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Inleiding 

1. BCPA maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren naar aanleiding 

van het voorliggende ontwerpbesluit Marktanalyse FttO. Deze zienswijze heeft 

enkel betrekking op de specifieke omstandigheden in de Nederlandse markt en 

niet op omstandigheden in andere markten, waar de concurrentieverhoudin-

gen anders (kunnen) liggen . 1

2. BCPA maakt zich ernstige zorgen over het voornemen van ACM tot deregule-

ring van de zakelijke glasvezelmarkten in Nederland. Deze markten zijn sinds 

een aantal jaren inzet van stevige discussie. De succesvolle beroepsprocedure 

van KPN tegen het vorige FttO-besluit heeft geleid tot koudwatervrees bij ACM. 

ACM stelt zich uiterst terughoudend op en laat na om diepgravend onderzoek 

te doen. Het CBb heeft ACM echter niet de boodschap gegeven dat KPN geen 

AMM had of zou kunnen hebben. Het CBb heeft geoordeeld dat ACM zijn 

huiswerk onvoldoende had gedaan. Dit is reden te meer om ditmaal wel diep-

gravend onderzoek te doen. 

3. Met name de analyse van de dekking van alternatieve aanbieders schiet te 

kort. Volgens ACM is de gecombineerde netwerkdekking van alternatieve aan-

bieders van zakelijk glasvezel nagenoeg gelijk aan de netwerkdekking van KPN. 

Dit beeld is niet juist. BT, Colt en Verizon zijn in de praktijk vaak aangewezen 

op alleen KPN. Recente glasacties ondersteunen het beeld dat KPN dominant 

is. ACM heeft onvoldoende onderzoek naar gedaan naar bestaande reële alter-

natieven ten opzichte van KPN. 

4. BCPA meent voorts dat de betekenis van het FttH-netwerk van KPN in de ana-

lyse niet voldoende gewicht krijgt. De controle door KPN over haar fijnmazige 

FttH-netwerk draagt bij aan haar marktmacht. 

5. BCPA twijfelt ook aan de berekening van de marktaandelen. De cijfers zijn hier 

en daar onderling tegenstrijdig en op onderdelen kennelijk onjuist. BCPA heeft 

bovendien de indruk dat het aandeel van KPN in de groei van de markt hoger 

is dan in de berekening van ACM, en het aandeel van Eurofiber lager. Een cor-

recte berekening van de marktaandelen en van de aandelen in de groei van de 

markt leidt waarschijnlijk tot een marktaandeel van KPN dat de 50% grens 

overschrijdt. Daarmee zou het bewijs van een machtspositie geleverd zijn.  

6. Tenslotte bespreekt BCPA de voordelen die KPN ontleent aan haar positie ten 

opzichte van haar concurrenten. De conclusie zal zijn dat deze criteria bijdra-

gen aan de machtspositie van KPN.  

7. De zakelijke glasvezelmarkten zijn niet rijp voor deregulering. KPN is dominant 

en moet worden aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht. 

 Deze zienswijze wordt op onderdelen niet onderschreven door Verizon. 1
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De betekenis van het FttH-netwerk van KPN 

8. ACM concludeert dat ODF-access (FttH) niet tot dezelfde productmarkt be-

hoort als ODF-access (FttO). De belangrijkste reden is dat het volgens ACM 

‘nauwelijks’ voorkomt dat FttH- en FttO-netwerken elkaar geografisch overlap-

pen. Ook de geografische overlap van het near-net aanbod van FttH en FttO is 

‘beperkt’ volgens ACM.  

9. Dat de overlap ‘beperkt’ is neemt ten eerste niet weg dat deze van belang is. 

ACM erkent ten tweede dat vanuit het oogpunt van de wholesaleafnemer ODF-

access (FttO) en ODF-access (FttH) met elkaar vergelijkbaar zijn. Er is tech-

nisch geen verschil. Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker zijn er belan-

grijke overeenkomsten tussen retaildiensten over FttO en retaildiensten over 

FttH. Volgens ACM zijn er weliswaar ook verschillen, maar ACM legt niet uit 

waarom deze verschillen zouden maken dat FttO voor (een deel van de) zake-

lijke eindgebruikers meer geschikt is dan FttH, en evenmin voor welk deel. 

10. De mate van overlap blijft schimmig. Volgens ACM is de overlap ‘beperkt’, 

maar cijfers worden niet gegeven. BCPA heeft behoefte aan een duidelijke ana-

lyse op dit punt, gebaseerd op kenbare cijfers. 

11. ACM merkt verder op dat de prijs van ODF-access (FttO) slechts een klein deel 

uitmaakt van de retailprijs van zakelijk glas. Daardoor zal volgens ACM een 

prijsstijging van 10 procent op het niveau van ontbundelde toegang slechts 

een prijsstijging op retailniveau van 1 procent tot gevolg hebben. Alleen zake-

lijke eindgebruikers die zeer prijsgevoelig zijn zullen volgens ACM in dat geval 

overstappen naar FttH. ACM overweegt vervolgens dat door de beperkte geo-

grafische overlap de kans op overstap nog kleiner wordt. ACM maakt hier niet 

inzichtelijk hoeveel zeer prijsgevoelige eindgebruikers dit betreft, en laat na om 

een berekening te maken. Deze overwegingen van ACM zijn daarom tamelijk 

speculatief.  

Conclusie FttH 

12. Gegeven de overeenkomsten en het bestaan van een zekere overlap tussen de 

(near-net) netwerken ligt voor de hand dat FttH voor een deel van de zakelijke 

gebruikers een alternatief is voor FttO. Dat dit mogelijk slechts een kleine 

minderheid van de eindgebruikers betreft, zoals ACM veronderstelt, wordt uit 

het ontwerpbesluit niet duidelijk. FttH heeft dus wellicht een grotere beteke-

nis. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan zou dit gegeven bijdragen aan de 

machtspositie van KPN. BCPA verzoekt ACM om de relevantie van FttH nader 

te onderzoeken en om de gebruikte cijfers beschikbaar te stellen. 
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Marktaandelen 

13. Een deel van de gepresenteerde cijfers is kennelijk onjuist en een deel is on-

derling tegenstrijdig:  

(1) Het marktaandeel van KPN in het vierde kwartaal van 2015 is 

blijkens tabel 5 en 6 in het ontwerpbesluit lager ( [40-45%] ) dan 

blijkens de tabel op pagina 49 van de meest recente Telecommonitor 

( [45-50%] ); 

(2) De Telecommonitor  geeft op pagina 48 voor Q4 2015 ook een lager 

aantal aansluitingen (67.712) dan het ontwerpbesluit in randnum-

mer 161 (75.500); 

 

Een verklaring voor deze verschillen is niet gegeven. 

(3) BCPA mist ook een verklaring voor het verschil in het aantal gerap-

porteerde FttO verbindingen (75.500, vgl. rnr. 160 in het ont-

werpbesluit) en het aantal retail glasvezelverbindingen (ca. 45.000, 

vgl. Telecommonitor  Q4 2015, pagina 44);  

(4) Pagina 42 van de Telecommonitor Q3 2015 vertoont een opvallend 

verschil ten opzichte van pagina 45 van de Telecommonitor Q4 

2015: het marktaandeel van Eurofiber in retail zakelijke glasaan-

sluitingen in de periode van Q3 2014 - Q3 2015 daalt in de Q4 rap-

portage fors, van [20-25%] / [25-30%] naar [5-10%].  

Ook hier ontbreekt een verklaring. 

14. BCPA constateert dat de definities die worden gebruikt voor de Telecommoni-

tor ruimte laten voor dubbeltellingen en andere vergissingen. Definities zijn 

niet voldoende duidelijk en zijn soms voor velerlei uitleg vatbaar. De definities 

moeten worden herzien. 

15. BCPA wijst in dit verband op de wijze van uitvragen met betrekking tot 

glasvezelverbindingen ten behoeve van mobiele zendmasten. Deze verbindin-

gen behoren niet tot de relevante markt. De kans bestaat dat aanbieders deze 

verbindingen toch rapporteren op een manier waardoor deze wel tot het   

markttotaal worden gerekend. In de vragenlijst voor de Telecommonitor vraagt 

ACM specifiek naar backhaul voor MDF, SDF en ODF, maar niet naar back-

haul voor mobiele zendmasten. Dit kan tot verwarring en fouten leiden en dus 

tot overschatting van het marktaandeel van aanbieders die veel van dit type 

verbindingen leveren, zoals Eurofiber. 

16. Ook het gerapporteerde marktaandeel van lokale en regionale aanbieders roept 

vragen op. ACM schat dat lokale en regionale aanbieders tezamen over een 

marktaandeel beschikken van ca. 10%. Dit is een opvallend hoog percentage 
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gezien hun onzichtbaarheid in de markt. BT, Colt en Verizon betrekken van 

deze aanbieders geen wholesalediensten. Deze aanbieders bieden doorgaans 

geen kwaliteit garanties, zodat hun diensten niet geschikt zijn als bouwsteen 

voor multi-site diensten in de ZND-markt. Hun aandeel in het totaal aantal 

verbindingen moet sterk worden gerelativeerd. Overschatting van hun markt-

aandeel leidt tot onderschatting van het marktaandeel van KPN.  

17. BCPA pleit daarom voor een herziening van de methodiek om de marktaande-

len te bepalen. Van belang is dat alle aanbieders hun gegevens op dezelfde 

manier aanleveren, en dat zij geen ruimte krijgen voor hun eigen interpretatie. 

De uitvraag moet uiteraard recht doen aan de relevante markten, zodat alleen 

verbindingen meetellen die moeten meetellen. 

18. BCPA twijfelt tenslotte aan de groeiprognose van de marktaandelen, op grond 

waarvan Eurofiber naar verwachting het grootste aandeel in de groei zal in-

nemen. Deze prognose is louter gebaseerd op een opgave door Eurofiber van 

haar investeringsplannen. BCPA kan deze plannen niet beoordelen, maar 

meent in zijn algemeenheid wel dat dit soort projecties van investerings-

maatschappijen kritisch beoordeeld moeten worden. De waarde van hun in-

vestering hangt immers in belangrijke mate af van de verwachte groei van de 

onderneming die zij zo goed mogelijk willen verkopen. Waar ACM niet omheen 

kan is dat KPN als gevolg van haar grote netwerkdekking minder kosten hoeft 

te maken om nieuwe klanten aan te sluiten dan andere aanbieders, ook min-

der dan Eurofiber. Het ontwerpbesluit maakt niet duidelijk waarom Eurofiber 

dan toch sneller zou groeien dan KPN. Het ligt meer voor de hand dat KPN 

sterk(er) groeit vanwege de glasacties die KPN recent heeft ingezet. Het ligt 

daarom voor de hand dat ACM die glasacties betrekt in het onderzoek. Orders 

als gevolg van deze acties zijn vermoedelijk niet in de groeicijfers van ACM 

verwerkt.  

Conclusie marktaandelen 

19. De conclusie op grond van het bovenstaande is dat het marktaandeel van KPN 

vermoedelijk niet correct is berekend. Een correcte berekening van het mark-

taandeel kan ertoe leiden dat het marktaandeel van KPN uitstijgt boven de 

50%.  

20. Voorzover het marktaandeel van KPN nu niet reeds hoger is dan 50% is het 

aannemelijk dat het marktaandeel van KPN binnen de komende periode zal 

uitstijgen boven de 50%.  

21. Een marktaandeel hoger dan 50% is op zichzelf reeds het bewijs van een 

machtspositie (uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, die zich hier voor-

zover ons bekend niet voordoen). 

22. BCPA merkt in dit verband tenslotte nog op dat een een berekening van de 

HHI-index ontbreekt, anders dan bij andere marktanalyses. ACM zou de mate 

van concentratie in de markt in 2012 moeten vergelijken met 2016. Deregule-
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ring  kan pas aan de orde zijn wanneer sprake is van een geringe concentratie 

en een significante daling ten opzichte van het meetresultaat uit 2012. 

Dekkingsanalyse 

23. ACM overschat de dekking van alternatieve aanbieders. ACM neemt de 

dekkingsgegevens uit 2012 als vertrekpunt, actualiseert die gegevens en con-

stateert vervolgens dat de situatie iets rooskleuriger is geworden. Deze be-

nadering is onjuist. De betekenis van de gebruikte gegevens is namelijk 

beperkt.  

24. ACM had moeten onderzoeken in hoeverre alternatieve aanbieders in staat zijn 

om een bruikbaar alternatief aanbod te doen. Het enkele feit dat ergens 

glasvezel van een alternatieve aanbieder in de grond ligt betekent nog niet dat 

sprake is van een bruikbaar alternatief aanbod. 

25. BCPA is niet in de positie om dit onderzoek zelf uit te voeren. BCPA kan wel 

zeggen dat afnemers als BT, Colt en Verizon in de praktijk over minder alter-

natieven voor KPN beschikken dan ACM veronderstelt. Afnemers hebben de 

keuze uit een handvol aanbieders die in staat zijn om op enige schaal een al-

ternatief wholesale aanbod te doen op basis waarvan zij kunnen concurreren 

in de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten, in het bijzonder het multi-

site segment. Deze alternatieve aanbieders zijn de in tabel 7 genoemde aan-

bieders, minus Delta en TReNT. Kleinere regionale en lokale spelers spelen 

voorzover wij kunnen overzien geen rol van betekenis. Dit geldt ook voor Delta 

en TReNT. 

26. De alternatieve aanbieders kunnen met hun gezamenlijke dekking niet op een 

lijn worden gesteld met KPN, zoals ACM meent. KPN is in veel gevallen de 

enige aanbieder die in staat en bereid is om een bruikbaar aanbod te doen. 

ACM betrekt in zijn analyse van de gezamenlijke dekking ten onrechte ook 

aanbieders die weliswaar beschikken over glasvezel in de nabijheid van KPN, 

maar die toch niet beschikken over de technische en operationele capaciteiten 

om een aanbod te doen. Voorzover die aanbieders wel beschikken over de be-

nodigde capaciteiten zijn zij vaak niet in staat om de tarieven van KPN te 

evenaren, laat staan te onderbieden. 

27. Het beeld dat KPN in vrijwel geheel Nederland ten minste een alternatieve 

aanbieder in zijn nabijheid weet is dan ook onjuist. BT, Colt en Verizon kun-

nen in een groot aantal gevallen uitsluitend kiezen voor KPN. 

28. ACM schetst dit onjuiste beeld binnen de context van single-site biedingen. 

Voor aanbieders die actief zijn in het mult-site segment van de ZND-markt is 

het beeld nog minder rooskleurig. ACM heeft in het vorige FttO-besluit de mul-
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ti-site problematiek goed belicht. In het voorliggende ontwerpbesluit blijft dit 

onderbelicht. BCPA heeft de indruk dat ook hier ACM koudwatervrees ten 

aanzien van het CBb parten speelt. BCPA wijst erop dat het CBb de relevantie 

van mult-site expliciet heeft benoemd in zijn FttO-uitspraak. Het feit dat ACM 

in 2013 er niet in is geslaagd om het CBb op dit punt te overtuigen betekent 

geenszins dat het CBb niet alsnog kan worden overtuigd van het belang van 

multi-site. Het CBb heeft aangenomen dat het belang van multi-site voor de 

toekomst moet worden gerelativeerd, vanuit de gedachte dat het bij de strijd 

om nieuwe aansluitingen vooral om kleinere aansluitingen zou gaan. BCPA 

meent dat dit aspect moet worden onderzocht. Voor zover wij kunnen overzien 

worden wel degelijk mult-site contracten gesloten voor nieuwe aansluitingen. 

Conclusie dekkingsanalyse 

29. ACM is kennelijk ontmoedigd door het FttO-oordeel van het CBb. Dit oordeel 

leert ons met name dat het CBb drie jaar geleden niet kon worden overtuigd 

van de dominantie van KPN, vanwege veronderstelde alternatieve dekking, en 

dat ACM zijn huiswerk beter moet maken.  

30. BCPA meent dat ACM een nieuwe poging moet wagen, en grondig onderzoek 

moet doen naar daadwerkelijke alternatieven voor KPN. Wat nu voorligt is on-

voldoende: ACM neemt simpelweg de ontoereikende dekkingsgegevens uit 

2012 als uitgangspunt en beoordeelt vervolgens of er verandering is opgetre-

den ten opzichte van de stand van zaken in 2012. Nu dat volgens ACM niet het 

geval is valt ACM terug op de conclusie van het CBb dat AMM niet kan worden 

bewezen. Het is de vraag of het CBb die conclusie opnieuw zou trekken op ba-

sis van zorgvuldig nieuw onderzoek. BCPA gaat er op basis van eigen waarne-

ming vanuit dat KPN de zakelijke glasvezelmarkten domineert. KPN is in veel 

gevallen simpelweg de onvermijdelijke kandidaat.  

Overige dominantie criteria 

31. Het valt op dat de bespreking door ACM van de overige dominantie criteria 

tamelijk summier is. Ook hier zien we dat ACM volstaat met een korte 

beschouwing van de gepercipieerde verschillen ten opzichte van het vorige 

besluit. Steeds is de conclusie dat KPN weliswaar voordelen geniet, maar dat 

deze voordelen zijn afgenomen ten opzichte van 2012.  

32. BCPA beschikt niet over aanwijzigingen dat deze voordelen inderdaad zouden 

zijn afgenomen. Wie het ontwerpbesluit leest kan zich niet aan de indruk ont-

trekken dat ACM haar conclusie baseert louter op haar berekeningen van de 

marktaandelen en de netwerkdekking van de gezamenlijke alternatieve aan-

bieders. ACM bereikte die conclusie kennelijk op het moment waarop bleek (op 

basis van onjuiste gegevens) dat het marktaandeel van KPN onder de 50% zou 
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blijven en toen bleek (op basis van een onvolledige dekkingsanalyse) dat de  

voordelen uit netwerkdekking niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van 

2012. Op dat moment ging binnen ACM kennelijk het sein op groen en moest 

er worden gezocht naar een manier om de overige criteria in lijn te brengen 

met de reeds getrokken conclusie ten aanzien van AMM. BCPA heeft de indruk 

dat de conclusie van ACM niet zo zeer is gebaseerd op een gedegen beoordeling 

van de overige criteria, maar dat de beoordeling van deze criteria de reeds 

getrokken conclusie moeten ondersteunen, een doelredenering dus. BCPA 

noemt enkele voorbeelden: 

(1) In 2012 meende ACM dat KPN voordelen had vanuit verticale inte-

gratie. ACM herziet nu die conclusie. ACM meent dat verticale inte-

gratie op zichzelf geen additioneel voordeel oplevert voor KPN. De 

reden die ACM aanvoert is dat het voordeel uit verticale integratie 

sterk samenhangt met het voordeel uit netwerkdekking. Die sa-

menhang constateerde ACM in 2012 echter ook. Toch meende ACM 

toen wel dat er sprake was van een additioneel voordeel. BCPA krijgt 

de indruk dat ACM hier een bestaand voordeel probeert weg te mas-

seren. BCPA verwacht dat de Europese Commissie wel oog zal heb-

ben voor dit additionele voordeel (vgl. randnummer 286, vijfde ge-

dachtestreepje, in het ontwerpbesluit). 

(2) KPN beschikt volgens ACM wel over schaalvoordelen. Dit is een ge-

volg van de omvang van haar FttO-netwerk, die de afgelopen drie 

jaar is toegenomen. ACM meent echter dat de schaalvoordelen van 

KPN zijn afgenomen, omdat volgens ACM ook de netwerken van de 

concurrenten zijn gegroeid. ACM miskent echter de dekking van de 

alternatieve aanbieders. Wij bespraken dit hiervoor. Dit voordeel is 

daarom niet afgenomen, zoals ACM meent, maar is onverkort aan-

wezig.  

(3) KPN beschikt daarnaast nog steeds over breedtevoordelen, ook vol-

gens ACM, zij het dat deze voordelen volgens ACM licht zijn afgeno-

men. ACM legt zeer summier uit waarom sprake zou zijn van een 

afname. BCPA neemt geen enkele afname waar en houdt het erop 

dat sprake is van een voordeel van KPN. 

Conclusie overige criteria  

33. BCPA meent dat ACM hier te kort door de bocht gaat. De aanvullende domi-

nantie criteria verdienen een meer zorgvuldige analyse. 
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Conclusie 

34. De bevindingen van ACM stroken niet met onze eigen waarnemingen in de za-

kelijke glasvezelmarkten. KPN heeft een zeer sterke positie, met name vanwege 

haar uitgestrekte fijnmazige netwerk en het ontbreken van voldoende alterna-

tieven. De gepresenteerde marktaandelen kloppen niet en zijn onderling tegen-

strijdig. De groei van Eurofiber blijft zeer ongewis terwijl de groei van KPN in 

de praktijk al zichtbaar is en wordt aangejaagd door het feit dat haar aansluit-

kosten lager zijn dan die van haar concurrenten. 

35. Volgens ACM kan op basis van haar onderzoek niet worden vastgesteld dat 

KPN  beschikt over aanmerkelijke marktmacht. ACM erkent wel dat een aantal 

criteria wijst in de richting van mogelijke AMM van KPN. ACM belooft om de 

ontwikkelingen in de markt nauwgezet te blijven volgen en zo nodig op te tre-

den of een nieuwe marktanalyse te starten. BCPA waardeert deze waakzaam-

heid, maar meent dat ACM niet kan wachten met aanvullend onderzoek. BCPA 

is ervan overtuigd dat nieuw, grondiger onderzoek zal uitwijzen dat KPN 

beschikt over AMM.
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