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CAIW Diensten B.V. (hierna: CAIW) maakt graag gebruik van de gelegenheid om te 

reageren op het ontwerpbesluit Marktanalyse ontbundelde toegang (kenmerk 

ACM/DTVP/2015/203939) van 17 juli 2015. 

 

CAIW is aanbieder van (bundels van) radio en televisie, internettoegang en vaste telefonie 

op de consumentenmarkt. Daarbij maakt CAIW gebruik van een aantal geheel of 

gedeeltelijk gehuurde FttH en coaxiale netwerken. Daarnaast biedt CAIW wholesale WBT 

aan op de in hun geheel gehuurde FttH netwerken. 

 

CAIW constateert dat een aantal aangedragen kwesties uit de zienswijze van 12 december 

2014 over het eerdere ontwerpbesluit Marktanalyse Ontbundelde Toegang in het 

voorliggende ontwerpbesluit zijn verduidelijkt. Ook constateert CAIW dat de onderbouwing 

van het ontwerpbesluit weliswaar begrijpelijke standpunten laat zien, maar dat de 

uiteindelijke conclusies niet de door CAIW gewenste zijn en dat deze ook niet in het belang 

van een groot deel van de consumenten zullen zijn. 

 

In de zienswijze van 12 december 2014 is reeds aangegeven dat CAIW voor uitbreiding 

van de activiteiten afhankelijk is van toegang tot FttH en coaxiale kabel, om zo het 

verzorgingsgebied te kunnen vergroten en beter te kunnen concurreren. CAIW ervaart dat 

dergelijke toegang, als die al beschikbaar is, over het algemeen onvoldoende en 

ontoereikend is. Dit stemt overeen met de uitkomsten van de voorliggende marktanalyse. 

ACM constateert bij randnummer 737 zelfs dat KPN en UPC/Ziggo een prikkel hebben om 

geen toegang of geen geschikte toegang te leveren, omdat de afnemers prijsdruk kunnen 

uitoefenen. 

 

Het ontwerpbesluit, waarin aan KPN maatregelen worden opgelegd, verbetert het 

perspectief op uitbreiding van de activiteiten van CAIW niet. Voor een groot deel van de  

consumenten zal er de komende jaren geen andere keus zijn dan tussen KPN en 

UPC/Ziggo. Het huidige juridisch kader leidt in dit geval niet tot het beter laten werken van 

markten. CAIW hoopt dan ook – mede in het verlengde van de eerste aanzet door ACM 

middels de bijeenkomst ‘Future of electronic communication regulation’ – dat ACM 

openstaat voor een dialoog met marktpartijen om te komen tot een meer geschikt 

juridisch kader om de ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkten het hoofd te kunnen 

bieden. 

 


