN te rechtvaardigen. KPN meent dat de vol-

gende aspecten de conclusie van ACM volledig ontkrachten. Zie voor een zeer kritische analyse 

van het Dialogic rapport ook  RBB Economics.26  

 Allereerst is het bijzonder dat Dialogic stelt dat wanneer de ontwikkeling van PSTN zou worden 

doorgetrokken er per april 2018 geen PSTN-aansluitingen meer zijn en dat Dialogic vervolgens de 

overstap dermate afvlakt dat er vanaf 2014 nagenoeg geen overstap meer plaatsvindt naar VoIP. 

Deze conclusie wordt niet gesteund door huidige trendmatige ontwikkelingen. Als er gekeken 

wordt naar de huidige markt dan is er nog volop overstap zichtbaar van de huidige traditionele 

telefonie platformen naar VoIP gebaseerde platformen en er is nog geen serieuze afname van het 

aantal overstappen waarneembaar. Dat blijkt onder andere uit het aantal nummerporteringen27 

van de afgelopen jaren. 

 

                                                           
26

  Bijlage 2 – RBB Economics, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? A response to 
ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 

27  Deze kunnen opgevraagd worden bij de stichting COIN; www.coin.nl. 
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Figuur 2: overzicht van nummerporteringen van 2009 tot heden (bron: stichting COIN) 

 

 Een aantal van 20.000 nummerporteringen per maand komt overeen met 240.000 per jaar en dat 

is meer dan 14% per jaar. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat dit alleen de overstappers 

zijn die hun bestaande nummer meenemen. Er is ook een categorie klanten – met name in de 

zakelijke markt – die overgaan op een nieuw 088 of 085 nummer en dus geen nummer porteert28. 

Als gevolg hiervan daalt KPN’s installed base van zowel PSTN, ISDN2 als ISDN 15-20-30 al geruime 

tijd. De door ACM en Dialogic verwachte afvlakking van de krimp in PSTN is dan ook tot en met 

oktober 2014 niet zichtbaar. [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ]. 

  

 In het rapport Future electronic communications markets subject to ex-ante regulation van Ecorys 

van 18 september 2013 in opdracht van DG Connect van de EC concludeert Ecorys het volgende: 

                                                           
28  Zie Schaarsterapportage 2013 van ACM waaruit blijkt dat de uitgifte van bedrijfsnummers gestaag groeit. 

Zo is het aantal uitgegeven 088 nummers van 2.610.100 in 2012 gegroeid naar 2.869.600 in 2013.  
Link: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12995/Schaarsterapportage-nummers-2013/ 
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‘For now we conclude that the relevant retail market in the representative Member State includes 
both narrowband (PSTN) and broadband (VoIP), but during the period up to 2020 the PSTN market 
may tend towards a captive market that is less and less contested by VoIP based competitors.’ 

 Ook hieruit kan afgeleid worden dat de conclusie van ACM voor de komende reguleringsperiode 

tot en met 2018 niet in lijn is met de breed gedragen visie van Ecorys en de EU lidstaten dat VoIP 

een substituut is voor traditionele telefonie.  

 Ten tweede is merkwaardig in de redenatie van ACM dat klanten die ACM op dit moment als 

‘gebonden’ gebruikers beschouwt, blijkbaar in de loop van de reguleringsperiode kunnen over-

stappen naar VoB diensten. Dit is een illustratie dat deze gebruikers niet gebonden zijn. 

 Ten derde is de conclusie dat [KPN Vertrouwelijk –  

                          ] ook op het bestaan van een substantiële, groep gebonden PSTN-afnemers wijst 

onbegrijpelijk. Volgens ACM bevestigt dit dat KPN gebonden PSTN-afnemers niet snel kan laten 

overstappen op digitale alternatieven. ACM lijkt niet te begrijpen dat [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

                                                                               ]. Het bevreemdt dan ook dat ACM dit als argument 

gebruikt om te concluderen dat er sprake is van een gebonden gebruikersgroep, terwijl Ecorys in 

haar onderzoek hierin juist een bevestiging ziet dat het risico op het ontstaan van een gebonden 

gebruikers groep klein is.  

‘Starting from the prospects as described in the business as usual scenario, there remains a large 
number of end-users untapped by alternative VoIP providers. As such there is an incentive for VoIP 
operators to come up with solutions to circumvent the switching barriers that make the captive 
group captive. In Belgium, for example, there are plans for installing PSTN cards in the DSL modem 
at the consumer premises; thereby allowing end-users to hook up their in-house PSTN based tele-
phony systems to a VoIP network. This technology will not be a solution for addressing a need for 
back-up power supply or increased reliability. However, one could imagine alarm systems being pro-
vided with a stand alone back-up power supply (in the form of a battery) and mobile networks being 
used for redundancy in case the VoIP line fails.’ 

 Als er sprake zou kunnen zijn van een groep gebonden PSTN-afnemers is het opmerkelijk dat ACM 

in het ontwerpbesluit zich geen rekenschap geeft van hetgeen de EC hierover in haar Explanatory 

note bij de Aanbeveling relevante markten stelt:  

‘Simultaneously, technological solutions, particularly offered by VoIP and mobile operators, will fur-
ther reduce PSTN user captivity by offering increased reliability and security at similar levels as PSTN 
networks. If, however, despite the competitive constraints, a material risk remains of some captive 
users being negatively affected by the removal of ex ante regulation, NRAs might consider imple-
menting alternative and more proportionate, transitional policies, not based on the SMP obligations, 
to protect a small and decreasing group of specific customers still dependant on the PSTN technology 
or consumer groups who might be particularly vulnerable. Therefore, on a forward-looking basis, 
NRAs should analyse the provision of services such as fixed narrowband access and the need for 
wholesale access regulation against the transition to all-IP networks. In such analysis, the NRAs 
could in particular consider the number of captive users in its defined geographical market and the 
potential risk of anti-competitive behaviour by the fixed network operator absent ex ante regulation 
but relying on general competition law.’ 

 Uit het bovenstaande volgt dat een NRA volgens de EC een alternatieve, proportionele en 

tijdelijke maatregel, die niet gebaseerd is op het AMM kader, mag overwegen om kwetsbare 

eindgebruikers te beschermen. De verplichting die ACM voornemens is op te leggen lijkt hieraan 

niet getoetst.  

 De gesignaleerde groep gebonden gebruikers zou bestaan uit ouderen, die niet willen 

overstappen, of uit technisch en financieel gebonden afnemers, die de traditionele telefonie-

aansluiting gebruiken voor andere toepassingen dan bellen. De afbakening van een nieuwe tele-

foniemarkt (afwijkend van de afgelopen 10 jaar) is daarmee mede gebaseerd op een techniekaf-

hankelijke benadering, waarin machine-to-machine communicatie ten onrechte tot de spraaktele-



Openbare versie 

22 

 

foniemarkt wordt gerekend en door ACM – voor de toepassing van bijvoorbeeld hoofdstuk 7 wel 

– als spraaktelefonie erkende diensten zoals VoB1 niet meer. Voor ouderen is de eerder genoem-

de VoB dienst [KPN Vertrouwelijk –                                    ] een volwaardig substituut en verder 

gaat ACM er aan voorbij dat de specifieke niet-telefonie toepassingen over PSTN ook over ISDN, IP 

en mobiel geboden worden. Daarmee is de marktafbakening niet juist. Indien ACM wil conclude-

ren tot een aparte machine-to machine markt op PSTN dan zou daaraan een apart onderzoek en 

een aparte marktafbakening ten grondslag moeten liggen, omdat duidelijk is dat zowel vanuit 

vraag als aanbod zijde ouderen en machines niet tot dezelfde markt behoren. Een dergelijke 

markt kan pas worden gereguleerd na uitvoering van een drie-criteria-toets. 

Ook het onderscheid tussen 1, 2-12 en >12 gelijktijdige gesprekken is gekunsteld en niet geba-

seerd op enig gefundeerd onderscheid tussen de markten. Alle vormen van PSTN, ISDN en VoB 

kunnen worden gebruikt voor vast bellen en komen ook in alle samenstellingen voor bij klanten. 

De marktafbakening van ACM vormt geen enkele afspiegeling van de markt. [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         ]. 

 Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, is er geen duidelijk onderscheid waarneembaar tussen 1 

en 2 of tussen 12 en 13 gelijktijdige gesprekken die duidt op verschillende markten.  

 KPN concludeert dat het huidige marktbeeld de door ACM voorgenomen afbakening van de 

markten voor vaste telefonie niet rechtvaardigt.  

c) Geen risico op dominantie KPN bij afwezigheid van wholesale regulering 

 De vermeende dominantie van KPN volgt rechtstreeks uit de marktafbakening. Door de markten 

strak rond het productportfolio van KPN af te bakenen is het niet heel verrassend dat er hoge 

marktaandelen van KPN uitkomen.  

 Deze marktaandelen komen nog eens extra hoog uit omdat ACM een belangrijk deel van de 

markt niet uitvraagt. KPN heeft de porteringen in 2014 onderzocht en stelt vast dat [KPN Ver-

trouwelijk –     ]% van de netto uitporteringen naar partijen gaan die niet door ACM zijn uitge-

vraagd29. 

                                                           
29  KPN heeft dit vastgesteld op basis van COIN porteringsgegevens over 2014. 
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 Het grote aantal kleine partijen (waarvan een deel hard groeit) is ook een duidelijk bewijs dat er 

geen significante toetredingsdrempels meer bestaan. Hierdoor zal de telefoniemarkt de drie-

criteria-toets niet doorstaan en kan er van dominantie al helemaal geen sprake zijn.  

In de analyse van ACM – in afwezigheid van regulering – gaat ACM er ten onrechte van uit dat zo 

goed als de hele markt voor 2-12 gesprekken en een groot deel van de markt voor >12 gesprekken 

naar KPN gaat. Deze hypothese gaat er vanuit dat er bij afwezigheid van regulering geen who-

lesale aanbod meer zou zijn. Zoals in paragraaf 1 is uiteengezet, dient ACM in ieder geval uit te 

gaan van het bij overeenkomsten vastgelegde WLR en CPS aanbod en dat KPN een prikkel houdt 

om actieve toegang tot het netwerk te blijven bieden. Op basis van deze wholesale diensten kun-

nen aanbieders blijven concurreren met KPN. Daarnaast maakt een toenemend aantal aanbieders 

gebruik van de bestaande breedband internetverbinding van de eindklant30 zodat ook deze aan-

bieders in de markt zullen blijven.  

 KPN concludeert dat er in de markt voor vaste telefonie geen sprake is van dominantie van KPN in 

afwezigheid van ULL regulering. In een separate bijlage gaat KPN in meer detail in op de re-

tailanalyse van ACM.31 

d) Vergelijking van de huidige ACM analyse voor de telefoniemarkt met het televisieoordeel 

van 2011 

 Als de ontwikkelingen in de telefoniemarkt nu vergeleken worden met de ontwikkelingen in de 

televisiemarkt ten tijde van het televisieoordeel van ACM uit 2011 dan is een opvallende gelijkenis 

te zien:  

 Zowel in de markt voor televisie van destijds als in de markt voor vaste telefonie nu speelt de 

overgang van oude (analoge) technologie naar moderne digitale technologie. Bij televisie 

gaat het om de migratie van analoge TV naar digitale TV. Bij telefonie gaat het om de migra-

tie naar VoIP technologie. Klanten die deels analoge en deels digitale TV hebben dienen ei-

genlijk niet beschouwd te worden in de vergelijking als ‘digitale’ klanten, omdat ze blijkbaar 

om bepaalde redenen toch afhankelijk zijn van het analoge aanbod. 

 Zowel bij televisie als bij telefonie spelen (de mogelijkheid tot) OTT diensten een rol. Bij tele-

visie als potentiële toekomstige dienst, bij telefonie als reeds bestaande dienst. 

 Zowel in de televisiemarkt van destijds als in de huidige telefoniemarkt hebben de van ouds-

her sterkste aanbieders een marktaandeel van 50% of meer met een sterk dalende trend. 

 
 Televisie (2011) Telefonie (Q1 2014) Bron 

Marktaandeel totaal incumbent* 55-70% 51% SMM Q12014 

Marktaandeel IP deel incumbent  72% 38% SMM Q12014 

Percentage digitalisering** 60%*** 5162/7124=72% SMM Q12014 

Churn disconnects 12% 16% SMM 2013 

OTT ontwikkelingen 
Belofte maar geen (echt) aanbod 

(bijv. GoogleTV, Iphion) 

Afgenomen door significant 

deel van de markt (bijv. Skype) Diversen 

  
 * Marktaandelen televisie CAIW, UPC en Ziggo opgeteld als proxy voor marktaandeel binnen verzor-

gingsgebied 
 ** Digitalisering bij telefonie is Voice over Breedband 

                                                           
30  Op basis van informatie van VoIP aanbieders op internet en COIN nummerporteringen schat KPN in dat 

ca. 10% van de netto uitporteringen in 2014 (tot eind november) naar partijen gaat die VoIP aanbieden op 
basis van de bestaande breedbandinternet verbinding van de eindklant. ACM dient hier nader onderzoek 
naar te doen. 

31  Zie bijlage 4 – KPN detailreactie op de retailanalyses vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten in het 
Annex B van het ontwerpbesluit ULL van ACM van 31 oktober 2014. 
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 *** Zie TV oordeel ACM 20-12-2011, randnummer 109. Dit betreft klanten die digitale TV en eventueel 
analoge TV afnemen 

 

Ondanks deze gelijkenissen trekt ACM toch voor telefonie een 180 graden andere conclusie dan 

destijds voor de televisiemarkt. De ongelijke behandeling tussen KPN en Liberty Global begint dus 

al bij de markt- en dominantie-analyse.  

2.3 Retailmarkt zakelijke netwerkdiensten 

a) Relevantie voor de wholesale markt voor lokale toegang 

 De omvang van de markt voor zakelijke netwerkdiensten is volgens de laatste ACM Monitor 

144.000 aansluitingen. Tegelijkertijd zijn er ruim 62.000 FttO aansluitingen. Aangenomen dat die 

FttO aansluitingen allemaal gebruikt worden voor zakelijke netwerkdiensten en het aantal bij 

ACM gerapporteerde zakelijke netwerkdiensten op coax verwaarloosbaar zou zijn dan komt het 

aantal aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten op koper op maximaal 82.000. Ten opzichte 

van het aantal aangesloten adressen van 8,3 miljoen op koper en de 2 miljoen adressen op glas is 

dat minder dan 1%. Dit aantal is op zichzelf natuurlijk veel te laag om vergaande en beperkende 

verplichtingen op koper op te leggen voor de ruim 99% andere aangesloten adressen. Een ver-

meende dominantie op deze in omvang beperkte markt kan dus niet als dragende reden worden 

gehanteerd om de wholesale markt voor lokale toegang te reguleren. 

b) Marktafbakening 

 Het is terecht dat ACM open VPNs tot de markt van zakelijke netwerkdiensten heeft gerekend. De 

term ‘open VPN’ kan misleidend zijn omdat de term ‘open’ de indruk kan wekken dat het om een 

kwalitatief mindere dienstverlening gaat. Aanbieders van VPNs over een breedband internetver-

binding32 zullen deze VPNs zeker niet als open beschouwen daar deze VPNs doorgaans met sterke 

encryptie worden versleuteld. 

c) Dominantie-analyse 

 Ondanks het terecht opnemen van internet-VPNs in de markt voor zakelijke netwerkdiensten 

wordt door ACM te weinig rekening gehouden met de concurrentiedruk die van deze categorie 

VPNs uitgaat. Bij de bepaling van de marktaandelen gaat ACM zonder deugdelijke motivering 

voorbij aan het deskundigenrapport van PB733. In plaats daarvan kiest ACM voor een drie jaar oud 

rapport van IDC en laat zij na om zelf een deugdelijk onderzoek te doen. Het navragen bij een 

aantal leveranciers kwalificeert niet als een deugdelijk onderzoek. KPN heeft PB7 om een nadere 

toelichting gevraagd over de manier waarop de aantallen tot stand zijn gekomen. Uit de reactie 

en het eerdere rapport van PB7 alsmede uit eigen analyses beschouwt KPN de schattingen van 

PB7 nog steeds als zeer conservatieve schattingen van de omvang van de installed base van inter-

net-VPNs. Hierdoor wordt het marktaandeel van KPN op de markt van zakelijke netwerkdiensten 

veel te hoog ingeschat. Deze toelichting van PB7 is als bijlage34 bij deze reactie gevoegd.  

 Vervolgens baseert ACM zich op het argument van het belang van een grote netwerkdekking. Dit 

argument gaat echter voorbij aan het feit dat de footprint van alternatieve aanbieders35 steeds 

groter wordt en dat marktpartijen steeds minder afhankelijk worden van KPN’s netwerk. Boven-

dien hoeven aanbieders van internet-VPNs helemaal geen eigen netwerk te hebben om hun dien-

                                                           
32  KPN zal hierna de term internet-VPN hanteren. 
33  Bijlage 7 – PB7 Research rapport, Internet VP en de Markt voor Zakelijke netwerkdiensten, 8 juli 2014. 
34  Bijlage 5 – PB7 Research aanvullende memo, bepaling internet-VPN aantallen, 7 november 2014. 
35  Zie bijvoorbeeld tabel 34 uit het ontwerpbesluit waarin de glas footprint van alternatieve partijen wordt 

vermeld. 
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sten te kunnen aanbieden. Doordat internet-VPNs tot de markt voor zakelijke netwerkdiensten 

behoren werkt de concurrentiedruk die aanwezig is op de markt voor breedbandinternet volledig 

door in de markt voor zakelijke netwerkdiensten. Dit geldt eveneens in de hypothetische situatie 

dat er geen regulering is. 

 Vervolgens gaat ACM er ook in deze dominantie-analyse aan voorbij dat KPN een prikkel heeft om 

zonder regulering wholesale diensten te leveren. KPN kan ook niet vaststellen voor welke retail-

dienst een wholesale dienst wordt gebruikt. Er geldt ten aanzien van wholesale diensten voor 

zakelijke netwerkdiensten dus ook een economische prikkel om vrijwillig wholesale diensten te 

leveren. Met de vrijwillig door KPN geboden wholesale diensten kan een landelijke dekking ver-

kregen worden, hetgeen nogmaals het argument van landelijke dekking hierboven wegneemt. 

 Naast KPN zijn er nog andere aanbieders van diensten op eigen infrastructuur zoals Eurofiber en 

lokale glasinitiatieven. Deze partijen bieden vrijwel zonder uitzondering wholesale diensten aan 

die gebruikt worden door aanbieders van zakelijke netwerkdiensten om gaten in hun eigen dek-

king te dichten. Eurofiber heeft zelfs zijn business model volledig gebaseerd op het leveren van 

wholesale diensten.  

 Als laatste gaat ACM volledig voorbij aan de inmiddels aanzienlijke netwerkdekking van Liberty 

Global. ACM heeft al vastgesteld dat de dekking van het coaxnetwerk van Liberty Global in Neder-

land voor 158.000 bedrijven met meer dan 5 werknemers tussen de 60 en 65% is. Dat is een zeer 

aanzienlijke netwerkdekking. Daarnaast heeft Liberty Global een glasdekking die inmiddels groter 

is dan die van Eurofiber (75-80% op < 250 meter, tabel 34 in het ontwerpbesluit). Ondanks deze 

overtuigende cijfers blijft ACM volhouden dat Liberty Global een beperkte netwerkdekking heeft 

voor zakelijke adressen. Verder wordt de enigszins beperktere netwerkdekking van Liberty Global 

in Nederland ruimschoots gecompenseerd door 50 miljoen ‘addresses passed’ in Europa (waaron-

der vrijwel geheel Vlaanderen). Liberty Global zal bedrijven met vestigingen in meerdere landen 

in Europa beter kunnen bedienen dan KPN. 

 Typerend voor het beeld van ACM rond netwerkdekking is onderstaande passage uit de 3-pager: 

KPN heeft een sterke positie in zakelijke vaste telefonie en in zakelijke netwerkdiensten. UPC/Ziggo is 
klein op die zakelijke markten. Op een industrieterrein ligt meestal geen coaxkabel. Om de concur-
rentie daar te verbeteren moet KPN toegang bieden aan zijn concurrenten. 

 ACM haalt hier het argument van de bedrijventerreinen van stal. Uit een analyse van KPN’s eigen 

installed base van zakelijke netwerkdiensten blijkt dat slechts [KPN Vertrouwelijk –     ]% van de 

zakelijke netwerkdienst aansluitingen zich op één van de circa 4000 bedrijventerreinen bevinden. 

Als het al waar is dat Liberty Global een beperkte dekking heeft op bedrijventerreinen dan valt 

nog steeds het overgrote deel van de zakelijke netwerkdienst aansluitingen van KPN binnen de 

netwerkdekking van Liberty Global. 

 ACM baseert haar bevindingen ten aanzien van dominantie in de markt voor zakelijke 

netwerkdiensten vrijwel volledig op achterhaalde marktbeelden en een ernstige onderschatting 

van de concurrentiekracht van enerzijds internet-VPNs en anderzijds het grote geavanceerde net-

werk van Liberty Global in Nederland en elders in Europa. 

2.4 Retailmarkten voor televisiedistributie en contentdiensten 

 ACM besteedt in de dominantie-analyse op de consumenten breedbandmarkten marginaal 

aandacht aan de positie van Liberty Global met betrekking tot de ‘doorgifte’ van televisiediensten 

en de toegang tot content(-rechten). Dit bevreemdt te meer daar de Europese Commissie een 136 

pagina tellend besluit heeft genomen over de effecten op de televisie- en contentmarkt inzake de 

overname van Ziggo door Liberty Global. Overigens merkt KPN op dat KPN ten tijde van de tot-

standkoming van onderhavige reactie slechts beperkt kennis heeft kunnen nemen van dit besluit, 
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en daardoor niet in staat is zijn reactie daarop af te stemmen. KPN behoudt zich dan ook alle 

rechten voor om op de overwegingen van dit besluit in latere instantie terug te komen, zowel in 

de vervolg van de voorbereidingsprocedure van het onderhavige ontwerpbesluit (en in een even-

tuele beroepsprocedure tegen het definitieve besluit) als in reacties op toekomstige ontwerpbe-

sluiten van ACM over de daarbij behorende upstream wholesale markten.  

 KPN meent dat ACM in haar analyse niet voorbij kan gaan aan de volgende aspecten: 

 De effecten van de wereldwijde contentstrategie van Liberty Global op de concurrentie in de 

Nederlandse markt. Met de wereldwijde inkoop en verwerving van contentrechten door Liber-

ty Global geniet Ziggo in Nederland ten opzichte van andere aanbieders niet alleen zeer grote 

schaalvoordelen, maar het zou Ziggo ook de mogelijkheid kunnen geven om de chronologie 

van standaard vensters voor TV series te beïnvloeden. TV series hebben meestal een eerste 

venster in ‘gratis TV’, maar als gevolg van de kopersmacht kunnen TV series bij Liberty Global 

eerst in een ‘premie betalen’ venster uitgezonden worden en pas later in een ‘gratis TV’ ven-

ster. Bovendien, hoewel voor TV On Demand rechten standaard geen ‘exclusiviteit’ wordt 

overeengekomen, heeft Liberty Global de macht om een exclusief TVOD venster te bedingen. 

 De effecten van de strategie van Liberty Global als verticaal geïntegreerde aanbieder van in-

ternettoegangsdiensten, doorgifte van televisiediensten en toegang tot content, die door 

overnames verder worden uitgebouwd. Met deze strategie kan Liberty Global optreden als 

‘gatekeeper’ voor toegang tot zijn landelijke kabelnetwerk terwijl zij tevens de productie en 

distributie van content controleert. Een dergelijke strategie kan de verhoudingen op de Ne-

derlandse tv-markt sterk beïnvloeden. John Malone, de grote baas van Liberty Global, eige-

naar van UPC en Ziggo, maakt er geen geheim van de combinatie van toegang en content in-

teressant te vinden.  

‘Malone has highlighted the need for vertical integration as networks converge it is price or content 
that will drive choice of triple/quad provider.’36 

Verticale integratie van een landelijke aanbieder van breedbandinternet toegang en (premi-

um) content kan een monopolistische uitwerking hebben op de markt. BSkyB verwierf enkele 

jaren geleden ITV en moest zijn belang afbouwen omdat de Britse overheid bezwaar had te-

gen de machtsconcentratie in zowel toegang als content. Deze strategie heeft potentieel gro-

te gevolgen voor het level playing field in Nederland. ACM dient de strategie van Liberty Glo-

bal met betrekking tot content integraal in haar onderzoek te betrekken. 

 

  

                                                           
36  Zie interview over Media Consolidation in the Wall Street Journal met CEO Mike Fries, Chairman John Ma-

lone ‘For Liberty Global, the Next Step Is the Content’, van 29 juli 2014. Zie ook Bank of America Merrill 
Lynch, Specialist Sales - Global Telecoms and European Tech, 17th July 2014 ‘Content: Interesting move by 
Liberty Global to acquire a 6.4% stake in ITV. We see this as a 1st step. Malone has highlighted the need 
for vertical integration as networks converge it is price or content that will drive choice of triple/quad pro-
vider. Discovery/Liberty has been buying content assets in Europe and Liberty has emphasised the attrac-
tion of free to air assets. Liberty can use ITV channels and content to different the platform and cross pro-
mote it….’ 
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3. Marktafbakening en dominantie-analyse wholesale markt 

3.1. Belang van de marktafbakening op de wholesale markt 

 De instructie vanuit de Aanbeveling relevante markten is duidelijk:  

‘(10) Als de desbetreffende retailmarkt in de toekomst bij afwezigheid van regelgeving ex ante niet 
daadwerkelijk concurrerend zal zijn, dient/dienen de bijbehorende wholesale markt(en) die overeen-
komstig artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG aan regelgeving ex ante kan/kunnen worden onderwor-
pen te worden beoordeeld. Bij het analyseren van de grenzen en de marktmacht op één of meer bij-
behorende relevante wholesale markten om te bepalen of deze daadwerkelijk concurrerend is/zijn, 
dient rekening te worden gehouden met directe en indirecte concurrentiedruk, ongeacht of die druk 
al dan niet voortvloeit uit elektronische-communicatienetwerken, elektronische- communicatiedien-
sten of andere soorten diensten of toepassingen die vanuit het oogpunt van de eindgebruiker verge-
lijkbaar zijn. 

 Omdat het voor KPN zeer onaannemelijk is dat, ook bij afwezigheid van regulering, op de 

relevante retailmarkten een risico van (gezamenlijke) aanmerkelijke marktmacht bestaat, zou hier 

het onderzoek al moeten stoppen. Maar omdat ACM een andere conclusie trekt gaat KPN hierna 

op het vervolg van de dan benodigde analyse in.  

 Al bij de afbakening (‘grenzen’) van de markt dient volgens het citaat naar directe en indirecte 

concurrentiedruk te worden gekeken. De hoogste upstream markt die onderzocht moet worden is 

volgens de Aanbeveling ‘markt 3’ (zie hierboven). ACM lijkt bij de analyse nog te zijn uitgegaan 

van de oude Aanbeveling en verklaart slechts dat die in wezen hetzelfde inhoudt. Dit roept echter 

vragen op over de correctheid van (de start van) de analyse. Zoals ACM het uitwerkt is ‘ontbun-

delde toegang’ een techniekafhankelijke (koper/glas FttH) invulling van de techniekonafhankelijke 

omschrijving van de Aanbeveling. ACM bakent de markt immers af aan de hand van de vraag of 

zij ‘passieve remedies’ als ontbundelde toegang kan opleggen. Daarmee verwordt de mogelijk op 

te leggen remedie tot een marktafbakening, waar de instructie en omschrijving van de Aanbeve-

ling duidelijk aangeven dat een techniekneutrale invulling moet worden gekozen.37 De aanleiding 

voor de Commissie om deze markt thans anders te definiëren is dat met de ontwikkeling van 

nieuwe (NGA) netwerktechnologieën de toegangsvormen minder helder zijn en markten daarom 

minder techniekafhankelijk moeten worden afgebakend. Uitgerekend in de EU lidstaat met de 

verst gevorderde concurrentie op NGA infrastructuren negeert ACM dit. Zie overzicht van Cullen 

inzake NGA deployment in de EU, van 5 november 2014: 

 

                                                           
37  Zie ook overweging (1) van de Aanbeveling: ‘In Richtlijn 2002/21/EG is een wetgevend kader voor de sector 

elektronische communicatie vastgesteld waarmee ernaar wordt gestreefd een antwoord te bieden op de 
convergentietrends door alle elektronische-communicatienetwerken en -diensten te bestrijken die binnen 
de werkingssfeer ervan vallen.’ 
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Figuur 3: NGA deployment in de EU (bron: Cullen) 

  

 ACM had dan ook behoren te onderzoeken welke upstream diensten voor in de (onder 2 al 

aangegeven) retailmarkten – inclusief televisie – behoren tot de markt voor ‘lokale toegang op 

wholesale niveau, verzorgd op een vaste locatie’. Er is geen aanleiding om de interne upstream-

leveringen buiten de marktafbakening te laten op grond van bovenstaand citaat (‘directe en indi-

recte concurrentiedruk’), nu evident is dat de interne leveringen van kabelaars direct doorwerken 

in de retailmarkten. ACM kan dan ook redelijkerwijs niet aannemen dat op de markten 3(a) of 3(b) 

van de Aanbeveling KPN een marktaandeel heeft van 100%. Ook de Explanatory Note van de 

Commissie bij de Aanbeveling leidt tot deze conclusie.38 De marktafbakening had hier dan ook 

techniekonafhankelijk moeten plaatsvinden als ‘een vorm van wholesale toegang op lokaal ni-

veau ten behoeve van mass market downstream diensten’.  

 Met de juiste marktafbakening van een eventueel te onderzoeken wholesale markt had ACM niet 

eenvoudig tot een risico van aanmerkelijke marktmacht van alleen KPN kunnen concluderen. Nu 

deze wholesale markt ook de upstream markt is voor televisiediensten, waar de kabel nog steeds 

een grote voorsprong heeft, is dat eigenlijk uitgesloten. Een feitelijk onderzoek naar eventuele – 

maar eens te meer onaannemelijke – gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht van KPN en Liberty 

Global heeft niet eens plaatsgevonden, althans niet kenbaar.  

 KPN was en is het dan ook oneens met de marktafbakening van de wholesale markt en met name 

het buiten de markt laten van kabel. Het CBb heeft in de uitspraak op het beroep tegen het ULL 

besluit van december 2011 geen oordeel gegeven op de grieven van KPN tegen de marktafbake-

ning maar de grieven van KPN afgewezen omdat KPN onvoldoende zou hebben onderbouwd dat 

een andere marktafbakening tot een andere conclusie zou hebben geleid in de dominantie-

                                                           
38  Zie pararaaf 3.3 (‘Self-Supply’), p. 18, waar hier voor ‘alternative operator’ kabel kan worden gelezen: ‘In 

cases where there is likely demand substitution, i.e. where wholesale customers are interested in procuring 
from alternative operators, it may be justified to take the self-supply concerned into consideration for the 
sake of market delineation. Even where there is an alternative potential supplier, it may share the same 
strategic interests as the incumbent regarding supply to third parties, to discourage market entry. Alterna-
tive operators' selfsupply should, in particular, be assessed when alternative operators' networks are in-
cluded in the relevant market due to the strong direct pricing constraints they exert on the incumbent ope-
rator.’ 
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analyse. KPN begint deze reactie daarom met een schets van de dominantie-analyse voor de situa-

tie dat de interne leveringen van de kabel wel meegeteld worden. 

 Als eerste moet het marktaandeel worden vastgesteld. KPN telt daarbij de adressen met een 

actieve aansluiting bij KPN, Liberty Global, overige kabel en overig glas. Het aantal adressen met 

één of meer actieve aansluitingen van Liberty Global bedraagt 4,5 miljoen39. Het aantal adressen 

met tenminste 1 actieve koperaansluiting bij KPN bedraagt [KPN Vertrouwelijk –                     ].40 

De overige kabelaars en CIF hebben ongeveer 0,5 miljoen adressen met tenminste 1 actieve aan-

sluiting. Uit deze analyse blijkt dus dat Liberty Global meer adressen met een actieve aansluiting 

heeft dan KPN. KPN heeft daarmee niet het grootste marktaandeel. 

 Andere factoren als technologische voorsprong, toegang tot financiële middelen enz. die wijzen 

op dominantie van KPN heeft ACM in de retailmarkt al niet gevonden en zijn in de wholesale 

markt voor lokale toegang ondenkbaar. Op grond van de marktaandelen en andere factoren ligt 

het dus niet voor de hand dat KPN als enige een dominante marktpositie heeft. Gezamenlijke do-

minantie op de wholesale markt voor lokale toegang ligt evenmin voor de hand. Waar in de re-

tailmarkt het risico op gezamenlijke dominantie al aanvechtbaar is, ligt de lat voor het daadwer-

kelijk vaststellen van gezamenlijke dominantie op de wholesale markt nog veel hoger. RBB Eco-

nomics beschrijft in zijn rapport It takes two to tango41 duidelijk aan welke bewijslast een toe-

zichthouder moet voldoen om gezamenlijke dominantie aan te tonen en dat het risico op geza-

menlijke dominantie op de retailmarkt voor internettoegang uiterst onaannemelijk is.42 

 De grote verschillen in architectuur, kostenstructuur en technische mogelijkheden maken het 

uitgesloten dat er op markt 3a van de Aanbeveling een daadwerkelijke gezamenlijke dominantie 

zou kunnen bestaan voor toegang tot de KPN infrastructuren en toegang tot de Liberty Global 

infrastructuur. Dit blijkt uit het TNO rapport Cable and DSL: a Comparison of their Capabilities and 

their Upgrade Roadmaps van juni 201443, waarin de verschillen tussen de koper- en coaxinfrastruc-

tuur uitvoerig worden beschreven.  

 KPN toont ook aan dat er in 2012 en 2013 grote kostenverschillen bestonden tussen Ziggo 

(situatie voor de fusie met UPC) en KPN44. Deze verschillen in kosten en mogelijkheden maken een 

gezamenlijke dominantie op markt 3a van de Aanbeveling uitgesloten.  

 De vraagstelling of interne leveringen van de kabel wel of niet meegeteld moeten worden in 

markt 3a van de Aanbeveling komt dus feitelijk neer op de vraagstelling of er wel of geen grond-

slag voor regulering op markt 3a bestaat. 

3.2. Bezwaren KPN tegen de marktafbakening voor markt 3a  

 ACM’s redenering om kabelinfrastructuur buiten markt 3a van de Aanbeveling te houden steunt 

op twee pijlers: 

a) Er is geen directe prijsdruk van (fysieke of virtuele) toegangsmogelijkheden tot de kabel. 

                                                           
39  Q2 verslagen van Ziggo en Liberty Global: 2,6 miljoen (Consumer) + 0,28 miljoen (B2B) voor Ziggo (oud) en 

1,6 miljoen voor UPC (oud)=2,6+0,28+1,6 = 4,5 miljoen. 
40  Aantal adressen met tenminste 1 actief koperpaar: [KPN Vertrouwelijk –                      ] plus [KPN Ver-

trouwelijk –                      ] actieve glas FttH aansluitingen. Totaal [KPN Vertrouwelijk –                  ] adres-

sen met tenminste 1 actieve lijn. [KPN Vertrouwelijk –                                                   ]. Bron glas: SMM Q2 
opgave. 

41  Bijlage 1 – RBB Economics rapport, It takes two to tango, 24 oktober 2014. 
42

  Zie ook bijlage 2 – RBB Economics memo, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? - 
A response to ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 

43  Zie bijlage 8 – TNO rapport Cable and DSL a Comparison of their Capabilities and their Upgrade Road-
maps, 24 juli 2014  http://publications.tno.nl/publication/34610200/COJ7J8/TNO-2014-R10809.pdf. 

44  Zie bijlage 6 – KPN paper inzake kostenverschillen KPN – Ziggo, 6 juni 2014. 
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b) Er is geen indirecte prijsdruk vanuit de retailmarkten waarop kabelaanbieders actief zijn. 

 Beide pijlers zijn onhoudbaar. 

a) Directe prijsdruk: toegang tot het kabelspectrum 

 Bij de eerste pijler heeft ACM een aantal fysieke toegangsmogelijkheden tot de kabel onderzocht. 

Om te beginnen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het spectrum van de kabel45. Hiervan 

stelt ACM dat dit inefficiënt is en om die reden niet tot markt 3a kan worden gerekend. Dat er 

inefficiënties ontstaan bij het opknippen van spectrum is evident. ACM laat echter na om vast te 

stellen hoe groot die inefficiënties zijn en in hoeverre deze nadelen opwegen tegen de mogelijke 

voordelen van toegang. In de mobiele wereld wordt het beschikbare spectrum ook verdeeld tus-

sen vier partijen terwijl toewijzing aan één partij een veel efficiënter spectrumgebruik zou inhou-

den. De overheid heeft hier echter een afweging gemaakt dat de voordelen van concurrentie op 

de mobiele markt groter zijn dan de nadelen van een inefficiënter spectrumgebruik. 

 Ook gaat ACM er zonder motivering van uit dat het aantal partijen dat toegang tot het spectrum 

van de kabel zou willen krijgen, heel groot is. Gelet op de hoge investeringen die een toegangs-

zoeker moet doen voor lokale toegang ligt het niet voor de hand dat er veel partijen toegang tot 

de kabel ambiëren op het lokale toegangsniveau. Er zal in de markt hooguit ruimte zijn voor één 

of twee partijen. Als er één partij actief wordt dan zullen de snijverliezen als gevolg van gedeeld 

spectrumgebruik waarschijnlijk meevallen. Volgens TNO46 liggen de beperkingen van DOCSIS 3.0 

vooral in het upstream deel. Daar zijn nu 6 kanalen beschikbaar. Als 1 kanaal wordt geleverd aan 

een toegangszoeker dan heeft de zittende kabelaanbieder 1/6 minder capaciteit tot zijn beschik-

king. Daar staat tegenover dat de wholesale afnemer van die capaciteit ook een prikkel heeft om 

zijn deel van het spectrum zo goed mogelijk te vullen. Op totaalniveau zou dat zelfs kunnen lei-

den tot een hogere bezetting van het kabelnetwerk. In het ergste geval levert de kabel 1/6 van zijn 

DOCSIS 3.0 capaciteit in. 

 Als een dergelijke beperking van de capaciteit al een reden zou mogen zijn om een bepaalde 

toegangsvorm buiten markt 3a van de Aanbeveling te houden dan kan ontbundelde toegang tot 

het kopernetwerk zeker geen onderdeel meer uitmaken van markt 3a. De huidige spectrale regels 

in de binnenringen beperken de capaciteit van het kopernetwerk in die binnenringen met een 

factor 2 tot 647. Ook als deze beperking op termijn opgeheven wordt blijft een andere beperking 

aanwezig, te weten de beperking om bij VDSL vanuit de straatkast het volledige spectrum te laten 

gebruiken. Deze laatste beperking levert vooral bij ver weg gelegen aansluitingen een beperking 

van de te halen snelheid op.48 

 KPN concludeert dat ACM met twee maten meet wanneer toegang tot het kabelspectrum buiten 

markt 3a gehouden wordt vanwege capaciteitsbeperkingen terwijl veel ernstigere capaciteitsbe-

perkingen op het kopernetwerk van KPN geen enkele reden zijn om deze toegangsvorm buiten 

markt 3a te houden. Het resultaat leidt niet tot een gelijk speelveld: Liberty Global gaat vrijuit en 

KPN wordt opgezadeld met hoge kosten en inefficiënties in zijn netwerk door de kunstmatige en 

                                                           
45  Zie bijlage 9 – TNO rapport Third-Party Service Providers’ Options for Reselling Cable Services and Cable 

Access, 24 juli  2014 http://publications.tno.nl/publication/34610202/8SlErH/TNO-2014-R10808.pdf. 
46  Zie bijlage 8 – TNO Cable and DSL: a Comparison of their Capabilities and their Upgrade Roadmaps, 24 juli 

2014. http://publications.tno.nl/publication/34610200/COJ7J8/TNO-2014-R10809.pdf. 
47  Zie bijlage 10 – TNO presentation for Spectraal Overleg Orgaan Deployment of VDSL2/Cab in ‘inner-rings’ 

Performance & Impact evaluation May 8th, 2014. 
48  [KPN Vertrouwelijk –  

                                                                                                                    ]. Zie bijlage 11 – TNO Presentation 
for Spectraal Overleg Orgaan ‘Deployment of VDSL2/Cab in ‘inner-rings’ Performance & Impact evaluation’ 
June 19th, 2014. 
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gedwongen splitsing van passieve en actieve diensten. Wat dat met het concurrentieveld doet 

heeft ACM evenmin onderzocht.  

b) Directe prijsdruk: virtuele toegang  

 Ten aanzien van virtuele toegang komt ACM tot de conclusie dat de niet bestaande virtuele 

toegang tot de kabel buiten markt 3a valt terwijl de nog te ontwikkelen virtuele toegang tot het 

KPN netwerk wel tot markt 3a behoort. Op deze conclusie valt één en ander af te dingen. Ten 

eerste beroept ACM zich op een WIK studie waar echter helemaal niet uit blijkt dat virtuele toe-

gang tot de kabel onmogelijk zou zijn. Wat vooral opvalt in de presentatie van WIK is het grote 

aantal suggestieve vragen waar WIK zo goed en kwaad als het kan antwoord op probeert te ge-

ven. Uit die antwoorden blijkt geenszins dat virtuele toegang tot de kabel onmogelijk is. Het is 

evident dat er nog weinig ervaring is met toegang tot kabelnetwerken: in Denemarken49 bestaat 

reeds enige tijd een verplichting die als virtuele toegang bestempeld kan worden. Onlangs heeft 

Numéricable in Frankrijk een vergelijkbare toegangsverplichting opgelegd gekregen50. Deze toe-

gangsvorm is dus nog vrij jong en er is dus nog weinig ervaring met toegang tot kabelnetwerken 

terwijl er al meer dan 15 jaar ervaring is met toegang tot kopernetwerken. Het feit dat er nog 

weinig ervaring is met toegangsvormen tot de kabel mag echter geen reden zijn om interne leve-

ringen van Ziggo en andere kabelaars buiten markt 3a te houden. 

 Uit de analyse van ACM maakt KPN op dat toegang tot de kabel aan één van de drie criteria van 

VULA zonder meer voldoet: lokale uitkoppeling. Ook het zelf leveren van het modem lijkt geen 

beperking blijkens de WIK presentatie. Wat overblijft zijn twee eisen waaraan kabelnetwerken 

volgens ACM niet zouden kunnen voldoen: 

1. Transparante capaciteit leveren op grote schaal en 

2. De mogelijkheid om (multicast) TV te bieden. 

 Wat betreft het transparante capaciteit leveren op grote schaal merkt KPN op dat ACM hier teveel 

waarde aan toekent. Transparante verbindingen worden voornamelijk gebruikt voor het leveren 

van zakelijke netwerkdiensten. ACM telt 162.000 aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten51. 

Hierin zitten 18.000 internet-VPNs en ruim 62.000 glasaansluitingen dus uiteindelijk zijn er hoog-

uit 82.000 aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten op koper waarvan het grootste deel 

waarschijnlijk zonder capaciteitsgaranties worden geleverd. De snelheden van deze transparante 

verbindingen over koper zijn over het algemeen 2 Mbit/s of lager. Al met al gaat het bij de vraag 

naar transparante verbindingen over koper om minder dan 2% van de markt en hoofdzakelijk om 

lage snelheden van ten hoogste 2 Mbit/s. 

 De vraag moet dus zijn of de kabel in staat is om aan hooguit 2% van de aansluitingen een 

capaciteitsgarantie van niet meer dan 2 Mbit/s aan te bieden. Vast staat dat kabelnetwerken in 

Nederland 10 gelijktijdige gesprekken kunnen bieden voor SIP trunking52. Bij 100 Kbit/s per kanaal 

kan de kabel dus 1 Mbit/s op een hoger kwaliteitsniveau leveren. Telenet53 kan zelfs 16 gelijktijdi-

                                                           
49  In Denemarken is Tele Danmark eigenaar van zowel het kopernet als van het grootste deel van de kabel-

netwerken. Als gevolg van de AMM aanwijzing van TD moet deze toegang geven tot alle netwerken dus 
ook tot de kabelnetwerken. In België zijn ook verplichtingen opgelegd aan kabelaars maar dat zijn voor-
namelijk verplichtingen om te “resellen”. 

50  Zie voor besluit inzake overname van SFR door Numéricable.  
Link: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=591&id_article=2444 

51  Zie randnummer 1214 van het ontwerpbesluit ULL. 
52  Zie https://www.ziggozakelijk.nl/data_en_netwerk/ip_vpn, passage: “U kunt op uw IP VPN eenvoudig 

meerdere kwaliteitsniveaus instellen. Hiervoor is nu ook op Coax de mogelijkheid gerealiseerd om voor 
uw VOIP verkeer (Voice Over IP) een speciale prioriteitsklasse af te nemen. U kunt hiermee eenvoudig tot 
10 gelijktijdige gesprekken per locatie over het IP VPN netwerk vervoeren.” 

53  Telenet is een LG dochter in Vlaanderen. http://business.telenet.be/nl/telefonie/sip-over-coax. 
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ge gesprekken over coax kwijt. In een ‘whitepaper internet’ claimt Telenet zelfs gegarandeerde 

bandbreedte tot 5 Mbit/s te kunnen leveren vanaf 1-10-201454. Bij een upgrade naar DOCSIS 3.1 zal 

dit alleen maar toenemen. KPN levert zijn ‘transparante capaciteit’ ook met prioriteitsklassen. Bij 

KPN wordt dat ‘premium verkeer’ genoemd. Het transport met een hogere prioriteitsklasse op de 

kabel moet dan ook als transparante capaciteit worden beschouwd. 

 Tegenover de claim van ACM dat kabel niet op grote schaal transparante capaciteit kan leveren 

staat de impliciete aanname dat KPN dat wel bedrijfseconomisch verantwoord kan. ACM gaat dan 

voorbij aan het feit dat KPN in de backhaul in de praktijk hoge overboekingsfactoren hanteert en 

dat grootschalige afname van transparante capaciteit kan leiden tot hoge kosten bij KPN.  

 ACM gaat er dus zonder onderzoek van uit dat de kabel geen transparante capaciteit kan leveren 

terwijl KPN dat wel bedrijfseconomisch verantwoord zou kunnen. Als beperkingen ten aanzien 

van het onbeperkt kunnen leveren van transparante capaciteit al een rol zouden mogen spelen bij 

de marktafbakening van markt 3 dan moet dat ook een vergelijkbare rol spelen bij de beoordeling 

van VULA over koper. In dat geval zou VULA over koper ook buiten markt 3a moeten vallen. 

 Vervolgens bespreekt ACM de mogelijkheden om multicast TV te bieden over de kabel. Ook hier 

komt ACM zonder onderzoek tot de conclusie dat multicast TV bij de VULA over de kabel niet en 

bij VULA over koper wel efficiënt geleverd kan worden.  

 KPN merkt ten aanzien van multicast TV op dat het sowieso inefficiënt is om dezelfde TV kanalen 

door meerdere wholesale afnemers over dezelfde schaarse capaciteit te leiden. Dat geldt zowel 

voor VULA over de kabel als voor VULA over koper. De voornaamste reden om multicast transmis-

sie toe te passen is juist het efficiënt inzetten van schaarse capaciteit door een TV kanaal maar één 

keer te transporteren voor alle klanten. Dit voordeel wordt teniet gedaan als meerdere wholesale 

afnemers dezelfde content gaan multicasten/broadcasten. KPN gaat er daarom vanuit dat bij de 

introductie van een VULA product over koper een wederverkoop van de bestaande multicast ka-

nalen als efficiënte multicast oplossing gekozen wordt. Een dergelijke wederverkoop kan voor 

DVB-C kanalen op de kabel ook eenvoudig geregeld worden zoals TNO al heeft aangegeven55. 

 Opvallend is dat waar ACM meent dat multicast TV over de kabel niet mogelijk is dit in België 

gewoon als verplichting aan kabelaars is opgelegd. In het CRC marktbesluit56 van juli 2011 staat 

onder andere het volgende: 

880 De begunstigde die toegang heeft tot het digitale platform zal vrij de samenstelling van zijn 
boeket kunnen definiëren, namelijk bepaalde zenders die de operator met een sterke machtspositie 
aanbiedt weglaten, of zenders toevoegen die de operator met een sterke machtspositie niet uitzendt. 
Dit houdt in dat de begunstigde de signalen van de betreffende zenders tot aan het digitale-
televisieplatform van de operator met een sterke machtspositie brengt. Daartoe kan de begunstigde 
van de toegang een beroep doen op de ontvangstdienst zoals beschreven in sectie ‘6.4.1.1.3 Aan 
derde operatoren toegang verlenen tot ontvangstdiensten’. 

 Ook multicast transport kan dus niet als argument aangevoerd worden om interne leveringen van 

de kabel buiten markt 3a te houden. 

 Als laatste dient de vraag gesteld te worden of het terecht is dat alleen toegangsvormen die strikt 

voldoen aan alle drie eigenschappen die de Commissie verbindt aan virtuele ontbundeling tot 

markt 3a behoren. ACM hoort de markten af te bakenen conform de richtsnoeren uit het mede-

dingingsrecht. Voor de bepaling of een bepaalde toegangsvorm tot de relevante markt behoort 

dient een SSNIP test uitgevoerd te worden. Voor een SSNIP test is het relevant dat het toegangs-

product van de kabel voor 98% van de lijnen zonder meer een alternatief is voor de markt 3a pro-

                                                           
54  http://business.telenet.be/sites/default/files/whitepaper_internet_nl.pdf; pagina 14 tabel. 
55  Zie bijlage 14. 
56  Zie http://www.vlaamseregulatormedia.be/media/16511/20110718%20-%20televisieomroepmarkt%20-

%20non%20conf%20-%20ondertekende%20versie.pdf. 
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ducten. Omdat er geen prijs bekend is (kabel biedt immers geen toegang) moet uitgegaan wor-

den van een inschatting van de kostprijs. Omdat het coaxnetwerk, net als het koper- en FttH-

netwerk, aangelegd is naar alle adressen in een wijk en de aanlegkosten voor het grootste deel 

bestaan uit graafwerkzaamheden zal de kostprijs van een toegangsproduct op de kabel niet ver 

buiten de range van de huidige markt 3a producten vallen. Op grond hiervan mag directe prijs-

druk verwacht worden en dienen interne leveringen op de kabel meegeteld te worden in markt 

3a. 

c) Indirecte prijsdruk 

 In annex C probeert ACM aan te tonen dat er geen indirecte prijsdruk plaatsvindt van de kabel. Er 

is sprake van voldoende indirecte prijsdruk als de actual loss (het aantal afnemers dat feitelijk 

overstapt als gevolg van de 10% prijsstijging) groter is dan de critical loss (het aantal afnemers dat 

minimaal moet overstappen van op koper- en glasvezelnetwerken gebaseerde diensten naar op 

kabelnetwerken gebaseerde diensten om de prijsverhoging niet winstgevend te maken). 

 Over de critical loss ([KPN Vertrouwelijk –        ]) is geen discussie, over de actual loss des te 

meer. Ten eerste gaat ACM uit van aanbiedingen in de markt van 40-50 Mbit/s voor DSL over ko-

per. In het marktbesluit57 staat echter een grafiek waaruit blijkt dat slechts 14% van de DSL lijnen 

een snelheid van meer dan 30 Mbit/s biedt. Als KPN daarvoor corrigeert dan komt de ARPU voor 

breedband ruim 20% lager uit. Vervolgens neemt ACM de wholesale tarieven de bijbehorende 

faciliteiten niet mee, waarmee de wholesale tarieven 14% hoger zouden uitkomen. Als laatste 

komt ACM op een veel lagere prijselasticiteit dan in voorgaande marktanalyses omdat de catego-

rie ‘weet niet’ in de Blauw onderzoeken als niet overstapper wordt beschouwd.  

 Als al deze effecten cumulatief worden meegenomen dan komt KPN op een actual loss van [KPN 

Vertrouwelijk –                                                                                           ], wat duidt op indirecte 

prijsdruk.
 58 Los van bovenstaande rekenkundige aanpassingen zijn er nog fundamentele punten 

van kritiek. Zie over deze analyse van ACM verder ook de kritische opmerkingen van RBB Econo-

mics.59 

 Ten eerste gaat ACM uit van het gereguleerde MDF-tarief als ‘competitieve wholesale prijs’. Deze 

prijs is in het geheel niet tot stand gekomen door concurrentie maar door een beoordeling van 

een kostprijsrapportage van KPN waarin ACM een aantal discutabele ingrepen heeft gedaan. Een 

deel van die ingrepen is overigens recent door het CBb teruggedraaid, wat bevestigt dat deze prijs 

niet als ‘competitieve prijs’ gehanteerd mag worden. Overigens is het nog maar de vraag of het 

kostprijsplafond niet veel hoger uitkomt als de methodiek uit de NGA Aanbeveling wordt gehan-

teerd. Het huidige tariefplafond ligt in ieder geval nog steeds onder de door de Commissie in de 

NGA Aanbeveling gehanteerde bandbreedte. 

 Ten tweede gaat ACM uit van de situatie van nu en niet van de situatie zoals die zal plaatsvinden 

gedurende de komende reguleringsperiode. De marktontwikkelingen en de innovaties die daar 

het gevolg van zijn zullen er toe leiden dat MDF als leidend product in markt 3a vervangen zal 

worden door VULA. De kostprijs hiervoor moet nog vastgesteld worden maar zal significant hoger 

moeten worden om voor KPN voldoende investeringsprikkels te houden. Hierdoor wordt indirecte 

prijsdruk alleen maar aannemelijker. 

                                                           
57  Figuur 2 bij randnummer 565 in ontwerpbesluit. 
58

  Zie voor berekening in detail bijlage 3 – KPN reactie op Annex C van het ontwerpbesluit ULL van ACM van 
31 oktober 2014. 

59
  Bijlage 2 – RBB Economics, Joint dominance on the Dutch retail market for internet access? A response to 

ACM’s draft market analysis decision on unbundled access, 11 december 2014. 
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d) Conclusie directe en indirecte prijsdruk 

 Op grond van zowel directe als indirecte prijsdruk komt KPN tot de conclusie dat ACM ten 

onrechte de interne leveringen op de kabel buiten de relevante markt heeft gehouden. 

4. Verplichtingen wholesale markt 

4.1. Algemeen 

 De inzet van ACM moet zijn om een gelijke behandeling van de twee grootste en gelijkwaardige 

marktpartijen te bereiken. Primair vindt KPN het voornemen van ACM om aan KPN ex ante ver-

plichtingen op te leggen op de wholesale markt voor lokale toegang niet passend. Indien ACM 

onverhoopt toch persisteert in haar voornemen om KPN ex ante te reguleren, dan vindt KPN dat 

ACM met de voorgenomen verplichtingen die ze aan KPN oplegt, KPN benadeelt ten opzichte van 

Liberty Global. Dit leidt niet tot gelijk speelveld tussen KPN en Liberty Global. Deze ongelijkheid 

komt het sterkst naar voren op de twee belangrijke gebieden, enerzijds VULA en anderzijds de 

verdere verzwaring van reeds bestaande verplichtingen. 

De meest ingrijpende verplichting is VULA. Het proces en de reikwijdte van VULA houden geen 

dan wel onvoldoende rekening met noodzakelijke en tijdige verbetering van het kopernet-

werk 

 ACM wil KPN de mogelijkheid bieden om (in de woorden van ACM) ‘zijn eigen kopernetwerk 

sneller en beter te maken’. De verplichtingen die ACM in het ontwerpbesluit heeft opgenomen 

over de migratie van diensten op dat kopernetwerk, en in het bijzonder over VULA, leiden ertoe 

dat KPN – en wholesale afnemers van KPN die met Liberty Global en andere kabelaanbieders wil-

len concurreren – qua snelheid van verbeteringen van diensten de facto op achterstand worden 

gezet. Het proces dat ACM voor ogen heeft vormt namelijk een groot risico voor vertraging van de 

upgrade in de binnenringen minstens tot medio 2016. 

Diverse verplichtingen worden verzwaard, hetgeen leidt tot verdere nadelen ten opzichte van 

de kabel 

 De reeds bestaande verplichtingen, zoals de transparantieverplichting, die KPN al op allerlei 

manieren achter stellen in de strijd met de kabel, zijn een bedreiging voor het gelijke speelveld 

met Liberty Global. Als deze allemaal al nodig mochten zijn voor effectieve concurrentie door de 

wholesale afnemers, zou KPN hiervoor gecompenseerd moeten worden door middel van een zo-

genaamde nadeelscompensatie60.  

 KPN constateert verder dat ACM voornemens is de bestaande regulering op MDF en ODF-FttH op 

diverse manieren te verzwaren. Voorbeelden zijn: 

 Voor de MDF-toegangsdienst, waarvan ACM zelf ook al aangeeft dat die steeds meer wordt 

uitgefaseerd en dus op den duur zal verdwijnen, wordt een aanscherping gedaan van voor-

schriften (proactief boetes uitkeren en uitgebreidere KPI rapportages). 

 ACM legt met betrekking tot FttH equivalence of input op, waardoor KPN minder vrijheid 

heeft ten aanzien van eventuele herinrichting van zijn ODF processen. Deze stringente ver-

plichting resulteert niet – zoals het Europees kader beoogt – in een verlichting van andere 

verplichtingen. In tegendeel, KPN krijgt extra verzwaringen ten aanzien van minimumkwali-

teitsnormen, kwaliteitsrapportages en proactief uit keren van boetes. 

                                                           
60

  Zie hoofdstuk 5. 
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 Zonder dat er extra mededingingsproblemen zijn geconstateerd krijgt KPN voor zakelijke 

netwerkdiensten en vaste telefonie strengere verplichtingen door middel van verdere verzwa-

ring van de ND-5 verplichting. 

 KPN zal in dit hoofdstuk per verplichting zijn standpunt weergeven en toelichten. 

4.2. Toegang 

a) MDF-toegang 

 Bij de prospectieve beoordeling van de toegangsverplichting voor MDF-toegang heeft ACM de 

aangekondigde investeringen (koperupgrades) van KPN in zijn koperen aansluitnetwerk meege-

nomen. ACM stelt in het ontwerpbesluit dat koperupgrades in de binnenringen en vectoring (of 

andere koperupgrades) op MDF-centrales zijn toegestaan mits KPN als alternatief een daadwerke-

lijk afneembaar aanbod voor VULA heeft geïmplementeerd en een redelijke uitfaseringstermijn 

hanteert voor reeds verleende MDF-toegang die zal worden verstoord (zie randnummer 216). Op 

zich staat KPN positief tegenover de wens om met marktpartijen die nu MDF-toegang afnemen 

duidelijkheid te creëren over het proces de komende jaren waarin zij uiteindelijk van passieve 

naar actieve toegang migreren. KPN wenst daarbij echter wel op te merken dat KPN geen plannen 

heeft om op korte of middellange termijn grootschalig MDFs te gaan uitfaseren, wel om upgrades 

in straatkasten in de binnenringen uit te voeren.  

 Tegen die achtergrond zijn de plannen van ACM niet in balans. Het proces dat ACM voor ogen 

heeft vormt een groot risico voor vertraging van zeker anderhalf à twee jaar van de koperupgra-

des op hoofdverdelers en op kabelverdelers in de binnenringen waar een beperkt aantal externe 

marktpartijen MDF-diensten afnemen. Het proces vormt ook een vertraging om bijvoorbeeld vec-

toring op MDF-locaties toe te passen waar externe wholesale partijen geheel geen MDF-toegang 

afnemen. Vectoring wordt namelijk gezien als een uitfasering of inperking van MDF-toegang. 

ACM acht het daar dan wel redelijk om geen migratietermijn te hanteren, maar de migratieter-

mijn start pas nadat een daadwerkelijk afneembaar aanbod voor VULA is geïmplementeerd. ACM 

zou KPN moeten toestaan om die MDF-locaties en achterliggende straatkasten te upgraden zodra 

op basis van navraag bij (potentiële) afnemers van MDF-toegang is vastgesteld dat zij niet de aan-

toonbare investeringsbeslissing hebben genomen daar alsnog naar uit te rollen. De afronding van 

de implementatie van een landelijke dekking van een daadwerkelijk afneembaar aanbod voor 

VULA is voor die locaties geen gerechtvaardigde voorwaarde, zeker niet gezien de beschikbaar-

heid van het vrijwillige LK-WBT aanbod van KPN. 

Evenmin is het redelijk of noodzakelijk dat nadat een afneembaar VULA aanbod bestaat, voor 

koperupgrades als vectoring een migratietermijn van 12 maanden in acht dient te worden geno-

men zoals ACM in randnummer 263 aangeeft. Dat kan veel sneller omdat een MDF-afnemer voor 

een dergelijke migratie waarbij de ontbundelde aansluitlijnen op de hoofdverdeler worden om-

gehangen naar de actieve dienst op een straatkast nauwelijks werkzaamheden hoeft te verrich-

ten. Alle betreffende retail en wholesale lijnen dienen namelijk in één procesgang door KPN te 

worden ‘omgehangen’. Alleen van belang is derhalve dat er goede procesafspraken gemaakt 

worden tussen KPN en de wholesale afnemer. 

 De ervaring met uitfaseringstrajecten (waar het WBA ATM dossier een schoolvoorbeeld van is) is 

dat er met een doorlooptijd rekening moet worden gehouden. Doordat ACM de koppeling maakt 

tussen koperupgrades en een afneembaar VULA product wordt KPN onder druk gezet om ‘er met 

betrokken partijen uit te komen’. Het risico bestaat dat de betrokken wederpartijen dit proces 

vertragen om zo voor hen de beste resultaten er uit te slepen. Gevolg is dat de langzaamste partij 

zal bepalen wat er gebeurt en KPN niet met de noodzakelijke snelheid verder kan met de geplan-
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de verbetering van internetsnelheden voor circa [KPN Vertrouwelijk –                        ] aangesloten 

huishoudens.  

 [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

 

    

 ]. Het belang hiervan toont KPN met 

onderstaande grafiek aan. [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ].61 Er is dus bij KPN grote urgentie om het kopernetwerk in 

gebieden waar KPN niet on par is met de kabel te upgraden en dit geldt in het bijzonder voor de 

binnenringen. 

 Ook een MDF-afnemer als Tele2 herkent de noodzaak tot de upgrade van het kopernetwerk. In 

het verslag van Thomson Reuters62 geeft Tele-2 CEO Mats Granryd als een van de wapenfeiten – 

hier wordt veel nadruk op gelegd en ook uitleg gegeven bij vragen van analisten – dat Tele2 

                                                           
61  [KPN Vertrouwelijk –                                                                       ]. 
62

  Zie bijlage 12 – Verslag van Thomson Reuters van analisten call met Tele-2 CEO Mats Granryd en zijn Group 

communicatie EVP, 16 juli 2014. 
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overgaat van ADSL naar VDSL. Granryd geeft in de toelichting hoog op van de VDSL footprint in 

Nederland die inmiddels van 1,5 miljoen huishoudens naar 3,8 miljoen is gegaan en dat Tele2 dit 

kan verkrijgen door (i) uitrol van het netwerk naar de locaties van KPN en (ii) door commerciële 

wholesale afspraken met KPN. Dit geeft dus aan dat ook afnemers van MDF-toegang zien dat de 

huidige ADSL snelheden niet voldoende zijn en koperupgrades noodzakelijk zijn.  

 Daarnaast zijn er ook nog bijzondere externe omstandigheden die het noodzakelijk en wenselijk 

maken om versneld over te gaan op nieuwe infrastructuur en dus koper uit te faseren, waarvoor 

nu in het ontwerpbesluit geen uitzondering is gemaakt. Hierbij moet worden gedacht aan wegre-

constructies, vervuilde grond en dergelijke. Het is onredelijk om KPN in dat soort gevallen aan 

vaste uitfaseringstermijnen en andere uitfaseringsregels te houden omdat die termijnen en regels 

vaak betekenen dat KPN gedwongen wordt te investeren in oude techniek die bijna per definitie 

onrendabel is. Omdat de situatie van dit soort omstandigheden iedere keer anders is, heeft de 

markt baat bij ruimte voor flexibele maatwerkoplossingen om per situatie en per partij de optima-

le oplossing te zoeken. De regulering zou die ruimte moeten bieden. 

 ACM zegt de infrastructuurconcurrentie tussen KPN en kabelaanbieders te willen bevorderen. KPN 

mag daarom niet belemmerd worden om de snelheden op zijn kopernetwerk te verhogen63. Bo-

vendien worden daarmee de belangen van eindgebruikers geschaad doordat de snelheid en kwa-

liteit van de diensten op het kopernetwerk niet kunnen worden verbeterd. ACM kan dit bijvoor-

beeld oplossen door de MDF-toegangsverplichting te beperken tot spectrumgebruik voor ADSL en 

SDSL, i.e. frequenties boven de 2,2 MHz uit te sluiten van de MDF-toegangsverplichting. Hiermee 

wordt de inzet van VDSL beperkt en het grootste probleem opgelost. 

b) VULA  

 KPN wil zijn kopernetwerk verder upgraden en staat zoals eerder aangegeven op het punt om 

VDSL uit te gaan rollen naar binnenringen. KPN wil daarom op korte termijn afspraken gaan ma-

ken met afnemers van MDF-toegang om in de betreffende gebieden de MDF-aansluitingen vrij te 

maken. Belangrijk daarbij is dat er een alternatief is voor de fysieke ontbundeling. 

 KPN bespreekt met andere aanbieders op het KPN netwerk – [KPN Vertrouwelijk –   

     ] – deze alternatieve route. Kernpunt is: KPN is sinds vorig jaar een volledige upgrade van zijn 

breedbandnetwerk aan het uitvoeren om op deze wijze eindgebruikers hogere en noodzakelijke 

bandbreedte te kunnen bieden. In 2015 moeten de z.g. ‘binnenringgebieden’ ge-upgrade worden. 

Het betreft hier circa [KPN Vertrouwelijk –                        ] huishoudens. In deze gebieden hebben 

MDF-partijen [KPN Vertrouwelijk –                                               ] huishoudens aangesloten via het 

KPN netwerk. De meeste van deze verbindingen zitten nog op (lage snelheid) ADSL, een deel van 

de base, [KPN Vertrouwelijk –                                               ] huishoudens, wordt door partijen 

vanuit een centrale van KPN voorzien van VDSL. De verbindingen naar deze [KPN Vertrouwelijk –

                        ] huishoudens kunnen bij een upgrade van alle huishoudens in het betreffende ge-

bied (door overlap in gebruik van spectrum) verstoord raken. KPN heeft MDF-partijen derhalve bij 

de upgrade van het betreffende gebied een substituut voor deze verbindingen aangeboden om 

problemen te voorkomen. Het betreft hier een VDSL WBA verbinding tegen vergelijkbaar kosten-

niveau en functionaliteit als de bestaande verbinding. Eindgebruikers krijgen hierdoor minimaal 

dezelfde snelheid, de kosten zijn gegarandeerd niet hoger en een verdere upgrade van deze 

eindgebruikers is eenvoudig. [KPN Vertrouwelijk –  

 

 

                                                           
63

  Zie bijlage 13 – TNO rapport ‘DSL in the Dutch Consumer Broadband Market: Innovation is about more 

Bandwidth’, 24 juli 2014. 
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                                                                                                                                       ]. Immers, de 

MDFs in de NRCs van KPN worden op de middellange termijn nog niet uitgefaseerd, terwijl de 

upgrades gepland staan voor 2015. Een tweetrapsaanpak leidt sneller tot het gewenste resultaat, 

namelijk dat de betrokken Nederlandse huishoudens zo snel mogelijk kunnen profiteren van ko-

per snelheidsupgrades. KPN heeft hiervoor inmiddels concrete voorstellen gedaan aan de betref-

fende marktpartijen en ACM, zowel voor de korte termijn ter oplossing van het binnenringen 

probleem als voor de lange termijn gericht op MDF-migratie.  

 KPN onderstreept dus het belang van een alternatief voor fysieke ontbundeling van kopertoe-

gang, zodat de MDF-afnemers hier naar toe kunnen migreren. Zoals KPN meermaals heeft aange-

geven ziet KPN de oplossing in een vrijwillig WBA-aanbod.  

 Indien VULA het alternatief zou moeten worden, dan dient dit wel zodanig vorm gegeven te 

worden dat er geen vertraging in de noodzakelijke upgrades van het kopernetwerk door ontstaat.  

 Ten aanzien van VULA nog de volgende specifieke opmerkingen: 

1. De koppeling die ACM maakt tussen VULA en migratie MDF is niet juist omdat KPN geen korte 

termijn plannen heeft om MDFs uit te faseren. VULA vereisten zijn nu veel te breed geformu-

leerd. In het bijzonder criterium (ii) moet geen ruimte bieden voor een onbeperkt ‘wensenlijst-

je’. Voorwaarde moet zijn dat er alleen relatief eenvoudig te realiseren aanpassingen worden 

meegenomen in het ontwikkeltraject van VULA. Beter is dus aan te sluiten bij de huidige mo-

gelijkheden van KPN’s netwerk en architectuur. Dit geldt in minstens dezelfde mate voor de 

processen en middelen. Er zal zoveel mogelijk moeten worden aangesloten bij de bestaande 

processen en middelen. 

2. Dit zal de snelheid van de dienstontwikkeling ook ten goede komen.  

3. VULA is functioneel gelijk aan WBA: mogelijke inconsistenties met in het bijzonder de HK-

WBA tarieven (benefit received, etc.) dienen te worden voorkomen. De ontwikkeling van het 

BULRIC+ model door een extern bureau zal waarschijnlijk ook een vertragende factor zijn voor 

de vaststelling van de tariefplafonds. Waarom laat ACM een BULRIC+ model ontwikkelen als 

de uitkomsten van dit model toch vergelijkbaar zullen zijn met EDC kosten? KPN is bovendien 

van mening dat een plafondvaststelling achterwege dient te blijven indien KPN en belangrijke 

afnemers vrijwillig tot tariefovereenstemming kunnen komen. ACM zou hier dus meer flexibi-

liteit in moeten inbrengen in haar besluit. 

4. Daarmee samenhangend: VULA dient kostenefficiënt te ontwikkelen zijn. KPN dient zijn kos-

ten voor de ontwikkeling van deze dienst terug te kunnen verdienen. Partijen die specifieke 

functionaliteiten vragen dienen ook alle extra kosten hiervoor te betalen. 

5. KPN is het niet eens met het aantal van 196 MC-locaties waarop VULA dient te worden aange-

boden. Zoals bij ACM bekend is dit aantal verouderd. Beter is het getal te vervangen door een 

tekst die iets meer ruimte biedt, bijvoorbeeld ‘toekomstvaste MC-locaties’. 

6. VULA is een alternatief voor fysieke ontbundeling voor bestaande MDF-afnemers en potenti-

ele afnemers met voldoende schaalgrootte. Dit zijn partijen die hebben geïnves-

teerd/investeren in eigen infrastructuur. Bij de tariefstelling/structuur van VULA moet reke-

ning gehouden worden met de gedane investeringen van deze MDF-partijen en moet geborgd 

worden dat VULA niet verwordt tot een soort ‘instapdienst’ of substituut voor WBA, voor ie-

dereen afneembaar zonder noemenswaardige investeringen en tegen lagere tarieven dan 

WBA. 

7. Een VULA verplichting moet ook kloppen met het Europese regelgevend kader dat VULA voor 

grote wholesale partijen als een op MDF gelijkend alternatief beschouwt. Het eerste criterium 
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dat ACM aan de VULA dienst oplegt (uitkoppelen op MC-niveau) kan op gespannen voet staan 

met de Aanbeveling relevante markten 2014. Een voorbeeld van hoe het zou kunnen zien we 

in België. Daar is aan Belgacom geen VULA verplichting opgelegd, maar WBA als substituut 

voor MDF-toegang gereguleerd. Voor het gereguleerde WBA heeft Belgacom wel een beperkt 

aantal aanpassingen in het initieel aanbod moeten doorvoeren. 

c) ODF-toegang FttH  

 Zoals meermalen aangegeven, zie bijvoorbeeld het Position Paper Open Wholesale Model64 van 

19 mei 2014, beschouwt KPN ODF-toegang FttH als een zware verplichting die tot ernstige be-

lemmeringen leidt. WBA-toegang zou beter zijn. Nera heeft in opdracht van ACM de business case 

voor alternatieve ODF-aanbieders geanalyseerd, maar het model wordt niet aan marktpartijen ter 

beschikking gesteld. Zonder dit model kan KPN deze business case niet goed beoordelen, ook niet 

nu ACM aanvullende informatie heeft verschaft aan marktpartijen. ACM kan KPN geen verplich-

tingen opleggen op gronden die voor KPN onvoldoende verifieerbaar zijn. 

 De ODF-backhaul als bijbehorende faciliteit bij ODF-toegang FttH is bedoeld om toetreders 

connectiviteit op het lokale netvlak te bieden. De ODF wordt op zogenoemde AreaPoPs geplaatst. 

Deze AreaPoPs fungeren dus momenteel als ODF-locatie. Aggregatie naar een CityPoP (in termen 

van ACM ‘het lokale netvlak’) wordt gedaan met behulp van een ODF-backhaul.  

 ACM is in randnummer 249 van oordeel dat ODF-backhaul wat betreft het gedeelte tussen de 

ODF-locatie en een netwerkniveau vergelijkbaar met het MDF-niveau (het ‘lokale netvlak’) een 

bijbehorende faciliteit bij ODF-toegang is. ACM stelt vervolgens in randnummer 253 dat een deel 

van de huidige CityPoPs relatief klein is en/of geen aggregatiefunctie heeft en daarmee geen on-

derdeel zou uitmaken van het ‘lokale netvlak’. KPN meent dat dit niet het geval is. De CityPoPs 

van Reggefiber liggen op het niveau dat vergelijkbaar is met het MDF-niveau. Een kleiner bereik 

van een CityPoP betekent niet dat het geen lokaal netvlak is. 

 Daarbij gaat ACM voorbij aan het feit dat het FttH-netwerk nog in de groei is terwijl het 

kopernetwerk een (nagenoeg) landelijk bereik heeft. De MDF-centrales zullen daarom over het 

algemeen een grotere omvang hebben dan veel van de CityPoPs. En zelfs bij MDF-centrales be-

staat een verschil in omvang. Een MDF-centrale in een klein dorpje ontsluit ook slechts een be-

perkt aantal huishoudens. Voor CityPoPs in dergelijke kleine gemeenten zal eveneens gelden dat 

het bereik ervan beperkt is. Het bereik van een locatie zegt dus niets over of iets wel of niet ‘lo-

kaal netvlak’ is. 

 Reggefiber houdt zich sinds 2008 bezig met de uitrol van FttH. Het bereik van het netwerk en de 

bezettingsgraden op dat netwerk groeien stap voor stap. Het is daarom onredelijk om te verwach-

ten dat CityPoPs meteen optimaal zijn gevuld. In het geval waarin een CityPoP die nu nog relatief 

klein is (bijvoorbeeld bij nieuwbouwgebieden) maar door de groei van het netwerk op dergelijke 

locaties ook het aantal homes passed dat is verbonden met een dergelijke CityPoP groeit, is het 

onredelijk zwaar om KPN dan toch te verplichten om een ODF-backhaul naar een MC-locatie te 

leveren.  

 Volgens ACM voldoet blijkbaar een aantal CityPoPs niet aan de ‘lokaal netvlak’ definitie en 

bepaalt ACM dat in die gevallen vanaf de dichtstbijzijnde MC een ODF-backhaul geleverd moet 

worden naar de ODF-locaties. KPN vindt dat onjuist. Als er al sprake zou moeten zijn van zo’n 

verplichting zou deze zich moeten beperken tot het eerste punt op het ‘lokale netvlak’ dat een 

verbinding tussen CityPoP en MC aan doet. Dat kan dus ook heel goed een MDF-locatie zijn. Hier-

bij wil KPN opmerken dat CityPoPs die samenvallen met bestaande MDF-locaties wat KPN betreft 

dus sowieso onder de definitie ‘lokaal netvlak’ vallen. Het ontwerpbesluit is echter niet duidelijk 

                                                           
64  Zie www.kpn-wolesale.com.  
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in welke situaties KPN dan verplicht is tot levering van een ODF-backhaul naar een MC-locatie. 

Hoewel de aanleiding van de extra verplichting uitzonderingsgevallen lijkt te betreffen, is de in-

vulling veel te generiek. 

KPN is van mening dat als uitbreiding van de verplichting tot het leveren van een ODF-backhaul 

verbinding al aan de orde is, deze op maat ingevuld moeten kunnen worden. De verplichting tot 

het altijd moeten leveren van een ODF-backhaul verbinding door middel van een dark fiber is niet 

proportioneel. KPN kan alleen als er voldoende vezelparen aanwezig zijn een dark fiber leveren. 

Als er geen glasvezel is of schaarste is van glasvezel duurt het zeker meer dan [KPN Vertrouwelijk 

–                          ] alvorens KPN glas kan leveren. In het betreffende gebied kan ook sprake zijn van 

aanwezigheid van glas van derden. Ook dan is het niet logisch en proportioneel om KPN te ver-

plichten een glasvezelverbinding te leveren. KPN is vanzelfsprekend bereid om tegen commerciële 

voorwaarden in de uitzonderlijke situatie dat er geen glas van derden aanwezig is65 en op het 

moment dat KPN glasvoorraad heeft in overleg met afnemers van ODF-toegang FttH, een ODF-

backhaul verbinding te leveren. Een verplichting tot het altijd en overal leveren van een ODF-

backhaul naar MC-locaties is echter zoals aangegeven niet proportioneel en doet bovendien geen 

recht aan de reeds gedane investeringen en eerder gemaakte keuzes in het netwerk door KPN.  

d) Voorschriften aan toegangsverplichting 

Norm SLA’s en parameter schedules en boetes (voorschrift h) 

 Ten opzichte van het ULL besluit 2011 bevat het ontwerpbesluit twee verzwaringen van de 

voorschriften op het gebied van de minimumkwaliteit van diensten:  

a) KPN dient in overleg met wholesale afnemers dezelfde SLA’s en eenzelfde parameter schedule 

op te stellen en te introduceren voor ODF-toegang FttH en voor VULA op koper, als voor MDF-

toegang. 

b) KPN dient (proactief) de boetes uit te keren zoals vermeld in de huidige SLAs voor MDF-

toegang, onverwijld en volgens een vooraf vastgestelde betalings- en factureringsprocedure. 

 

Ad a): Kopiëren van kwaliteitsniveaus MDF-toegang naar ODF-toegang FttH en VULA koper  

 Deze verzwaring wordt in het ontwerpbesluit niet toegelicht. Het is daarom niet duidelijk op 

welke grond ACM van oordeel is dat voor ODF-toegang FttH en VULA op koper dezelfde kwali-

teitsniveaus dienen te worden gehanteerd als voor MDF-toegang. Dit voorschrift is in de visie van 

KPN hoe dan ook niet passend. In de eerst plaats omdat de kwaliteitsniveaus voor MDF-toegang 

naar hun aard – gelet op de verschillen in de dienstverlening – niet geschikt zijn om één-op-één te 

kunnen worden gehanteerd voor ODF-toegang FttH en VULA op koper. De inrichting van ODF-

toegang FttH is anders dan de inrichting van MDF-toegang (andere systemen, andere overeen-

komsten met leveranciers e.d.). Klakkeloos kopiëren van de kwaliteitsniveaus van MDF-toegang is 

daarom niet realistisch. Daarenboven meent KPN dat de kwaliteit van de ODF FttH dienstverlening 

geen enkele aanleiding geeft om de kwaliteitsafspraken in het huidige referentieaanbod te ver-

zwaren.  

 Voor VULA op koper geldt ook dat van klakkeloos kopiëren van de kwaliteitsparameters van MDF-

toegang geen sprake kan zijn. De (actieve) dienst VULA op koper zal naar kan worden aangeno-

men meer omvatten dan alleen de passieve koperen aansluitlijn. Als voor een bepaalde parameter 

het kritische pad in het VULA domein zit, en niet in de passieve koperen aansluitlijn, dan zou het 

opleggen van de minimum kwaliteitsniveaus voor MDF-toegang tot onredelijke resultaten kunnen 

                                                           
65  Zie in dat kader ook de Tabel 34 in randnummer 1261 van het Ontwerpbesluit waaruit blijkt hoe groot de 

footprint van alternatieve aanbieders is. 
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leiden of zelfs niet mogelijk kunnen zijn. KPN is daarnaast van mening dat ACM met dit voor-

schrift ten onrechte vooruitloopt op het proces voor de totstandkoming van een daadwerkelijk 

afneembaar (referentie)aanbod zoals aangegeven in voetnoot 139 bij het ontwerpbesluit. Met 

deze vergaande voorschriften beïnvloedt ACM de mogelijkheid om tot overeenstemming te ko-

men negatief. Daarmee wordt het tegenovergestelde bereikt van waar ACM op uit zou moeten 

zijn: markt gedreven oplossingen die KPN en zijn afnemers in staat stellen met de kabelaars te 

kunnen blijven concurreren. 

 In hetzelfde voorschrift wordt KPN ‘verplicht om een minimumkwaliteit van diensten voor MDF-

toegang te leveren waarbij hij ten minste de norm haalt zoals uitgewerkt in zijn huidige SLA’s en 

parameter schedule’. Met deze verplichting maakt ACM het KPN onmogelijk om de kwaliteitsnor-

men aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ook bij MDF-toegang zullen de kwali-

teitsnormen op gezette tijden opnieuw bekeken en heroverwogen moeten worden in het licht 

van nieuwe dienstontwikkelingen, zoals de dienst ‘Efficiënte oplevering en service op één IS/RA’, 

het in de huidige reguleringsperiode geïntroduceerde ‘Doe-het-zelfmonteursproces’ en de in 

COIN-verband gemaakte afspraak om Telco-Telco migratie orders pas na 1-2 dagen in behandeling 

te nemen om eventueel lopende nummerporteringen niet te verstoren. Het in beton gieten van de 

huidige kwaliteitsnormen doet geen recht aan dergelijke gewijzigde omstandigheden of inzich-

ten. ACM dient in het marktanalysebesluit de ruimte te bieden om zonder vooraf opgelegde mi-

nimumnormen met de afnemers van MDF-toegang afspraken te maken over aanpassing van de 

kwaliteitsnormen.  

 

Ad b): Proactief uitkeren van boetes 

 Deze verzwaring wordt in het ontwerpbesluit als volgt toegelicht: 

Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem kwaliteitsdiscriminatie. Met het 
voorschrift een boetebeding voor niet-nakoming van de afgesproken minimumkwaliteitsniveaus op 
te nemen en daaraan gekoppeld dat de boetes een voldoende afschrikwekkend karakter moeten 
hebben, beoogt ACM KPN de prikkel te geven om de minimumkwaliteitsniveaus daadwerkelijk te ha-
len. ACM acht het noodzakelijk dat KPN proactief minimaal eens per kwartaal deze boetes uitkeert. 
In de voorgaande reguleringsperiode is gebleken dat KPN de gestelde kwaliteitsniveaus in sommige 
gevallen structureel niet daadwerkelijk realiseert. Verder is gebleken dat het huidige boetesysteem 
dermate hoge administratieve drempels opwerpt voor afnemers, dat KPN in de praktijk vrijwel geen 

boetes uitkeert. In de ND-aanbeveling
66

 en de BEREC common position is eveneens vastgesteld dat 
het proactief uitkeren van boetes een belangrijk vereiste is voor effectieve toegangsverplichtingen.  

 Deze toelichting bevat drie elementen die naar de mening van KPN meebrengen dat het 

voorgenomen middel disproportioneel is voor het bereiken van het beoogde doel.  

 In de eerste plaats voert ACM aan dat KPN de gestelde kwaliteitsniveaus in sommige gevallen 

structureel niet daadwerkelijk realiseert. In het ontwerpbesluit wordt die stelling niet geconcreti-

seerd, met name wordt niet gemotiveerd waarom de omstandigheid dat sommige kwaliteitsni-

veaus structureel niet worden gerealiseerd betekent dat KPN voor alle kwaliteitsniveaus proactief 

boetes moet gaan uitkeren, ook voor die waar de gestelde kwaliteitsniveaus wel structureel wor-

den gerealiseerd. ACM voldoet met deze maatregel daarom niet aan het vereiste dat de opgeleg-

de maatregel passend moet zijn, namelijk gebaseerd op de aard van het geconstateerde probleem 

en in het licht van de doelstellingen van artikel 1.3 Tw proportioneel en gerechtvaardigd. 

 Datzelfde geldt voor het tweede element. Volgens ACM is gebleken dat het huidige boetesysteem 

dermate hoge administratieve drempels opwerpt voor afnemers, dat KPN in de praktijk vrijwel 

geen boetes uitkeert. ACM heeft niet, althans niet zichtbaar, onderzocht wat de gevolgen zijn van 

                                                           
66  Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 september 2013 over consistente verplichtingen tot non-

discriminatie en kostenmethodologieën om de concurrentie te bevorderen en investeringen in breedband 
aantrekkelijker te maken, (2013/466/EU). 
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de voorgenomen omkering van het systeem in termen van administratieve en financiële lasten 

voor KPN en daadwerkelijke verbetering van de dienstverlening. Daarbij is het maar zeer de vraag 

of van verbetering van de dienstverlening sprake kan zijn. Ten aanzien van het kwaliteitsniveau 

voor leverbetrouwbaarheid van sommige ordertypes bij MDF-toegang bijvoorbeeld is het een 

(ook voor ACM) bekend gegeven dat deze beïnvloed wordt door de ‘vervuiling’ van de netwerk-

administratie. Eenmalig schonen van de netwerkadministratie zou een zeer kostbare aangelegen-

heid zijn en bovendien slechts een tijdelijk effect hebben aangezien netwerkvervuiling altijd zal 

blijven ontstaan. De uitvoering door de monteurs en de verwerking in de administratie blijven 

immers mensenwerk en dat gaat nu eenmaal gepaard met fouten. KPN acht het daarom niet pas-

send om KPN voor de financiële gevolgen hiervan te laten opdraaien. Daarnaast merkt KPN op dat 

ook de afnemers kunnen en moeten bijdragen aan de realisatie van de kwaliteitsniveaus. KPN 

heeft in de afgelopen jaren tal van aanpassingen ingevoerd waarmee de afnemers van MDF-

toegang de kwaliteit van de door hen afgenomen MDF-diensten kunnen verbeteren. Het feit dat 

zij daarvan geen of slechts in beperkte mate gebruik maken mag geen reden zijn om de admini-

stratieve en financiële lasten van het systeem van uitkering van boetes bij KPN neer te leggen. 

Daar komt bij dat de kwaliteit van de processen van KPN mede afhankelijk is van de kwaliteit van 

de medewerking van en de orderinleg door afnemers van MDF-toegang. Mocht KPN al verplicht 

(kunnen) worden om proactief boetes uit te keren voor het niet halen van bepaalde kwaliteits-

normen, dan dient dat wederkerig te zijn en dienen afnemers van MDF-toegang ook verplicht te 

worden om proactief boetes uit te keren bij het niet halen van de voor hun geldende kwaliteits-

normen (bijv. bij onterecht gemelde storingen).  

 En in de derde plaats verwijst ACM naar de – in zichzelf niet bindende – ND-aanbeveling van de 

Europese Commissie en de BEREC common position waarin is vastgesteld dat het proactief uitke-

ren van boetes een belangrijk vereiste is voor effectieve toegangsverplichtingen. ACM heeft niet, 

althans niet kenbaar, onderzocht of en, zo ja, in hoeverre dat voor Nederland geldt. In het ont-

werpbesluit wordt geen enkel bewijs aangedragen dat het huidige systeem van reactief uitkeren 

van boetes in de weg staat aan de effectiviteit van de door KPN verleende toegang.  

 Op grond van het bovenstaande is KPN van oordeel dat de door ACM voorgenomen verzwaringen 

van de voorschriften op het gebied van de minimumkwaliteit van diensten niet passend zijn in de 

zin van artikel 6a.2, lid 3, Tw. Dat geldt ook voor de voorgenomen korte implementatietermijn 

van één maand. Het moge zo zijn dat KPN een proactief boetesysteem heeft ontwikkeld voor zijn 

gereguleerde HK-WBT/HL diensten, dat betekent niet dat dat systeem zo maar kan worden ingezet 

voor andere diensten met andere en anders gedefinieerde serviceniveaus. ACM dient ook dat in 

het definitieve besluit te heroverwegen. 

Gedetailleerde kwaliteitsrapportage (voorschrift i) 

 ACM is voornemens om KPN te verplichten zijn kwaliteitsrapportages zodanig in te richten dat 

deze een vergelijking mogelijk maken van de realisatie van de serviceniveaus tussen de verschil-

lende wholesale afnemers en KPN’s retailorganisatie. Dit voornemen lijkt te zijn ingegeven door 

het onderzoek dat ACM in 2014 – naar aanleiding van een klacht van Tele2 – is gestart naar de 

betrouwbaarheid van de leveringen van MDF-toegang en de naleving van de verplichtingen ter 

voorkoming van kwaliteitsdiscriminatie. Gegeven de omstandigheid dat het onderzoek van ACM 

nog niet is afgerond meent KPN dat het voorgenomen voorschrift van ACM prematuur is.  

 Afgezien daarvan is KPN van oordeel dat het voorgenomen voorschrift in het licht van de 

navolgende omstandigheden niet passend is: 

a) De uitvoering van de MDF-dienstverlening geschiedt volkomen non-discriminatoir (in zekere 

zin vergelijkbaar met equivalence of input). 
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KPN heeft zijn processen zo ingericht dat hij kan monitoren en waarborgen dat de kwaliteit 

van de dienstverlening non-discriminatoir is. Voor het leveringsproces blijkt dat uit het COIN 

End-to-end Accessdiensten-document en de procesbeschrijvingen en werkinstructies van de 

Backoffice Wholesale Levering van KPN. De Backoffice Wholesale Levering is de backoffice 

van KPN die het hele MDF-leveringsproces uitvoert en bestuurt, zowel voor externe afnemers 

van MDF-toegang als interne afnemers (KPN Retail en KPN WBA), die in het kader van deze 

processen als externe afnemer (‘Telco’) worden beschouwd. Uit deze procesbeschrijvingen 

blijkt dat KPN in de uitvoering van de MDF-dienstverlening geen onderscheid maakt tussen 

interne en externe partijen. KPN meent dan ook dat hier in zekere zin gesproken kan worden 

van equivalence of input. Ook het serviceproces is non-discriminatoir ingericht. Weliswaar 

kan hier vanwege het gebruik van het ‘Doe-het-zelfmonteursproces’ niet gesproken worden 

van equivalence of input, maar de werkinstructies en serviceniveauafspraken met de service-

organisatie zijn identiek voor zowel interne als externe afnemers van MDF-toegang. Daarmee 

wordt een non-discriminatoire behandeling gewaarborgd.  

b) De verschillen in de gemeten waarden tussen externe afnemers enerzijds en de hele markt 

(interne én externe afnemers) anderzijds zijn statistisch niet significant en vormen geen aan-

leiding voor deze vergaande verzwaring van de rapportageverplichtingen.  

Kwaliteitsdiscriminatie kan niet op basis van verschillen in gemeten waarden tussen de afne-

mers worden vastgesteld. Alvorens aan dergelijke verschillen conclusies te kunnen verbinden 

moeten twee vragen worden beantwoord:  

(i) Zijn de verschillen statistisch significant? en (ii) kunnen andere oorzaken, die geen relatie 

hebben met de MDF-afnemer die de lijn in kwestie afneemt, in voldoende mate worden uitge-

sloten?  

Ter beantwoording van de eerste vraag heeft KPN aan TNO opdracht gegeven om een expert 

opinion te geven over de wijze waarop de statistische significantie kan worden aangetoond, 

en een uitspraak te doen over deze relevantie voor een drietal scores voor de leverbetrouw-

baarheid van MDF-toegang over de periode februari 2013 tot en met maart 2014. In het rap-

port van TNO67 wordt geconcludeerd dat de afwijkingen in gemeten waarden statistisch niet 

significant zijn.  

c) De door ACM (blijkens het ontwerpbesluit) verlangde aanpassingen in de rapportageverplich-

tingen zijn disproportioneel. De daarmee gemoeide (hoge) kosten wegen niet op tegen de ba-

ten omdat (i) de verschillen mede worden veroorzaakt door factoren buiten de invloedsfeer 

van KPN en (ii) de resterende levensduur van MDF-toegang beperkt is. 

In het kader van bovengenoemd onderzoek naar de leverbetrouwbaarheid van MDF-toegang 

heeft ACM meerdere informatieverzoeken aan KPN gedaan. In zijn reacties heeft KPN aange-

toond dat er meerdere factoren op de realisatie van de afgesproken kwaliteitsniveaus van in-

vloed zijn die door KPN niet beïnvloed kunnen worden, zoals met welke aanmeldcode een 

storingsticket wordt ingelegd, geografische verschillen (dunbevolkte versus dichtbevolkte ge-

bieden, type aansluitnet), en regionale verschillen (kwaliteit van de monteursorganisaties, 

kwaliteit van de centrales). Omdat deze voor de performance relevante factoren niet geregi-

streerd worden en ook niet geregistreerd kunnen worden, kunnen deze niet in de rapporta-

ges tot uitdrukking worden gebracht en dient de tweede vraag ontkennend te worden be-

antwoord: andere oorzaken, die geen relatie hebben met de MDF-afnemer die de lijn in kwes-

tie afneemt, kunnen niet in voldoende mate worden uitgesloten. KPN verzoekt ACM om de in-

formatie die KPN in het kader van bovengenoemd onderzoek naar de leverbetrouwbaarheid 

                                                           
67  Bijlage 14 – TNO rapport, Statistische relevantie verschillen in levering MDF, 27 november 2014.  
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van MDF-toegang aan ACM heeft verstrekt (bij ACM gedocumenteerd onder zaaknummer 

14.0601.29) als hier herhaald en ingelast te beschouwen.  

Wat betreft de serviceprocessen heeft KPN in 2013 zowel ACM als externe afnemers geïnfor-

meerd dat vanwege meerdere omstandigheden een zinvolle vergelijking van de individuele 

rapportages met de marktbrede rapportages niet mogelijk is en ook niet mogelijk gemaakt 

kan worden. ACM heeft toen68 als volgt overwogen: 

‘Het komt zoals KPN heeft uitgelegd doordat de rapportages worden gemaakt op basis van een filter 
op ‘MDF-monteur ingezet’ en niet een storingsindicatie (foutcode). Dit laatste zou eigenlijk moeten, 
maar is blijkbaar niet te bouwen of wordt mogelijk ook slecht ingevuld door de monteurs (en daar-
door onbetrouwbaar). De MDF KPI-rapportage van KPN bevat dus een vervuiling (met als gevolg een 
slechtere performance), maar mijn inschatting is dat dit zeer beperkt is en mogelijk zelfs een niet 
significante afwijking.’  

Hieruit blijkt dat ACM destijds wel een afweging heeft gemaakt tussen de wenselijkheid van 

vergelijkbare rapportages en de inspanningen die nodig zijn om die vergelijkbaarheid moge-

lijk te maken. Een dergelijke afweging heeft ACM in het ontwerpbesluit ten onrechte achter-

wege gelaten.  

Bij dit alles komt ook nog eens het feit dat MDF-toegang in betekenis steeds kleiner wordt. 

Gelet op de ontwikkelingen in de markt zal de overstap naar eindgebruikersdiensten op basis 

van ODF-toegang FttH en VULA, of naar de kabelnetwerken, in sneltreinvaart in betekenis 

toenemen. In dat licht is het onbegrijpelijk dat ACM voornemens is de voorschriften op het 

gebied van de kwaliteitsrapportages zo ingrijpend te verzwaren. Te meer daar uit het door 

ACM ingestelde onderzoek naar de leverbetrouwbaarheid van MDF-toegang niet naar voren 

komt dat er van kwaliteitsdiscriminatie sprake zou zijn en bovendien een voorlopige analyse 

van KPN laat zien dat de omvangrijke IT aanpassingen die nodig zijn om de rapportages ver-

gelijkbaar te maken één à twee miljoen euro zullen kosten en een verwachte doorlooptijd zul-

len hebben van één jaar.  

 In het licht van het voornemen om voor ODF-toegang FttH equivalence of input als verplichting op 

te leggen, is het onderhavige voorschrift ten aanzien van ODF-toegang FttH hoe dan ook niet pas-

send. Als leverancier van ODF-toegang FttH kent Reggefiber het onderscheid tussen de wholesale 

afnemer en de retailafnemer KPN niet. KPN, in brede zin, is de afnemer van ODF-toegang FttH, en 

de leverancier kan in het geheel niet zien of een afgenomen glasaansluiting wordt gebruikt voor 

wholesale dan wel retaildoeleinden. Ook dit punt dient ACM derhalve te heroverwegen. 

 Al met al is KPN van mening dat er grond noch aanleiding is voor de door ACM voorgenomen 

verzwaringen van de voorschriften in het kader van de toegangsverplichtingen voor MDF-

toegang, ODF-toegang FttH en VULA. Daarbij brengt KPN in herinnering dat ACM al in 2009 heeft 

geoordeeld dat er op het terrein van kwaliteitsdiscriminatie geen aanvullende maatregelen nodig 

waren: ‘Met de non-discriminatieverplichting is de equivalence of input dus reeds gewaarborgd en 

is naar het oordeel van het college geen aanpassing nodig’69. Waarom er nu wel aanvullende 

maatregelen nodig zouden zijn, wordt in het ontwerpbesluit niet, althans niet voldoende draag-

krachtig, gemotiveerd. 

Uitfasering (voorschrift m) 

 In het kader van de voorschriften over uitfasering van al verleende ontbundelde toegang is ACM 

voornemens KPN te verbieden MDF-toegang uit te faseren zolang hij op de betreffende netwerk-

locatie zelf gebruik maakt van MDF-toegang (zie randnummer 265). Indien ACM – zoals voorheen 

                                                           
68  Emailbericht van ACM van 11 maart 2014, 13:30 uur. 
69  Zie randnummer 213 van Annex 4 bij het marktanalysebesluit ULL van 19 december 2008, OP-

TA/AM/2008/20271, zoals vervangen door het marktanalysebesluit ULL van 27 april 2010, OP-
TA/AM/2010/201285. 
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– volhoudt dat ook de diensten PSTN (WLR) en zakelijke netwerkdiensten op basis van koper (ILL 

smalband en WEAS over koper) – virtueel – gebaseerd zijn op MDF-toegang, brengt dit voorschrift 

mee dat KPN MDF-toegang niet mag uitfaseren. KPN meent dat dit voorschrift niet passend is.  

 In dat verband merkt KPN allereerst op dat dit verbod in strijd is met de bepalingen in 

randnummer 263 dat – zodra KPN een landelijke dekking van een daadwerkelijk afneembaar aan-

bod van VULA heeft geïmplementeerd – een migratietermijn van 12 maanden niet onredelijk 

wordt geacht in het geval KPN MDF-toegang op specifieke locaties geheel wil uitfaseren of ko-

perupgrades wil toepassing waarmee de dienstverlening op MDF-toegang wordt beperkt, en dat 

het redelijk is om geen migratietermijn te hanteren op locaties waar externe wholesale afnemers 

geheel geen MDF-toegang afnemen en naar redelijkheid niet kan worden aangenomen dat zij de 

investeringsbeslissing hebben genomen daar alsnog naar uit te rollen.  

 Voorts acht KPN het onjuist om vol te houden dat de diensten PSTN (WLR) en zakelijke 

netwerkdiensten op basis van koper (ILL smalband en WEAS over koper) – virtueel – gebaseerd 

zijn op MDF-toegang op het moment dat de externe afnemers op een MDF-locatie hun diensten 

hebben gemigreerd naar een alternatief. Aan hun belangen is dan afdoende tegemoetgekomen 

en dan is er geen enkele rechtvaardiging meer om uit te blijven gaan van de fictieve interne af-

name van MDF-toegang ten behoeve van de diensten PSTN (WLR) en zakelijke netwerkdiensten 

op basis van koper (ILL smalband en WEAS over koper). KPN is van mening dat ACM het onderha-

vige voorschrift dient aan te passen. 

4.3. Non-discriminatie 

a) Equivalence of Input 

 ACM legt voor ODF-toegang FttH Equivalence op Input (EoI) op in plaats van de huidige non-

discriminatie verplichtingen. In randnummer 276 geeft ACM aan dat EoI in het geval van ODF-

toegang FttH niet alleen geschikt is, maar ook proportioneel. Als een van de argumenten draagt 

ACM aan dat KPN voor ODF-toegang FttH al op basis van exact dezelfde systemen en processen 

levert. Het opleggen van EoI geeft KPN echter minder vrijheid ten aanzien van de (her)inrichting 

van zijn processen ten behoeve van ODF-toegang FttH (en de potentiele integratie van die proces-

sen met andere toegangsproducten en -diensten). 

 Verder verwijst ACM naar het feit dat zij zoveel mogelijk rekening dient te houden met de ND-

aanbeveling van de Commissie. ACM erkent zelf de ND-aanbeveling niet in strikte zin te volgen 

door handhaving van tariefplafonds. Deze invulling (én EoI opleggen én tariefregulering in stand 

te houden) is dus een verzwaring van de verplichtingen op FttH in plaats van de door de Commis-

sie beoogde verlichting. ACM stelt dat er in het geval van FttH ‘zwaarwegende redenen zijn om af 

te wijken van de ND-aanbeveling.’ ACM onderbouwt die zwaarwegende redenen slechts zeer 

summier en wijst daarbij op het feit dat tariefregulering leidt tot de gewenste zekerheid en voor-

spelbaarheid.  

b) Verbod op marge-uitholling (ND-5) 

 Een ND-5 verplichting beoogt een potentieel mededingingsprobleem met betrekking tot marge-

uitholling te remediëren. Marge-uitholling in de zin van een te laag downstream tarief in relatie 

tot een hoog of te hoog upstream tarief, dat is het tarief waarvoor een wholesale afnemer bij KPN 

een wholesale input koopt. De vraag of er op de markt geen alternatieven zijn en of de wholesale 

input van KPN wellicht géén noodzakelijke input is voor het bieden van diensten op de down-

stream retailmarkt, is verbonden aan de uitkomst van de dominantie-analyse en de toegangsver-

plichting. Indien vanuit de update van de prospectieve retail marktanalyses is gebleken dat er in 

toenemende mate alternatieven zijn (bijvoorbeeld OTT, internet-VPNs, Cloud Applicaties en Best 
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Effort diensten) als drager voor deze zakelijke applicaties, dan legt dit ook beperkingen op aan de 

omvang van een risico op marge-uitholling. Uiteraard is ook van belang dat als de upstream input 

onderhevig is aan bovengrensregulering een marge-uitholling niet meer kan ontstaan door een té 

hoog wholesale tarief. Kennelijk vindt ACM dan dat het risico ontstaat door de combinatie van het 

(door haarzelf goedgekeurde) wholesale tarief en een bepaald retailtarief. Deze laatste zou dan 

mogelijk te laag zijn en daarmee de enige bron van het risico op marge-uitholling. Een te laag 

retailtarief is dan een tarief dat op de retailmarkt niet winstgevend te matchen is en in zichzelf 

leidt tot een negatief exploitatieresultaat voor de downstream positie van een toegangvragende 

partij op die retailmarkt. Dit is niet vanzelfsprekend: 

 een efficiënte aanbieder op de retailmarkt biedt vele diensten tegelijk aan en is dus in het 

algemeen qua exploitatieresultaat niet afhankelijk van één dienst; 

 een nieuwe toetreder maakt per definitie gebruik van de op dat moment beschikbare nieuw-

ste en dus meest efficiënte productiewijze en inkoopkosten. Deze – voor het ‘enduser welfare’ 

– meest efficiënte productiewijze (MEP) is economisch gezien de beste norm voor een beoor-

deling van de vraag of een retailtarief te laag is. MEP is dus een norm die nog boven het uit-

gangspunt van EEO staat; 

 een goed voorbeeld van voorgaande is de positie van de kabelaars. Zij hebben voor de retail-

markten een generieke kostenvoorsprong op KPN. KPN heeft dit in een apart rapport toege-

licht70. 

 ACM wijzigt én de scope én de norm voor ND-5. De scope wordt uitgebreid naar een veel groter 

deel van de retailmarkten. ND-5 gaat ook gelden voor zakelijke netwerkdiensten geleverd over LK-

WBT en over ODF-toegang FttH en voor VoB en hosted voice diensten. De norm wordt verzwaard 

door oplegging van EDC-minus voor retailkosten. De motivering voor beide verzwaringen is mi-

nimaal en ook nog eens onlogisch: ‘als er voor een stand-alone retail internettoegangsdienst die is 

gebouwd op LK-WBT (en onderliggend bijvoorbeeld MDF-toegang of ODF-toegang FttH), op de 

betreffende retailmarkt géén risico op mededingingsproblemen is, waarom zou er op de markt 

voor zakelijke netwerkdiensten voor bijvoorbeeld een VPN-dienst die op dezelfde input (MDF-

toegang of ODF-toegang FttH) is gebaseerd dan wél een risico op marge-uitholling kunnen zijn?’ 

‘Zijn er dan aanwijzingen dat toegangvragende partijen die vanuit zichzelf al een aanbod maken 

voor de retail internettoegangsdienst onoverkomelijke drempels ervaren om ook een concurreren-

de VPN-dienst te bouwen voor de ZND-markt?’ ‘Waar bestaan die drempels dan uit? Software? 

Distributiekanalen? Kennis? Customer Support?’ Dit zijn allemaal zaken die van de plank te krijgen 

zijn. Onduidelijk is dus langs welke lijnen ACM dit heeft onderzocht. KPN vindt het bijzonder dat 

ACM bij het vorige ULL besluit nog aangaf dat het marktanalysebesluit uitsluitend betrekking 

heeft op een mogelijke marge-uitholling in verband met de verhouding tussen de tarieven op de 

ULL-markt en de tarieven op de downstream daarvan gelegen wholesale markten. De analyse in 

het onderhavige ontwerpbesluit, en de voorgenomen verplichtingen hierin, zouden zich daarom 

moeten richten op de verhouding met de direct downstream gelegen wholesale markten, waar-

voor ontbundelde toegang een wholesale bouwsteen vormt. Van die laatste heeft ACM in rand-

nummer 187 trouwens geconstateerd dat KPN geen prikkel heeft om marge-uitholling toe te pas-

sen. Een toets van lokale wholesale toegang naar de retailmarkt past dus niet in die eerdere visie 

van ACM. Als ACM dan toch van mening is dat het gerechtvaardigd is om een toets van lokale 

wholesale toegang naar de retailmarkt op te leggen, dan had ACM volgens KPN niet een generie-

ke ND-5 verplichting moeten opleggen tussen de wholesale markt voor lokale toegang en retail-

markt voor zakelijke netwerkdiensten van KPN maar had zij dit proportioneel moeten doen. Dit-

                                                           
70  Zie bijlage 6 – KPN paper inzake kostenverschillen KPN en Ziggo. 6 juni 2014. 
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zelfde geldt voor de relatie tussen de wholesale tarief voor lokale toegang en de retailmarkten 

voor vaste telefonie.  

 Er zitten meerdere inconsistenties met betrekking tot ND-5 in (de tekst van) het ontwerpbesluit. 

Zo is niet te volgen dat ACM in randnummer 301 een (wel heel dunne) poging doet om de ver-

zwaring van de norm voor de retailkosten te ‘motiveren’ met een verwijzing naar grootzakelijke 

klanten versus kleinzakelijke klanten terwijl ACM de ND-5 verplichting verbindt aan het begrip 

dienst. Dit begrip staat al jaren vast, KPN is er bekend mee. Dit is dus inconsistent: ACM wijkt wat 

betreft de retailkosten-bepaling af van haar eigen definitie. Een tweede inconsistentie zit in het 

samenlopen van het nieuwe ULL-besluit met het dan nog geldende HK-WBT/HL-besluit en het 

eerdere besluit om LK-WBT niet te reguleren. Naar bijvoorbeeld de markt voor ZND is er vanuit 

LK-WBT géén risico op marge-uitholling, vanuit ULL naar ZND (op basis van LK-WBT) is er wél een 

risico terwijl de betreffende wholesale prijs (van ULL) lager is? Dit rijmt niet en is een onlogische 

situatie om naast elkaar te laten bestaan. Tot slot nog een voorbeeld van inconsistentie. In rand-

nummer 301 staat dat de norm van EDC-minus voor retailkosten leidt tot meer consistentie in de 

kostengrondslagen van ND-5 omdat de norm voor de componenten van het vaste netwerk ook 

reeds op EDC-minus staan. Dit moet dan ook betekenen dat de retailkosten voor het verkopen van 

diensten als mobiel en Cloud op de grondslag van categorie C (LRIC) moeten worden berekend. 

Dus twee verschillende grondslagen voor de retailkosten? Dat is niet erg praktisch. Een eenvoudi-

ge update van de incrementele retailopslagen had dit (dienst versus klant, EDC-minus versus LRIC) 

kunnen voorkomen. 

 Inhoudelijk constateert KPN de volgende verzwaringen in de ND-5 toets: 

a) VOB2 

b) Mismatch niveau van toetsing en kostprijsbepaling 

c) Retailkosten op basis van EDC-minus 

d) ACM stapt af van eigen voortbrengingswijze 

e) Afkoopsommen 

f) Implementatietermijn 

g) Benefits Received 

 KPN zal hieronder per onderdeel nader ingaan op de genoemde verzwaringen in de ND-5 toets. 

 

(a) VOB2 

 ACM heeft geconstateerd dat op de consumentenmarkten voor internettoegang en vaste 

telefonie geen mededingingsproblemen in de zin van risico op marge-uitholling bestaan. ACM 

verliest echter uit het oog dat álle klanten in de consumentenmarkt de mogelijkheid hebben om 

twee gelijktijdige gesprekken te voeren. Zij kunnen dit doen door een tweede nummer aan te 

vragen. Daarnaast is het activeren van de mogelijkheid tot een tweede gelijktijdig gesprek tech-

nisch ook eenvoudig te doen door de extra poort op het klantmodem open te zetten zonder dat 

de klant hiervoor extra hoeft te betalen. Bij Internet-Plus-Bellen wordt voor vaste telefonie (VoB) 

gebruik gemaakt van een premium voice PVC/VLAN (met gegarandeerde bandbreedte). Bij letter-

lijke lezing van het ontwerpbesluit volgt daarbij dus dat de triple play aanbiedingen van KPN op 

de consumentenmarkt toch onderworpen zouden zijn aan ND-5 aangezien deze dan een bundel 

vormen met daarin VOB2 waarvoor een ND-5 verplichting geldt. Dit is een inconsistentie in het 

ontwerpbesluit die dient te worden hersteld.  
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(b) De mismatch tussen niveau van toetsing en kostprijsbepaling wordt groter in plaats van kleiner 

 In randnummer 294 geeft ACM aan dat er op gedetailleerd dienstniveau moet worden getoetst. 

KPN heeft in het kader van de eerder gevoerde beroepsprocedures gemotiveerd dat het toepassen 

van een toets op dit zeer lage niveau niet noodzakelijk is om het geconstateerde (potentiële) me-

dedingingsprobleem op te lossen en evenmin het minst beperkende alternatief is. Vanuit het 

oogpunt van consistentie is het belangrijk dat het niveau van toetsing bepalend is voor het niveau 

waarvan de kosten worden meegenomen. Stel dat op marktniveau wordt getoetst en er worden 

slechts de incrementele kosten van het aanbod voor één klant meegenomen dan is hier sprake 

van een mismatch waardoor de ND-5 marge ten onrechte te hoog zou zijn. In de hier beschreven 

situatie wordt op dienstniveau getoetst, dan zou het niet juist zijn om kosten op marktniveau mee 

te nemen. De ND-5 marge zou dan ten onrechte te laag uitkomen. In randnummer 300 tweede 

onderdeel is beschreven dat moet worden uitgegaan van EDC-minus kosten. In de EDC-minus 

kosten zitten ook de kosten op marktniveau. De toepassing van EDC-minus kosten ten behoeve 

van de ND-5 toetsing is hiermee niet een passende verplichting. 

 Dit is reeds eerder in het rapport van Charles River Associates (hierna: CRA) van september 2009 

aangegeven71. CRA heeft op verzoek van KPN geadviseerd over ND-5 en in het bijzonder over de 

combinatie van: 

 de eis dat de toets wordt toegepast op het niveau van (zeer fijnmazig gedefinieerde) afzon-

derlijke (downstream)diensten; 

 de wijze waarop KPN volgens ND-5 de incrementele kosten van de benodigde ongereguleerde 

wholesale diensten moet berekenen, tegen de achtergrond van; 

 het feit dat ND-5 is gebaseerd op de positie van een Equally Efficient Operator (EEO) in plaats 

van een Reasonably Efficient Operator (REO).  

 

CRA constateert enkele belangrijke tekortkomingen aan de toepassing van ND-5 op het niveau 

van afzonderlijke diensten.  

i. Een tekortkoming die CRA constateert, is dat het vermoedelijk te hoge niveau van de kos-

ten leidt tot welvaartsverlies nu ND-5 KPN niet toestaat om de kosten van netwerkelemen-

ten die voor verschillende diensten worden gebruikt, op de meest economisch efficiënte 

wijze terug te verdienen. 

ii. Ten tweede meent CRA dat het zeer lage toetsingsniveau van ND-5 niet consistent is met 

het uitgangspunt van de Equally Efficient Operator. 

 Het CRA-rapport onderstreept derhalve dat de toets op dienstniveau niet passend is. Weliswaar is 

dit CRA-rapport geschreven naar aanleiding van het beroep van KPN tegen de marktbesluiten van 

december 2008, het is inhoudelijk echter nog steeds geldig in relatie tot het voorliggende ont-

werpbesluit, waaronder het punt van de onjuistheid van EDC-minus, temeer nu ACM de norm 

EDC-minus uitbreidt tot de retailkosten.  

 

(c) Retailkosten op basis van EDC-minus 

 ACM is voornemens de ND-5 toets te verzwaren door de retailkosten niet langer op basis van 

incrementele kosten mee te nemen in de ND-5 toets maar op basis van EDC-minus kosten. De 

reden voor deze fundamentele koerswijziging ontbreekt. Als ‘goedmaker’ geeft ACM in rand-

                                                           
71  Bijlage 15 – Charles River Associates, Economic Evaluation of OPTA’s Margin Squeeze Test, 4 september 

2009.  
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nummer 301 aan dat er door deze keuze sprake is van consistentie met de uitgangspunten voor 

de berekening van de kosten van de (eveneens) ongereguleerde wholesale bouwstenen behorend 

tot KPNs vaste netwerk. Dit is een redenatie in de trant van: ‘je hebt een deuk aan de rechterkant 

van je auto dus maak je ook maar een deuk aan de linkerzijde, uit hoofde van consistentie’. 

 De EDC-minus kostenallocatie is in principe een integrale kostenallocatie met weglating van 

common en joint kosten. ND-5 kosten van een individuele dienst met daarin de EDC-minus kosten 

zullen over het algemeen te hoog zijn waardoor inefficiënte toetreding wordt gestimuleerd. Dit 

heeft een kunstmatig prijsopstuwend effect. De mismatch tussen de aggregatieniveaus van toet-

sing en kostenallocatie wordt door deze keuze van ACM nóg groter. Daarmee versterkt ACM de 

tekortkomingen die CRA heeft aangetoond in zijn onderzoek. ACM verzuimt daarnaast aan te 

geven wat er in de afgelopen zes jaren dan is misgegaan toen de retailkosten op basis van incre-

mentele kosten werden meegenomen of welke omstandigheden in de toekomst worden verwacht 

die de keuze voor EDC-minus kosten noodzakelijk maken. 

 ACM voert nog aan dat de incrementele kosten-opslagen al twee reguleringsperioden in 

ongewijzigde vorm werden gehanteerd. Maar dat was een bewuste keuze van ACM, die in de 

vorige ronden juist beweerde dat de retailkosten niet waren gewijzigd. Zo schrijft ACM in het 

marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2012:  

Het college heeft geen redenen om aan te nemen dat het opslagpercentage materieel gewijzigd zou 
zijn ten opzichte van de reguleringsperiode 2009-2011 en stelt de retailopslag daarom vast op 1 pro-
cent van de gereguleerde en ongereguleerde wholesale (inkoop)kosten.  

 KPN vraagt zich af welke redenen ACM nu wel heeft. De norm van incrementele kosten voor de 

retailkosten komt goed overeen met het begrip ‘avoidable costs’ dat ook regelmatig door mede-

dingingseconomen wordt gezien als het juiste niveau voor een ‘consumer welfare’ analyse. Het 

zou dus veel meer voor de hand liggen dat ACM op grond van haar argumentatie in randnummer 

301 had besloten tot een update van de incrementele retailopslagen met eventueel een nadere 

detaillering in plaats van over te gaan naar een andere kostenstandaard. 

 

(d) ACM stapt voor categorie A inputs af van eigen voortbrengingswijze 

 ACM stelt in randnummer 297 dat bij de beoordeling van repliceerbaarheid moet worden 

uitgegaan van de wijze waarop KPN de diensten voortbrengt en niet van de voortbrengingswijze 

van de (grootste) efficiënte concurrent. Dit uitgangsprincipe staat in schril contrast met rand-

nummer 299 waarin ACM stelt dat KPN moet afwijken van zijn eigen voortbrengingswijze indien 

KPN technisch niet exact dezelfde gereguleerde wholesale bouwsteen gebruikt. ACM motiveert dit 

door te verwijzen naar equivalence of input en equivalence of output. Feitelijk betekent dat voor 

diensten die KPN anders aanbiedt voor externe afnemers (omdat historisch gezien KPN die ele-

menten zelf al had en later pas aan externe afnemers is gaan aanbieden zoals collocatie), niet de 

eigen voortbrengingswijze maar die van de afnemer moet nemen. Voor dit onderdeel neemt ACM 

dus in wezen alsnog een REO toetsing (voortbrengingswijze van een redelijk efficiënte concur-

rent). Dit bevoordeelt de alternatieve aanbieders en zal leiden tot inefficiënte toetreding van 

nieuwe aanbieders. In de retailmarkten kan dit leiden tot hogere tarieven en daarmee welvaarts-

verlies.  

 

(e) Afkoopsommen 

 ACM schrijft in randnummer 304 voor dat niet in rekening gebrachte afkoopsommen in het geval 

van een voortijdige overstap binnen KPN en/of zijn groepsmaatschappijen als kosten moeten 

worden meegenomen in de ND-5 toets. KPN acht dit een disproportionele verzwaring van de ND-5 
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toets. Ten eerste betreft dit overgangen binnen KPN. Andere Telco’s zullen ongetwijfeld eenzelfde 

strategie voeren ten aanzien van overstappen binnen de eigen Telco als KPN dit doet, zodat er 

helemaal geen mededingingsprobleem is. Bovendien is de afkoopsom voor repliceerbaarheid een 

te zware eis. Een correctere methode zou zijn om het voordeel dat de klant ervaart wanneer hij 

overgaat naar het nieuwe contract ten opzichte van de prijs die hij zou betalen bij het uitdienen 

van zijn contract op de oude aanbieding ten laste te leggen van de ND-5 toets (of toch de afkoop-

som indien deze lager is dan het voordeel). 

 

(f) Implementatietermijn 

 ACM geeft in randnummer 310 voor ND-5 een implementatietermijn van vier maanden. KPN acht 

deze periode veel te kort. Dit is met name gelegen in het feit dat er een EDC-minus model toepas-

sing moet worden ontwikkeld voor de retailkosten. KPN heeft nooit een verplichting gehad voor 

een kostenallocatiesysteem op basis van EDC-minus voor retailkosten. ACM heeft dit kennelijk ook 

geconstateerd maar heeft niet de moeite genomen om de toepassing van EDC-minus voor retail-

kosten nader te beschrijven. ACM volstaat met de voetnoot 155 in Annex A:  

De in deze Annex opgenomen bepalingen kunnen ook (deels) van toepassing worden verklaard voor 
de invulling van andere verplichtingen dan tariefregulering, zoals voor het bepalen van de ongere-
guleerde wholesale en retailkosten voor het verbod op marge-uitholling (ND-5). Voor de leesbaar-
heid neemt deze Annex echter de verplichting tariefregulering van wholesale diensten als uitgangs-
punt. 

 KPN verwacht dat bij het invullen van de EDC-minus toepassing beoordelingen worden gemaakt 

die dieper gaan dan de algemene tekst van Annex A (en zeker het woordje ‘deels’). Dit vormt een 

uitdaging voor de doorlooptijd en dus de implementatietermijn. Ook in dit verband te memore-

ren is de inconsistentie tussen de tekst in randnummer 301 over ‘grootzakelijke klant’ en ‘kleinza-

kelijke klant’ en de definitie van dienst (zie de eerdere opmerking hierover). 

 Daarnaast is het onredelijk dat contracten afgesloten gedurende de implementatietermijn na 

afloop van de implementatietermijn in overeenstemming dienen te zijn met de nieuwe ND-5 

normering (randnummer 311) zonder mogelijkheid tot compensatie (eventueel een compensatie 

van beperkte omvang). Het uitgangspunt van EDC-minus systeem voor retailkosten is nieuw, het 

kost tijd om dit te ontwikkelen en dus kan niet van KPN worden verwacht dat hij al op voorhand 

(tijdens de implementatieperiode) realistisch kan inschatten wat de effecten zijn van de nieuwe 

ND-5 toets. Als KPN hieraan zou willen voldoen dan zou hij extreem prudent moeten handelen, 

hetgeen KPN concurrentieel op achterstand zet. Het is niet meer dan redelijk om pas na afloop 

van de implementatietermijn over te gaan op de nieuwe wijze van toetsen voor het nieuwe vanaf 

die datum uit te brengen aanbod, zonder terugwerkende kracht. 

 

(g) Benefits Received 

 In Annex A beschrijft ACM een aantal principes van kostentoerekening. Een van de principes is 

‘benefits received’. Bij deze methodiek worden de kosten toegerekend aan de gebruikers die de 

voordelen genieten die samenhangen met de gemaakte kosten. In het huidige kader is deze me-

thode toegepast voor de plafondtarieven. Hierdoor is de nodige marktconforme prijsflexibiliteit 

gerealiseerd. Een treffend voorbeeld is het verband tussen een hogere kostprijs voor hogere 

bandbreedte en lagere kosten voor lagere bandbreedte. In Annex A lijkt ACM deze methodiek uit 

te sluiten. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben op low-end diensten en een prijsverlagend 

effect op high-end diensten, ofwel: het werkt sterk nivellerend en dus vervlakkend. Een recht-

streeks gevolg hiervan is dat de omvang van de potentiële markt wordt ingeperkt, iets wat ingaat 

tegen de gedachte van NGA-prijsflexibiliteit. Hierdoor zal KPN moeilijker kunnen concurreren op 
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de markt, waar de prijzen uiteraard gedicteerd worden door de markt (benefits). KPN benadrukt 

dat dit een verslechtering is ten opzichte van de huidige situatie waarbij (bijvoorbeeld) in de ND-5 

HK-WBT/HL toetsen de prijsflexibiliteit in de toetsen wél wordt gefaciliteerd doordat de geregu-

leerde wholesale tarieven zijn bepaald op basis van benefits received. In het ontwerpbesluit wordt 

echter deze flexibiliteit teniet gedaan door de virtuele inkoop van de passieve toegang en vrijwel 

uniform vlakke kosten voor de actieve laag. Daarbovenop komt dan ook nog eens het feit dat KPN 

straks twee toetsen moet gaan uitvoeren: één op basis van ULL en één op basis van HK-WBT/HL. 

Daarbij is de strengste toets bepalend. Dit is inconsistent (zie eerdere opmerkingen hierover). 

Temeer daar op voorhand niet vaststaat wélke van de twee normen het zwaarste is. Ten gevolge 

van de meerdere verschillen tussen de HK-WBT/HL ND-5 toets en de ULL ND-5 toets is het denk-

baar dat bijvoorbeeld voor de ene ZND-dienst de HK-WBT/HL ND-5 toets het zwaarste is en voor 

andere dienst uit dezelfde familie de ULL ND-5 toets het strengste is. Dit lijkt behoorlijk arbitrair. 

KPN doet een dringend beroep op ACM om de mogelijkheid tot prijsflexibiliteit mogelijk te hou-

den en de willekeur van het naast elkaar hebben staan van twee soorten ND-5 toetsen zoveel mo-

gelijk te voorkomen. 

4.4. Transparantieverplichting en referentieaanbod 

 De voorgenomen continuering van de reeds bestaande transparantieverplichting stelt KPN achter 

in de strijd met de kabel en is een serieuze bedreiging voor het gelijke speelveld met Liberty Glo-

bal.  

 Een aankondigingstermijn is bedoeld voor situaties waarbij wholesale afnemers tijd nodig hebben 

om gelijktijdig aan de startstreep te kunnen verschijnen (‘equal time to market’). In de praktijk zijn 

de kabelmaatschappijen al lang van start gegaan (bijvoorbeeld bij aanlegtrajecten van Reggefiber) 

voordat het startschot überhaupt is gelost voor KPN en zijn wholesale afnemers. Ook doen zich 

situaties voor waarbij de time to market niet in het geding is terwijl de wijziging een verbetering 

meebrengt voor de levering of storingsafhandeling. Bijvoorbeeld een aanbod dat alleen bestemd 

is voor externe wholesale afnemers of de introductie van een nieuwe versie van de B2B interface. 

In die gevallen dient een vaste termijn van twee maanden geen enkel te rechtvaardigen doel. 

ACM geeft op papier wel de mogelijkheid om een kortere aankondigingstermijn te hanteren, na-

melijk indien alle potentiële (externe) afnemers unaniem akkoord zijn. Hiermee legt ACM het 

probleem in praktijk volledig bij KPN neer; zodra er maar 1 partij niet akkoord is met een verkorte 

termijn (al is het maar om KPN te dwarsbomen), zal een termijn van twee maanden moeten wor-

den gehanteerd. Verplichtingen die door ACM worden opgelegd moeten worden gebaseerd op de 

aard van de geconstateerde problemen en in het licht van de beleidsdoelstellingen proportioneel 

zijn. Aan dat vereiste voldoet dit verbod niet. 

In dat kader wijst KPN ook nog op de Aanbeveling van de Commissie van 11 september 201372 

waarin de Commissie in bijlage 1 specificatie van vereiste termijnen en verstrekking van informa-

tie geeft:  

De nri’s moeten bij het bepalen van redelijke termijnen rekening houden met de volgende factoren:  

a. of het een nieuw product of een aangepast bestaand product is;  
b. de vereiste tijd voor de raadpleging en overeenstemming over de wholesaleprocessen voor 

het leveren van de desbetreffende diensten;  
c. de vereiste tijd voor het produceren van een referentieaanbod en het tekenen van contrac-

ten; 
d.  de vereiste tijd voor het aanpassen of bijwerken van de desbetreffende IT-systemen; 
e.  de vereiste tijd voor het op de markt brengen van het nieuwe retailaanbod. 

                                                           
72  Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 september 2013 over consistente verplichtingen tot non-

discriminatie en kostenmethodologieën om de concurrentie te bevorderen en investeringen in breedband 
aantrekkelijker te maken, (2013/466/EU).  
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KPN constateert dat bij het vaststellen van een vaste termijn van twee maanden ACM geen reke-

ning heeft gehouden met deze Aanbeveling. 

4.5. Tariefregulering 

a) Tariefregulering algemeen 

ACM eist in beginsel bij iedere rapportage een accountantsrapportage. Deze eis is voor nieuwe 

vormen van MDF-toegang en bijbehorende diensten, voor de bijbehorende faciliteiten van VULA 

en voor bestaande en nieuwe operationele glasvezeldiensten voor ODF-toegang FttH gesteld. In 

de praktijk zou dit kunnen betekenen dat KPN voor elke nieuw tariefelement dat wordt geïntro-

duceerd een accountantsverklaring zou moeten overleggen. KPN vindt deze eis niet proportioneel 

en deze invulling veel te generiek. Er kunnen situaties zijn waarbij ACM zelf heel gemakkelijk op 

basis van de opgeleverde informatie de juistheid van de rapportage kan vaststellen. Dit kan bij-

voorbeeld het geval zijn indien enkel informatie uit offertes en prognoses van aantallen wordt 

gebruikt. Bovendien zullen bij de introductie van ‘kleine diensten’ (zoals de in 2014 geïntrodu-

ceerde dienst MDF-SLA switch) de kosten voor een accountantsrapportage mogelijk hoger zijn 

dan de betrokken externe omzet.  

In randnummer 509 van annex A staan de standaard tariefstappen van de WPC/EDC-systematiek 

beschreven waarbij de tariefplafonds per juli van jaar t ingaan. Dit veroorzaakt dat de tariefstap-

pen voor nieuwe vormen van MDF-toegang en bijbehorende diensten én voor bestaande en 

nieuwe operationele glasvezeldiensten voor ODF-toegang FttH niet synchroon lopen met de ta-

riefstappen voor bestaande vormen van die diensten. Het is logischer om deze diensten gelijk te 

laten lopen met de bestaande diensten en die eens per jaar aan het begin van het jaar vast te stel-

len. ACM heeft bij het tariefbesluit MDF Pair Bonding73 reeds geconstateerd dat dit kostenneutraal 

is. Dat wil zeggen dat bij afname van een (gelijk) aantal lijnen over een periode van drie jaar er 

geen verschil bestaat tussen de twee manieren van berekenen van de vergoedingen. 

b) Tariefregulering VULA 

 Waar ACM voor nieuwe vormen van MDF-toegang kiest voor de bestaande WPC/EDC-methodiek, 

schrijft zij de BULRIC+ methode voor VULA voor. Buiten het eerder genoemde feit dat de ontwik-

keling van het BULRIC+ model door een extern bureau waarschijnlijk een vertragende factor zal 

zijn voor de vaststelling van de tariefplafonds is het vanuit het oogpunt van consistentie ook niet 

logisch dat ACM voor VULA voor BULRIC+ kiest. KPN ziet hierbij drie inconsistenties:  

i. Allereerst is VULA als alternatief neergezet voor MDF- en SDF-toegang. Voor beide toe-

gangsdiensten op koper is WPC/EDC de kostenmethodiek. Door bij VULA voor BULRIC+ te 

kiezen wijkt ACM af van dit principe. 

ii. ACM geeft zelf al aan dat zij BULRIC+ en de EDC-methodiek in hoge mate als vergelijkbaar 

beschouwt (zie randnummer 386). Kennelijk is het dus ook helemaal niet nodig om van 

een bestaande methodiek af te wijken.  

iii. Bij HK-WBT/HL kwam ACM nog tot de conclusie dat BULRIC een methode is die thans al-

leen wordt gebruikt bij de regulering van vaste en mobiele gespreksafgifte. Bij afgifte was 

gekozen voor BULRIC gegeven de bijzondere situatie dat daar, voor de symmetrische regu-

lering van een grote groep aanbieders, de kostprijs van een hypothetische aanbieder dient 

te worden bepaald. Daarvan is hier geen sprake en dat maakt BULRIC voor VULA geen 

voor de hand liggende methode.  

                                                           
73  Tariefbesluit MDF Pair Bonding van 25 november 2013, kenmerk ACM/DTVP/2013/204815.  
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 Verder schuilt in een BULRIC+ methode ontwikkeld door een extern bureau het gevaar dat er een 

mismatch komt tussen het uitkoppelniveau en de tariefstructuur. VULA betreft een dienst die op 

MC-niveau wordt uitgekoppeld en dient dus navenante tariefplafonds te krijgen. Dit is in tegen-

stelling tot een structuur die dicht ligt bij de huidige fysieke ontbundelingsvarianten waar wordt 

uitgegaan van uitkoppeling op veel locaties en dus wordt uitgegaan van het feit dat partijen zelf 

ook investeren in eigen infrastructuur. KPN pleit er dan ook voor de VULA-dienst net zoals de an-

dere ‘koper’ diensten op basis van EDC te reguleren. Op deze wijze kunnen ook potentiële incon-

sistenties met de al bestaande HK-WBT/HL regulering op basis van EDC beter worden voorkomen. 

 Mocht ACM echter toch kiezen voor de BULRIC+ methode ontwikkeld door een extern bureau dan 

wijst KPN er op dat de BULRIC+ methode volledig wordt uitgevoerd conform de Aanbeveling van 

de Commissie van 11 september 201374 en dat het model (behoudens bedrijfsvertrouwelijke gege-

vens) ter beschikking gesteld wordt aan de marktpartijen. 

c) Tariefregulering ODF-toegang FttH 

 In randnummer 364 staat de methode voor de inflatiecorrectie beschreven voor de komende 

reguleringsperiode. Voor FttH staat echter in randnummer 404 dat ACM de methodiek van tarief-

regulering zoals beschreven in de tariefbesluiten FttH75 passend vindt. De beschreven methode 

voor de inflatiecorrectie in dat tariefbesluit is echter anders dan de beschreven methode in het 

onderhavige ontwerpbesluit. KPN gaat er vanuit dat de methode specifiek voor FttH zoals be-

schreven in het tariefbesluit leidend is. 

 

  

                                                           
74  Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 september 2013 over consistente verplichtingen tot non-

discriminatie en kostenmethodologieën om de concurrentie te bevorderen en investeringen in breedband 
aantrekkelijker te maken, (2013/466/EU). 

75  Het tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2012, 16 mei 2013, kenmerk ACM/dtvp/2013/201158. 
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4. Verzoek om nadeelscompensatie 

 Regulering leidt tot een ongelijke behandeling tussen KPN en kabel. De kabel wordt ten onrechte 

niet gerekend tot de wholesale markt voor lokale toegang. Op de retailmarkt voor breedbandtoe-

gang wordt geconcludeerd dat KPN en Liberty Global mogelijk gezamenlijk dominant zijn en er 

een risico is op mededingingsbeperkingen. De verplichtingen ter remediëring van de potentiële 

mededingingsbeperkingen worden eenzijdig opgelegd aan KPN omdat het – kort gezegd - niet 

economisch rendabel zou zijn dat de kabel opengaat. KPN is – zoals uiteengezet in deze reactie – 

primair van mening dat er sprake is van een onjuiste marktafbakening door toegang tot kabel-

netwerken niet mee te nemen en dat evenmin de aanname van (collectieve) dominantie juist is. 

Voor het opleggen van de verplichtingen aan KPN bestaat dan ook om deze redenen geen grond-

slag. 

 Subsidiair is KPN van mening dat mocht de constatering juist zijn dat KPN en Liberty Global 

gezamenlijk over aanmerkelijke marktmacht beschikken of er een risico op gezamenlijke domi-

nantie bestaat dat dient te worden geremedieerd, ACM de onevenredige nadelen van asymmetri-

sche regulering voor KPN dient te compenseren. In het ontwerpbesluit stelt ACM voor om uitslui-

tend aan KPN verplichtingen op te leggen. De verplichtingen worden vervolgens afdoende geacht 

om de geconstateerde mededingingsproblemen voor de gehele markt op te lossen. Met andere 

woorden: Liberty Global – en andere marktpartijen – profiteren van het feit dat aan KPN regule-

ring wordt opgelegd, terwijl Liberty Global minimaal in gelijke mate als KPN bijdraagt aan de be-

weerdelijke collectieve dominantie. Deze regulering grijpt bovendien in de concurrentieverhou-

ding tussen KPN en Liberty Global in, waardoor Liberty Global profiteert van de regulering van 

KPN en KPN aantoonbaar wordt benadeeld in zijn concurrentievermogen en innovatiemogelijk-

heden.  

 Deze onevenredige benadeling is door ACM niet, althans niet zichtbaar, onderzocht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de benadeling die voortvloeit uit het openstellen van het netwerk door KPN. 

ACM stelt simpelweg in haar persbericht dat KPN de kosten om toegang te verlenen kan terug 

verdienen, zonder dat verder te onderbouwen. ACM stelt echter eveneens in het ontwerpbesluit 

dat KPN geen prikkel heeft om uit eigen beweging toegang te verlenen aan derden. Als deze laat-

ste bewering juist is, dan zou dit betekenen dat er wel degelijk sprake is van waardevermindering 

indien KPN zijn netwerk dient open te stellen voor derde partijen. Het onevenredige nadeel dat 

KPN ondervindt vanwege de waardevermindering die wordt veroorzaakt door de verplichte open-

stelling van het netwerk van KPN dient dan ook te worden meegenomen in het ontwerpbesluit.  

 Om te beginnen is er sprake van waardevermindering vanwege het simpele feit dat KPN toegang 

moet verlenen aan derde partijen, indien en voor zover ACM van mening blijft dat KPN geen prik-

kel heeft om uit eigen beweging toegang te verlenen aan derden. Voor een dergelijke toegang is, 

bijvoorbeeld, vereist dat KPN netwerkcapaciteit vrij maakt, processen invoert voor de levering van 

wholesale diensten, medewerkers ter beschikbaar stelt, management aandacht inzet en compli-

ance maatregelen neemt. Dit alles vindt plaats zonder dat er een garantie is dat de diensten ook 

daadwerkelijk worden afgenomen. De passieve toegangsverplichting leidt tot inefficiënties en 

daarmee ook kosten voor KPN, die vermeden kunnen worden als KPN alleen actieve toegang zou 

leveren (zie ook hoofdstuk 3 en 4). De kabel heeft hier geen enkele hinder van. 

 Een andere concrete vorm van benadeling betreft de beperkingen voor KPN in innovatie van zijn 

netwerk als gevolg van het voornemen van ACM om KPN te verplichten eerst de implementatie 

van een daadwerkelijk afneembaar aanbod voor VULA af te ronden, en vervolgens een migratie-

termijn van 12 maanden in acht te nemen (zie voor een uitwerking van de disproportionaliteit van 

verplichtingen en dit nadeel ook Inleiding, paragraaf VI en hoofdstuk 4). Als gevolg daarvan zal de 

upgrade van een deel van het kopernetwerk worden vertraagd ten nadele van de gebruikers van 
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het KPN netwerk. Tevens belemmert dit KPN in de concurrentiestrijd met de kabel. ACM dient KPN 

ook voor een dergelijk nadeel te compenseren gedurende de periode van deze achterstand. 

Voorts vloeien nadelen voort uit bijvoorbeeld de transparantieverplichtingen die uitsluitend gel-

den voor KPN en verplichtingen die KPN op achterstand zetten doordat KPN na aankondiging van 

nieuwe of gewijzigde diensten gedurende de zogenaamde stand-still periode van twee maanden 

geen (marketing) activiteiten mag ontplooien terwijl andere marktpartijen – inclusief de kabel – 

deze belemmeringen niet kennen. Dat de kabel hier daadwerkelijk op inspeelt, waardoor KPN 

nadeel ondervindt van deze verplichtingen, blijkt wel uit het Commissiebesluit inzake Liberty Glo-

bal/Ziggo (randnummer 502). Een analyse van de proportionaliteit van de voorgestelde verplich-

tingen en de nadelen die voor KPN daaruit voortvloeien ontbreekt alsmede een voorstel tot na-

deelscompensatie. Dit voorstel dient bij het definitieve besluit te worden betrokken. 

 De grondslag voor deze nadeelscompensatie is gelegen in het zogenaamde egalité-beginsel. Dit 

beginsel houdt immers in dat de onevenredig nadelige gevolgen van een rechtmatige overheids-

handeling of overheidsbesluit niet ten laste dient te komen van een beperkte groep personen, 

maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld. Dit beginsel wordt toegepast 

als er van overheidswege maatregelen of besluiten worden genomen die het algemeen belang 

dienen en gerechtvaardigd zijn, maar voor een bepaalde groep personen onevenredig nadelige 

gevolgen meebrengen. In dit geval brengt het gelijkheidsbeginsel mee dat de onevenredig nade-

lige gevolgen voor KPN niet uitsluitend ten laste van KPN of eindgebruikers dienen te komen 

maar gelijkelijk over de gehele markt moeten worden verdeeld. KPN dient dan ook te worden 

gecompenseerd voor het nadeel dat hij ondervindt als gevolg van asymmetrische regulering. 
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juli 2014 
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