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1. Inleiding 

 
1. Tele2 Nederland B.V (“Tele2”) reageert hiermee op het ontwerp marktanalysebesluit 

d.d. 7 april 2016 van ACM voor de markt FttO (ACM/DTVP/2016/201942_OV) (“het 
Ontwerpbesluit”).  

 
2. Hoewel een consultatieprocedure in een marktanalyseprocedure een wettelijke 

verplichting voor ACM is, waardeert Tele2 de geboden mogelijkheid om te reageren op 
het ontwerpbesluit alsmede de frequentie en de wijze waarop overleg met ACM 
mogelijk is geweest.  

 
3. Het ontwerpbesluit vertoont inhoudelijk sterke samenhang met de overige (ontwerp) 

marktanalysebesluiten voor ULL, ODF-FttO, Vaste Telefonie en HKWBT/HL. Tele2 
behoudt zich dan ook expliciet het recht voor haar reactie voorzover rechtens relevant 
in een later stadium inhoudelijk aan te vullen naar aanleiding van mogelijke 
aanpassingen in de inhoud van de (ontwerp)besluiten van ACM in de overige markten. 

 

4. Tele2 verzoekt ACM haar eerder gemaakte bezwaren tegen de afbakening van de 
relevante retailmarkten, als hier herhaald en ingelast te beschouwen. Deze zijn 
genoemd en uitgebreid beschreven in de zienswijzen tegen het ULL-besluit van 17 
december 2015. 

 
5. Alvorens specifiek in te gaan op de inhoud van het Ontwerpbesluit maakt Tele2 eerst 

nog enkele algemene opmerkingen over marktontwikkelingen en medededingings-
problemen.  

 
6. Tele2 is ontsteld over het voorgenomen besluit van ACM om de markt voor FttO-

toegang niet te gaan reguleren. Tele2 acht regulering van FttO-toegang essentieel 
voor de ontwikkeling van concurrentie bij de dienstverlening aan zakelijke 
eindgebruikers waaronder de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten. Met de 
voorgenomen regulering ziet Tele2 haar eigen mogelijkheden, om aan die ontwikkeling 
van concurrentie bij te dragen, in rook opgaan. 

 
7. In haar presentatie op 31 maart kondigt ACM aan om ook HKWBT/HL over zakelijk 

glasvezel niet te gaan reguleren vanwege de uitkomst van het onderhavige 
Ontwerpbesluit: 

 

ACM ziet in het licht van de uitkomst van de analyse van de markt voor ODF-access 
(FttO) geen reden om glasvezeltoegang te reguleren op de markt voor “hoge kwaliteit 
wholesale toegang” 

  
8. Daarmee komt er een einde aan de situatie waarin de markt voor zakelijk glas hetzij 

onderhevig was aan regulering, hetzij dat regulering nooit ver weg was (mede omdat 
de uitspraken van het CBb doorgaans zo lang op zich laten wachten dat de volgende 
ronde marktanalyses alweer is aangevangen).  
 

9. Dat de regulatory holiday op zakelijk glasvezel is aangevangen, ondervindt Tele2 
dagelijks aan den lijve. KPN confronteert ons, haar grootste concurrent op de zakelijke 
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retailmarkten, met drastische tariefsverhogingen voor WEAS waarbij we worden 
uitgesloten van acties op wholesale niveau. Daarnaast zien we dat de kwaliteit van 
WEAS leveringen met de maand achteruit holt.  
 

10. En dit begint allemaal op het moment dat de verplichtingen op wholesale niveau 
wegvallen. Vrijwel onmiddellijk na het wegvallen van regulering in de (verticale) 
zakelijke glaskolom (vernietiging van HKWBT/HL regulering in september 2015, ODF-
FttO regulering was al eerder weggevallen) zag KPN haar kans schoon om middels 
acties op retailniveau de markt naar zich toe te trekken. 
 

11. Deze problematiek is middels een brief van 7 december 2015 namens de alternatieve 
aanbieders van zakelijke glasvezeldiensten zijnde BT, Colt, Eurofiber, Tele2, Verizon 
en Vodafone, aan ACM kenbaar gemaakt.  
  

12. Tele2, KPN’s voornaamste concurrent op de ZND retailmarkt, werd buitenspel gezet 
door het ODF-FttO contract met ons eenzijdig te ontbinden (dit gebeurde na wegvallen 
van de FttO regulering) en door aan de wholesale acties op HKWBT niveau 
voorwaarden te verbinden, waardoor deze acties niet voor ons van toepassing waren.  
 

13. Bovenstaande uitingen van mededingingsbeperkend gedrag vinden allemaal hun 
oorsprong in het wegvallen van FttO regulering. Met andere woorden; zodra FttO 
regulering wegvalt als ‘anker’ van verplichtingen welke zijn opgelegd in de (verticale) 
zakelijke glasvezelkolom, toont KPN onmiddellijk mededingingsbeperkend gedrag in 
de downstream retailmarkten. Dit is geen theorie, hier is aantoonbaar bewijs voor.  

 

14. ACM had het bovenstaande mee moeten nemen in een prospectieve analyse van de 
FttO markt, maar heeft dit niet gedaan. KPN krijgt vrij spel op de retailmarkten en is die 
regulatory holiday op zakelijk glasvezel ook daadwerkelijk aan het omzetten in 
marktaandeel. Dit zal haar weerslag krijgen in de marktaandelen op de FttO markt. 
Echter daarover is geen woord te vinden in het Ontwerpbesluit. 

 

15. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.>  
 
16. Nog even los bezien van wat dit Ontwerpbesluit betekent voor de concurrentiepositie 

van Tele2 Nederland, was het met die concurrentie op de (zakelijke) retailmarkten al 
niet zo best gesteld. In het Ontwerpbesluit zegt ACM zelf het volgende over de 
concurrentiesituatie op de retailmarkten: 

 

In het kader van ULL2015 is de concurrentiepositie op deze retailmarkten reeds 
onderzocht in afwezigheid van regulering. Dit onderzoek is erop gericht om vast te 
stellen of er een risico is dat een of meerdere ondernemingen beschikken over AMM. 
Voor al deze retailmarkten is dat het geval. 
 

17. In het bijzonder de concurrentiesituatie retailmarkt voor ZND wordt gekenmerkt door 
een dominante positie van KPN. Wat de concurrentiesituatie op deze retailmarkt 
betreft, is het beeld al jarenlang hetzelfde. KPN heeft een stabiel marktaandeel van 
55-60%, en er is geen enkel signaal op verbetering. Zie tabel ontwikkeling 
marktaandelen: 
   
  2011-Q4 2012-Q4 2013-Q4 2014-Q4 2015-Q4 

Eurofiber 5-10% 5-10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 
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Vodafone 5-10% 5-10% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

KPN 55-60% 55-60% 55-60% 50-55% 55 - 60% 

Tele2 10-15% 10-15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

Overig     10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

 
18. Voor de concurrentiesituatie op de retailmarkten voor internettoegang en vaste 

telefonie speelt FttO een beperkte rol als wholesale bouwsteen, maar voor de markt 
van zakelijke netwerkdiensten is zakelijk glas een cruciale bouwsteen. Het 
marktaandeel van FttO als bouwblok voor ZND neemt hard toe. Zeker aan de 
‘bovenkant’ van de zakelijke markt. Zie bijvoorbeeld: 
http://www.computerprofile.com/analytics-papers/article/nl/bijna-driekwart-
bedrijfsvestigingen-gebruikt-glasvezel:  
 

 

 
 

 
19. Opvallend is dat de uitkomst van het recente en representatieve onderzoek van 

Computer Profile (onderzoek onder 5000 bedrijven) in schril contrast staat met de 1 
van de gronden waarop het CBb oordeelde het vorige ODF-FttO te moeten 
vernietigen: 

 
Ten aanzien van de multi-site afnemers geldt dat het CBb uit de hem verschafte 
informatie afleidt dat hun belang voor de toekomst dient te worden gerelativeerd omdat 
het bij de strijd om nieuwe aansluitingen vooral om kleinere aansluitingen zal gaan. 
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20. Tele2 onderschrijft bovenstaande conclusie van het CBb niet. Maar dat is ook niet zo 
verwonderlijk want de, aan het CBb verschafte, informatie bleek dermate ontoereikend 
te zijn dat op grond hiervan het CBb geen andere keuze had om het vorige ODF-FttO 
besluit te vernietigen. ACM vat het zelf als volgt samen: 
 
Op 18 december 2013 heeft het CBb uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen 
dit besluit. Het CBb komt tot het oordeel dat de door ACM verzamelde informatie en 
gegevens ontoereikend zijn voor de vaststelling dat KPN op de relevante markt voor 
ODF-access (FttO) AMM heeft. Uit het onderzoek van ACM blijkt niet dat de relevante 
markt niet daadwerkelijk concurrerend is. 
 

21. Gegeven deze voorgeschiedenis en gegeven het enorme belang voor de 
concurrentiesituatie op de (zakelijke) retailmarkten, is er dus alle reden om ook een 
besluit om niet te reguleren, voldoende te motiveren. Tele2 zal hier in de onderstaande 
reactie, uitvoerig bij stil staan. 
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2. Marktafbakening 

 
22. Tele2 is en blijft van mening dat er sterke aanwijzingen zijn dat ODF-FttO tot de ULL 

markt behoort. Deze mening is ten eerste gebaseerd op (bewijs van) substitutie van 
ontbundeld koper naar ODF-FttO en ten tweede gebaseerd op (bewijs van) substitutie 
van ODF-FttO naar ODF-FttH.  
 

Behoort ontbundeld koper tot de relevante markt? 
 

23. ACM stelt in het Ontwerpbesluit de volgende vraag: Behoort toegang tot ontbundeld 
koper tot dezelfde productmarkt als ODF-access (FttO)? Vervolgens beantwoordt ACM 
deze vraag negatief waarbij nog wel wordt gerefereerd aan de mening van Tele2 in 
deze: 

 

Tele2 is van oordeel dat ontbundelde kopertoegang en ODF-access (FttO) 
volwaardige substituten zijn en onderbouwt deze stelling met een prijsvergelijking 
tussen ontbundelde kopertoegang en ODF-access (FttO). ACM concludeert, op basis 
van een eigen prijvergelijking (zie Annex A), dat er onvoldoende sprake is van 
prijsdruk vanuit ontbundelde kopertoegang en op koper gebaseerde retaildiensten om 
aanbieders van ODF-access (FttO) te disciplineren. 

 

24. Indien Annex A er vervolgens op wordt nageslagen, stelt ACM in randnummer 266 het 
volgende: 
 

Tele2 vergelijkt de prijs van enerzijds acht gestapelde koperlijnen met een Premium 
SLA (€ 81,92 volgens Tele2) met anderzijds de prijs van ODF-access (FttO) (€ 85 
volgens Tele2) zonder specifieke SLA. Tele2 gebruikt de prijs van acht gestapelde 
koperlijnen, omdat hiermee volgens Tele2 een bedrijfslocatie normaliter wordt 
voorzien. 
 

25. Tele2 heeft inderdaad abusievelijk aangegeven dat er normaliter een ISRA voor acht 
aansluitingen wordt geïnstalleerd. Dat is niet correct. Wij hebben dit nagevraagd en 
begrijpen nu dat het aantal aan te sluiten koperverbindingen afhankelijk is van de 
invoerkabel. Er zijn 10-voudige, 20-voudige en 100-voudige invoerkabels, waarbij 10-
voudige en 20-voudige het meest voorkomen. Op een zakelijke vestiging kunnen dus 
minimaal tien koperlijnen worden geleverd. Tele2 roept ACM hierbij nadrukkelijk op om 
deze informatie zelf bij KPN te verifiëren.  
 

26. Verder zegt ACM in randnummer 274 het volgende over deze kwestie: 
 
De marktprijzen van ODF-access (FttO) beginnen dus rond € 90 en lopen op tot circa 
€ 435. De range van gereguleerde tarieven voor MDF-access, ODF-access (FttH) en 
twee of vier (gestapelde) koperlijnen loopt van ongeveer € 8 per maand (MDF-access) 
tot maximaal € 32 voor vier gestapelde koperparen. Gemiddeld nemen afnemers van 
gestapeld koper 4,5 gestapelde koperparen af. De marktprijs van ODF-access (FttO) is 
minstens tweeënhalf keer zo hoog als de prijs van 4,5 gestapelde koperparen. 
 

27. En ook in haar conclusie in randnummer 274 gaat het zo door: 
 
 



Zienswijze Ontwerpbesluit FttO 2016,  
Openbare versie ACM 

 

 

7 

Bij de meest gebruikte variant, vier gestapelde koperlijnen, is het verschil tussen de 
minimumprijs voor ODF-access (FttO) en de prijs van MDF-access bijna drie keer zo 
hoog. Volgens ACM kan uit een prijsvergelijking daarom niet zonder meer volgen dat 
ODF-access (FttO) en ontbundelde kopertoegang substituten vormen, zoals Tele2 
betoogt. 
 

28. ACM’s betoog rust echter op de verkeerde veronderstelling dat Tele2 gestapelde 
koperverbindingen als substituut noemt voor ODF-FttO. Dat is niet het geval. Zie onze 
beantwoording van de ODF-FttO vragenlijst 
 
Voor wat ontbundelde kopertoegang betreft, wordt onterecht immer de vergelijking 
getrokken met 1 koperlijn. Dat is onterecht. Immers bedrijfslocaties zijn door KPN 
standaard voorzien van een ISRA punt met 8 koperlijnen (en vaak meerdere ISRA’s). 
in plaats van alle diensten op 1 glasvezel, wordt er dan 1 dienst per koperlijn 
afgenomen. Bij overstap van koper naar glasvezel worden de diensten van de groep 
koperlijnen (met elk een begrensde capaciteit) overgezet naar 1 enkele glasvezel (met 
onbeperkte capaciteit). Een groep koperlijnen (meestal op 1 ISRA van acht 
koperlijnen) is hier dus het substituut voor zakelijk glasvezel. 
 
Een groep koperlijnen is overigens wat anders dan bonding van lijnen op de 
DSL laag. De bonding technologie is niet nieuw. In de zakelijke markt wordt deze 
technologie al jaren ingezet (tot max. acht koperlijnen, maar meestal 4). In dat geval 
worden bijvoorbeeld op 4 koperlijnen bonding technologie toegepast, waar vervolgens 
1 logisch circuit over geleverd kan worden voor bijvoorbeeld het leveren van 
internettoegang of IP-VPN’s. Een 5de koperlijn kan worden ingezet voor het leveren 
van ISDN-30, een 6de koperlijn voor alarm, etc. Wanneer wordt overgestapt naar 
glasvezel, worden al deze diensten gemigreerd en afscheid genomen van deze 
koperlijnen. 
 

29. Tele2 vergelijkt een groep koperlijnen (alle koperlijnen die een zakelijke afnemer op 
een bedrijfslocatie afneemt) met een ODF-FttO verbinding. Aangenomen dat op alle 
koperlijnen diensten worden afgenomen, zijn dit er minimaal 10 (en niet gemiddeld 
4,5). 
 

30. ACM vervolgt haar betoog in randnummer 275:  
 
Zelfs als echter wordt gekeken naar het maximum aantal gestapelde koperparen, 
namelijk acht, dan is de laagste marktprijs van ODF-access (FttO) nog steeds bijna 30 
procent hoger dan de prijs van gestapeld koper. Dit verschil van minimaal 30 procent 
tussen ODF-access (FttO) en ontbundelde kopertoegang wordt groter, wanneer 
gekeken wordt naar de gemiddelde kostengeoriënteerde prijs van ODF-access (FttO). 
Dan worden namelijk niet alleen O-gebieden, maar ook de duurdere A-, B- en C-
gebieden in de prijsvergelijking betrokken. 
 

31. Nogmaals, aangenomen dat op alle koperlijnen diensten worden afgenomen, zijn dit er 
minimaal 10. Daarmee komt het tarief ergens rond de 100 Euro te liggen. Dit tarief ligt 
in de range van de goedkoopste ODF-FttO verbindingen. 
  

32. De middeling tussen O-A-B-C gebieden die ACM naar voren brengt, is onzinnig. 
Immers de, relatief goedkope, ODF-FttO verbindingen in O-gebieden behoren tot de 
ODF-FttO markt. En indien deze O-verbindingen in dezelfde prijsrange liggen als 
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groepen van ontbundelde koperlijnen dan zorgen de laatste voor prijsdruk op de 
eerste en behoren ze dus tot dezelfde productmarkt. 

 

33. Met de introductie van o.a. vectoring, en daarmee hogere (symmetrische) 
bandbreedtes vormt een groep van koperlijnen bovendien ook functioneel een 
substituut voor ODF-FttO (in ieder geval voor de onderkant van het bandbreedte-
spectrum). 

 

 
Behoort ODF-FttH tot de relevante markt? 

 
34. Al in randnummer 97 beantwoordt ACM bovenstaande vraag: 

 
Daarnaast merkt ACM op dat de prijs van ODF-access (FttO) slechts een klein deel 
uitmaakt van de retailprijs van zakelijk glas. Daardoor zal een prijsstijging op het 
niveau van ontbundelde toegang van 10 procent slechts een prijsstijging op 
retailniveau van 1 procent tot gevolg hebben. Alleen zakelijke eindgebruikers die zeer 
prijsgevoelig zijn, zullen in dat geval overstappen naar FttH. Door de beperkte 
geografische overlap wordt de kans op overstap nog kleiner. Bij een geografische 
overlap van 10 procent zal iedere eindgebruiker in het gebied met overlap moeten 
overstappen op FttH om de prijsverhoging niet winstgevend te maken. Dit acht ACM 
zeer onwaarschijnlijk. Dit overwegende concludeert ACM dat ODF-access (FttO) en 
ODF-access (FttH) geen vraagsubstituten zijn. 

 
35. ACM vergist zich. Zeker in het geval van internettoegang over glasvezel maakt het 

ODF-FttO deel veruit het grootste deel uit van de retailprijs van zakelijk glas. Daarmee 
gaat bovenstaande argumentatie meteen onderuit. Tele2 vraagt zich werkelijk af op 
welke informatie ACM zich hier baseert en roept ACM op dit te beargumenteren in het 
definitieve besluit.  
 

36. ACM erkent verder dat ODF-FttH en ODF-FttO functioneel gelijk zijn. Daarnaast erkent 
ACM dat KPN premium SLA’s heeft geïntroduceerd waardoor ook qua 
betrouwbaarheid de ODF-FttO verbindingen gelijk zijn ODF-FttH. Tot slot erkent ACM 
dat met de volledige overname van Reggefiber het meer voor de hand ligt dat zakelijke 
gebruikers worden aangesloten op een ODF-FttH netwerk. 

 

37. Desondanks vervolgt ACM in randnummer 101: 
 

Met de volledige overname van Reggefiber door KPN is het denkbaar dat zakelijke 
klanten op FttH worden aangesloten als zij binnen de geografische reikwijdte van een 
nog aan te leggen FttH-netwerk liggen. ACM schat echter in dat dit slechts een 
beperkte impact zal hebben op de mate waarin afnemers van retaildiensten over FttO 
kunnen overstappen op retaildiensten over FttH. In de komende jaren zal FttH 
allereerst slechts in beperkte mate worden uitgerold, omdat de focus van KPN op 
residentiële eindgebruikers zal liggen bij de uitrol van VDSL. 
 

38. Tele2 heeft echter in de beantwoording op de ODF-FttO vragenlijst al aangegeven dat 
de ODF-FttH naar nieuwe gebieden in beperkte mate zal plaats vinden, maar dat KPN 
de mogelijkheid om zakelijke klanten aan te sluiten vanuit bestaande ODF-FttH 
gebieden:    
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Voorts is van belang dat het Reggefiber aanbod voorziet in near-net aansluitingen. 
Hierbij de belangrijkste principes uit dat aanbod: 
 
 Tot 500 meter van de grens van het aansluitgebied biedt REGGEFIBER near-net 
 toegang aan. 
 Het aansluitpunt hiervoor is het ODF aansluitpunt op de Area-PoP of, in 
 voorkomende  gevallen, het ODF aansluitpunt op de CityPoP 
 Voor de near-net aansluiting dient per glasvezelpaar eenmalig de gegraven afstand 
 tegen een tarief van €40 per meter ex. BTW te worden vergoed aan REGGEFIBER. 
 
Voor consumenten is dit aanbod niet relevant, echter voor bedrijven is dit een 
aantrekkelijke optie.  
 
Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of deze optie aantrekkelijker zal zijn 
i.v.m. het aansluiten op uitkoppelpunten op KPN’s access glasvezelnetwerk. Uiteraard 
hangt dat sterk af van graafafstand. Evident is dat KPN, met het bestaande FttH 
netwerk, wederom een verdere vermazing van haar netwerk heeft gerealiseerd welke 
aangewend kan worden om zakelijke gebruikers aan te sluiten. Op www.reggefiber.nl 
kan worden ingezoomd op alle gemeenten waar FttH wordt aangeboden. Bijgevoegd 
is een satellietfoto van Brummen:   
 

 
 
Brummen is een typisch voorbeeld van een gemeente waar FttH wordt uitgerold. In de 
woonwijken (omrand met blauwe lijn) wordt FttH uitgerold. Kleine bedrijventerreinen 
aan de rand van de gemeente werden altijd overgeslagen (omrand met rode lijn). 
Echter deze kleine bedrijventerreinen liggen dicht genoeg bij de woonkernen om in 
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aanmerking te komen voor ofwel seriematige verglazing ofwel een aansluitbeleid op 
basis van Reggefiber’s near-net aanbod (<500 meter).  
 
Het gaat hierbij vaak om kleine bedrijventerreinen die nooit zijn ontsloten op basis van 
seriematige glasvezelaanleg. Vaak zijn deze terreinen te klein om in de buurt te liggen 
van glasringen van KPN en/of haar concurrenten. In die situaties biedt de nabijheid tot 
het ODF-FttH netwerk van Reggefiber uitkomst. Voor nieuwe uitrolgebieden lijkt het 
voor de hand te liggen dat KPN de kleine bedrijventerreinen wel meteen meeneemt in 
de (seriematige) uitrol. Deze verbindingen zijn weliswaar iets duurder in de aanleg, 
maar daar staat tegenover dat de gemiddelde opbrengsten ook een stuk hoger liggen 
dan in de woonwijken. Voor bestaande ODF-FttH netwerken zal men waarschijnlijk 
overwegend kiezen voor individuele aansluitingen op basis van het near-net aanbod. 
 

39. In randnummer 101 wordt ook een tweede argument genoemd door ACM: 
 
In de tweede plaats geeft KPN aan dat FttH vooral wordt ingezet als drager van de 
retaildiensten internettoegang, televisie en telefonie. Daarom acht ACM het 
onwaarschijnlijk dat FttH buiten residentiële gebieden zal worden uitgerold. Beide 
ontwikkelingen maken het onaannemelijk dat in de komende drie jaar zodanig grote 
aantallen zakelijke eindgebruikers op nieuw aan te leggen FttH-netwerken kunnen 
worden aangesloten dat dit daardoor als substituut zou moeten gelden 

 
40. ACM vergeet echter dat KPN zelf bepaald welke diensten er op een ODF-FttH poort 

worden geleverd. Voor een zakelijke klant kan dit bijvoorbeeld een VPN dienst, een 
internetdienst en een alarmdienst zijn. Voor een consumentenklant is dit inderdaad 
TV, Internet en Voice. Echter dit is per individuele poort/aansluitlijn configureerbaar. 
 

41. Tele2 vervolgt in de beantwoording op de ODF-FttO vragenlijst: 

 

Ook realiseert KPN hiermee een aanzienlijk kostenvoordeel welke gebaseerd is op het 
laten ‘meeliften’ van zakelijke aansluiten op de schaal (en daarmee kosten) van ODF-
FttH. Ten eerste hoeft KPN veel minder ver te graven (lagere graafkosten en ook 
lagere kosten voor lasers welke nodig zijn om langere afstanden te overbruggen). In 
plaats van een glasvezel tussen bedrijfslocatie en MB/MC, is er nu alleen maar een 
glasvezel nodig tussen bedrijfslocatie en de lokale APoP. Op deze lokale APoP staat 
al actieve apparatuur tbv het aansluiten van consumenten. Dezelfde apparatuur kan 
doorgaans ook worden gebruikt voor het aansluiten van zakelijke klanten (verschil met 
consumenten is dat zakelijke aansluitingen een premium SLA krijgen en dat het 
verkeer van zakelijke aansluitingen prioriteit krijgt in het achterliggende netwerk). KPN 
hoeft op deze wijze geen (zakelijke) eindgebruikers aan te sluiten op haar Primaire 
Aansluit Netwerk (PAN). 
 
In vergelijking met de klassieke aanpak op de bedrijventerreinen, heeft aansluiten op 
een ODF-FttH netwerk bovendien als voordeel dat er gebruik kan worden gemaakt 
van relatief goedkope collocatie faciliteiten. Immers de PoP’s op bedrijventerreinen 
werden gebouwd voor +/- 300 klanten (potentieel). APoP’s van Reggefiber zijn 
aanzienlijk groter (vaak gebouwd voor +/- 2500 aansluitingen). In het nieuwe PoP 
model kunnen zelfs +/- 3500 aansluitingen worden afgewerkt. Daarmee zijn de 
collocatie kosten per aansluiting aanzienlijk lager ivm de eerdere aanpak op 
bedrijventerreinen. 
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Conclusie: KPN’s integratie van Reggefiber in haar eigen organisatie zal grote 
gevolgen hebben voor KPN’s capaciteit om zakelijke klanten aan te sluiten. Omdat 
deze zakelijke klanten worden aangesloten op basis van het kostenniveau behorende 
bij seriematige verglazing (ook in het geval er wordt aangesloten op basis van near-net 
aanbod), zullen de eindgebruikerstarieven bovendien lager zijn dan alle overige 
aanbieders kunnen offreren (minimaal in range van ODF-FttH, maximaal in range van 
FttO O-tarief). 
 

42. Om substitutie mogelijk te maken, moet er wel overlap zijn. Op basis van informatie 
van KPN (presentatie in FIST taskforce WEAS/VULA op 28 oktober 2015), blijkt dat 
deze overlap momenteel ongeveer 9% van de zakelijke vestigingen >5 FTE betreft. 
Immers WBA FttH + WEAS O + WEAS A/B/C dekking is opgeteld 83%, echter KPN 
noemt een dekkingspercentage van 74%.  
 

 
 

43. Met de gestage uitrol van ODF-FttH in combinatie met het near-net aanbod, neemt die 
overlap substantieel toe. Waarom zouden bedrijven (veel) meer betalen voor een 
ODF-FttO verbinding, indien er een veel goedkopere FttH verbinding op hun adres 
beschikbaar komt met exact dezelfde functionaliteit?!  
 

44. Gegeven de veel lagere kosten van ODF-FttH, gegeven dat de functionaliteit van een 
ODF-FttH verbinding en een ODF-FttO verbinding en gegeven dat de kosten voor de 
glasvezelverbinding zelf wel degelijk het grootste deel van de retailprijs vormen, zal er 
op grote schaal substitutie plaats vinden tussen ODF-FttO en ODF-FttH.  

 

 
Behoren ‘utilities’ (glasvezel naar bruggen, sluizen, etc.) tot de relevante 
markt? 

 
45. Aan bovenstaande vraag komt ACM in het Ontwerpbesluit niet toe. Tele2 heeft recent 

van ACM begrepen dat dergelijke verbindingen tot de relevante markt behoren. Op 7 
april 2016 heeft Tele2 van ACM de volgende aanwijzing gekregen:  

 

‘Mobiele Backhaul verbindingen behoren niet en Utilities behoren wel tot de markt voor 
ODF-Access (FttO)’  
 
Tele2 is het pertinent oneens met de stelling van ACM dat dergelijke verbindingen tot 
de relevante markt van ODF-FttO behoren. Tele2 heeft in haar beantwoording op de 
vragenlijst ODF-FttO beargumenteerd waarom glasvezelverbindingen naar mobiele 
zendmasten niet tot de relevante markt moeten worden gerekend. Al deze argumenten 
zijn eveneens van toepassing op glasvezelverbindingen ten behoeve van utilities: 
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Heel kort de bocht gesteld; de concurrentiesituatie voor het aansluiten van 
zendmasten en datacenters is dermate afwijkend van de markt voor het aansluiten van 
bedrijfslocaties, dat er sprake is van twee gescheiden markten. Momenteel worden 
backhaul verbindingen terecht niet tot de ODF-FttO markt gerekend. Er is alle reden 
om dit te handhaven. 
 
De verschillende concurrentiesituatie komt in de basis voort uit de strategische 
betekenis die datacenters en zendmasten voor telecomoperators vertegenwoordigen. 
Dat laat zich vertalen in een behoefte (of misschien is noodzaak een betere term) om 
dergelijke trunk/backhaul verbindingen zowel financieel als technisch/functioneel onder 
(eigen) controle te houden. 
 
Technisch/functioneel zullen telecomoperators de voorkeur geven aan ofwel eigen 
glasvezel, of aan de inkoop van dark fiber verbindingen. Dat geeft de hoogste mate 
van controle. Immers dmv het plaatsen van eigen randapparatuur op de DF verbinding 
kan de functionaliteit van de verbinding worden ingevuld. In het bijzonder is dat van 
belang omdat de verkeersvolumes sterk stijgen. Met een DF verbinding kan eenvoudig 
de interface worden vervangen (bijvoorbeeld van 1Gb naar 10Gb) om aan de 
capaciteitsbehoefte te voldoen. Bij inkoop van een Managed Ethernet verbinding zal 
een telecomoperator naar de leverancier van de backhaul verbinding moeten stappen 
om een (meestal kostbare) upgrade door te voeren. 
 
Op de markt voor het aansluiten van bedrijfslocaties is Managed Ethernet de 
dominantie technologie. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste is er bij 
telecomoperators wel de technische kennis aanwezig om de randapparatuur op DF 
verbindingen te exploiteren en is bij het doorsnee bedrijf in Nederland deze kennis 
niet/nauwelijks aanwezig.  
 
Maar er zitten ook strategische overwegingen achter. Zo heeft KPN een voorkeur om 
afnemers hoog in de waardeketen diensten aan te bieden. Tevens is KPN beducht 
voor het ontstaan van een concurrerende wholesale aanbieder, welke gebruik maakt 
van de inkoop van ODF-FttO van KPN. Het is ook niet voor niets dat Eurofiber wel op 
grote schaal DF aanbiedt aan zakelijke eindgebruikers (naast Managed Ethernet), 
waar KPN altijd WEAS zal aanbieden. Het is ook niet voor niets dat KPN meteen haar 
ODF-FttO aanbod introk toen het daartoe de kans kreeg. Het eea resulteert in een 
concurrentielandschap waar er keuze is in technologie waar er meerdere aanbieders 
zijn, terwijl in die gebieden waar KPN de facto monopolist is, er uitsluitend Ethernet 
gebaseerde diensten zijn te verkrijgen. 
 
Technisch/functioneel zit er voorts een delta in de mate van redundantie waarmee 
zendmasten en vooral datacenters worden aangesloten. Het gaat hier om het 
aansluiten van netwerklocaties. In het geval van downtime zijn honderden, misschien 
wel duizenden, klanten hun verbinding kwijt. Daarom worden dit soort netwerklocaties 
met een hogere mate van redundantie uitgevoerd ivm de doorsnee bedrijfslocatie. 
 
Het tweede grote verschil tussen het aansluiten van zendmasten/datacenters enerzijds 
en bedrijfslocaties anderzijds is economisch/financieel van aard. Zoals gezegd hebben 
zendmasten/datacenters een grote strategische betekenis voor telecomoperators. 
Daarnaast gaat het om netwerklocaties waarvan aangenomen mag worden dat deze 
enige tientallen jaren in bedrijf zullen zijn.  
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Dit heeft een tweetal consequenties; ten eerste kiest men vaak voor contractvorm 
waarmee de kosten voorspelbaar worden gehouden. Dat betekent doorgaans een 
hoge eenmalige investering en een relatief lage maandelijkse vergoeding, vaak in een 
lease constructie. Ten tweede sluiten partijen doorgaans langlopende 
overeenkomsten. Daarmee kunnen aanbieders en afnemers hier rekening houden met 
afschrijvingstermijnen (20-25 jaar voor zendmasten) die aanzienlijk langer zijn ivm het 
aansluiten van bedrijfslocaties (3-5 jaar). 
 
Daarmee komen we bij het derde grote verschil: de concurrentiesituatie op de markt 
voor het aansluiten van bedrijfslocaties enerzijds en de markt voor het aansluiten van 
datacenters/zendmasten anderzijds. Ten eerste is van belang dat alternatieve 
telecomoperators naast KPN bij voorkeur geen strategisch belangrijke verbindingen bij 
een grote concurrent inkopen. Het is ook niet voor niets dat alle mobiele operators, 
naast KPN, hun backhaul voor zendmasten inkopen bij Eurofiber. Echter er is hier nog 
een groot verschil. Op de markt voor het aansluiten van zendmasten kan Eurofiber ook 
concurreren met KPN omdat de contractstermijnen gelijk zijn aan de economische 
levensduur van het glasvezel. Ofwel Eurofiber kan afschrijvingstermijnen hanteren 
voor dit soort verbindingen die gelijk zijn aan die van KPN! Daarmee kan Eurofiber ook 
vergelijkbare tarieven hanteren en met KPN concurreren (niet in heel Nederland 
overigens, er blijven gebieden waar KPN de enige aanbieder is). 
 
Wat betreft het aansluiten van bedrijfslocaties ligt de situatie compleet anders. Op 
deze markt waren de contractstermijnen ooit 3-5 jaar, nu is dat meer 1-3 jaar. Voor 
KPN geldt hier echter een andere economische werkelijkheid dan voor alle andere 
aanbieders (inclusief Eurofiber). KPN heeft in het hogere zakelijke segment verreweg 
het grootste marktaandeel en profiteert daarnaast van haar breedte voordelen. Voor 
KPN is het rekensommetje voor het aansluiten van een bedrijfslocatie daarom 
fundamenteel anders dan voor de concurrentie.  
 
Ten eerste weet KPN met dat het graven van een nieuw glasvezeltracé weer nieuwe 
klanten kunnen worden aangesloten. Dat geldt uiteraard voor alle aanbieders van 
zakelijk glasvezel, echter de aanbieder met het hoogste marktaandeel profiteert het 
meest van dit principe en zal daar in haar initiële prijsstelling mee houden. Of anders 
gesteld; de grootste aanbieder loopt het minste risico met een initiële prijsstelling 
welke op dit principe is gebaseerd. 
 
Ten tweede kan KPN een hele range van diensten aanbieden als een klant op zakelijk 
glasvezel is aangesloten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld diensten in de cloud. KPN’s 
grootste concurrent Eurofiber, heeft dit substantiële voordeel niet (op de markt voor 
het aansluiten van zendmasten, kan KPN dit voordeel uiteraard niet benutten). Met de 
verdiensten uit allerlei overige ICT diensten, wordt het investeringsplaatje heel anders 
voor KPN. 
 
Ten derde hanteert KPN veel langere afschrijvingstermijnen dan welke andere 
aanbieder dan ook. Dat kunnen ze o.a. doen vanwege de verwachte bezetting 
gedurende de economische levensduur. KPN kan, vanwege haar hogere 
marktaandeel, rekening houden met een hogere bezetting. Daarmee kan KPN langere 
afschrijvingsperioden hanteren, op basis waarvan tarieven in de markt worden gezet 
waarmee de concurrentie kansloos is. En dat is ook exact wat we zien in de markt. 
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Eurofiber die klaagt over roofprijzen en KPN die steeds meer klanten naar zich toe 
haalt. 
 
Ten vierde hanteert KPN een beleid waarbij er altijd gebruik wordt gemaakt van eigen 
glasvezel. KPN zal nooit bij een ander glasvezel inkopen. Sterker nog; indien een 
bedrijfslocatie al door een andere aanbieder is aangesloten, zal KPN daar gewoon 
glasvezel naast leggen.  
 
Dit is de belangrijkste reden waarom de concurrentie op de ODF-FttO markt niet 
functioneert en ook niet zal functioneren 
 
Alternatieve aanbieders van KPN (Eurofiber voorop) moeten in hun business case wel 
rekening houden met relatief korte afschrijvingstermijnen omdat KPN letterlijk langszij 
kan komen. Dat resulteert in hogere tarieven, minder afzet, verslechterde 
concurrentiepositie.  
 

46. Maar wellicht het belangrijkste argument waarom utilities niet tot de relevante markt 
behoren, is bovenstaand nog niet gegeven. De tariefstructuur voor utilities wijkt 
dermate af van de tariefstructuur van ODF-FttO verbindingen dat er geen enkele 
sprake is van prijsdruk, en dus substitutie, tussen beide producten.  
 

47. In de utilitiemarkt zijn IRU-contracten de regel. Hoge eenmalige investeringen, lage 
OPEX. In de ODF-FttO markt zijn kortlopende contracten de regel. Hoge MRC, lage 
eenmalige investering (soms helemaal geen NRC).  

 

48. Er valt niet in te zien hoe producten met dergelijke afwijkende tariefstructuren tot 
dezelfde markt zouden behoren. Een SSNIP test zou onmiddellijk falen. 
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3. Dominantieanalyse 
 
49. Tele2 heeft grote bezwaren tegen de dominantieanalyse zoals uitgevoerd door ACM in 

het Ontwerpbesluit. 
 

50. Het besluit van ACM om niet over te gaan tot regulering leunt zwaar op (de 
ontwikkeling van) de marktaandelen van KPN en Eurofiber. Daar staat ACM niet alleen 
in. Ook het CBB heeft de (de ontwikkeling van) marktaandelen zwaar meegewogen in 
haar uitspraken.  

 

51. ACM vat de belangrijkste trends inzake de ontwikkeling van de marktaandelen samen 
in randnummer 165:  

 

De in de voorgaande marktanalyse verwachte stijging van het marktaandeel van KPN 
heeft zich niet voorgedaan. Het belangrijkste verschil met 2012 is dat het 
marktaandeel  van Eurofiber is gegroeid, terwijl dat van de overige marktpartijen 
(exclusief KPN) licht gedaald is. 

 

52. Voor Tele2 alle aanleiding om de volgende zaken eens goed onder de loep te nemen: 

 

a. Op welke wijze worden de marktaandelen wholesale zakelijk glasvezel 
berekend door ACM (welke formule ligt daaraan te grondslag)? 

b. Wat wordt er door ACM uitgevraagd (welke definities liggen ten grondslag 
aan de gerapporteerde aantallen verbindingen)? 

c. Wat was de impact van wijziging/verduidelijking van formule en/of definities 
op de marktaandelen in het verleden? En heeft het eea nog tot uitkomsten 
geleid die (minimaal) ernstige twijfel oproepen? 

d. Wat is de impact van de (mogelijke) issues met de telecommonitor op ACM’s 
prospectieve analyse in het Ontwerpbesluit? 

 
 

Marktaandelen: de formule 
 

53. Aan de (berekening van de) marktaandelen van de wholesale zakelijke 
glasaansluitingen, zoals ACM deze in haar telecommonitor publiceert, ligt een formule 
te grondslag welke niet is opgenomen in dat document. In de telecommonitor staat 
slechts vermeld: Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30_A2_1_1-2, en 
30_A2_4_1 van de Telecommonitor. 

 

54. Tele2 heeft de formule daarom bij ACM opgevraagd, en ACM heeft deze op 9 april 
2016 aan ons verstrekt. Dit is de formule op basis waarvan ACM de marktaandelen 
wholesale zakelijke glasaansluitingen heeft berekend: 

 
(30_A2_1_1 - 30_B4_1_3 + 30_B4_1_1) * (1 + 30_A2_1_2 / 30_A2_1_1) + 
30_B4_8_1 + 30_A2_4_1 
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Ofwel: 
(Retail glasaansluitingen – Externe inkoop glasaansluitingen + Externe leveringen) * (1 
+ Redundante Retail glasaansluitingen / Retail glasaansluitingen) + Wholesale 
terminating dark fiber + Retail terminating dark fiber 
 
 

55. Wat opvalt, is ten eerste dat ACM een redundant uitgevoerde glasaansluiting voor 2 
telt. Dit is buitengewoon merkwaardig want een glasvezel redundant laten uitvoeren, 
komt voort uit de klantbehoefte om de betrouwbaarheid van de verbinding te verhogen 
(redundant uitgevoerde verbindingen hebben een hogere SLA/gegarandeerde 
beschikbaarheid). De functionaliteit die zakelijke eindgebruikers zoeken heeft dus niets 
te maken met het verkrijgen van twee aansluitingen, vanuit klantperspectief is een 
redundante verbinding 1 aansluiting met een hogere betrouwbaarheid/SLA. 
 

56. Door redundante verbindingen dubbel te tellen ontstaat er een vertekend beeld van de 
marktverhoudingen omdat aanbieders die relatief veel sites redundant aansluiten op 
een hoger marktaandeel uitkomen in vergelijking met aanbieders die relatief weinig 
redundante verbindingen aanbieden.  

 

57. Het bovenstaande is te meer een probleem omdat het voor sommige aanbieders, op 
basis van de kostenstructuur van hun specifieke netwerktopologie, relatief goedkoop is 
om redundante verbindingen aan te bieden (en redundantie daarom actief promoten 
als USP voor hun specifieke oplossing). Voor Eurofiber met haar meer op 
glasvezelringen gebaseerde topologie is het aanbieden van redundantie bijvoorbeeld 
goedkoper i.v.m. de meer op point-to-point gebaseerde topologie van KPN. 

 

58. Een tweede probleem dat uit bovenstaande ‘redundantie-problematiek’ voortvloeit, is 
het gegeven dat uit ACM’s formule blijkt dat op dark fiber verbindingen (zowel retail als 
wholesale) de ‘redundantieopslag’ (1 + Redundante Retail glasaansluitingen / Retail 
glasaansluitingen) niet wordt toegepast. Uit de vragenlijst van de telecommonitor en uit 
bovenstaande formule van ACM volgt immers dat dark fiber leveringen noch onder 
‘retail glas aansluitingen’, noch onder ‘externe leveringen’ van zakelijk glasvezel 
meegenomen moeten worden. 

 

59. Een dark fiber verbinding kan echter net zo goed redundant worden uitgevoerd. 
Immers een dark fiber vervinding wordt verkocht aan zakelijke eindgebruikers die geen 
behoefte hebben aan een managed dienst, maar zelf ‘licht’ op de aansluiting zetten. 
Als deze eindgebruikers behoefte hebben aan een hogere beschikbaarheid van de 
verbinding, zullen ze aan hun leverancier moeten vragen om de dark fiber verbinding 
redundant uit te voeren. Deze dark fiber verbindingen tellen echter maar voor 1 in de 
formule. 

 

60. Consequentie van het bovenstaande is dat leveranciers van managed 
glasvezelverbindingen dus uitkomen op een hoger marktaandeel dan leveranciers van 
dark fiber verbindingen. Het gaat hier om twee diensten die allebei deel uit maken van 
dezelfde productmarkt, maar waarin de 1, op oneigenlijke wijze, zwaarder weegt in 
marktaandelen dan de ander. 
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Marktaandelen: de vragenlijst bij de telecommonitor 
 
Glasvezelverbindingen voor mobiele backhaul in externe leveringen? 

61. Eerste issue die Tele2 heeft ten aanzien van de vragenlijst bij de telecommonitor, 
betreft de wijze waarop glasvezelverbindingen ten behoeve van mobiele zendmasten 
worden gerapporteerd. Zie uit de e-mail van 19 januari 2015 van M. de Jonge (Tele2) 
aan R. Leijenaar (ACM): 
 
Inmiddels begrijpen wij dat het ACM’s bedoeling is om backhaul voor zendmasten (of 
andere locaties waar antennes voor mobiele telefonie worden geïnstalleerd) buiten de 
relevante markten van FttO, HKWBT en ZND te houden. Tele2 verzoekt ACM dan ook 
om bij de eerst volgende opvraag van marktcijfers in het kader van de SMM, aan 
marktpartijen duidelijk te maken dat backhaul tbv mobiele telefonie dan wel separaat 
wordt gerapporteerd (bijvoorbeeld onder een vraag mbt mobiele backhaul) danwel in 
het geheel NIET wordt gerapporteerd. 
 

62. ACM heeft ons nooit een reactie gegeven op bovenstaande e-mail. Wel staat vast dat 
ACM de telecommonitor vragenlijst nooit heeft aangepast om ervoor te zorgen dat 
glasvezelverbindingen ten behoeve van mobiele zendmasten uit de, door aanbieders 
opgegeven aantallen, zouden worden verwijderd.  
 

63. Toch blijkt uit het ontwerpbesluit dat glasvezelverbindingen ten behoeve van mobiele 
zendmasten geen onderdeel zijn van de relevante productmarkt. Zie randnummer 66 
van het ontwerpbesluit:  

 
Onder een eindgebruiker verstaat ACM de partij aan wie een retaildienst voor eigen 
gebruik wordt geleverd. Hierbij sluit ACM aan bij de omschrijving zoals de Commissie 
deze hanteert. Daarmee is de aansluiting van netwerklocaties zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij de aansluiting van zendmasten voor mobiele telefonie, geen aansluiting 
van een eindgebruiker. Op een dergelijke locatie worden alleen wholesalediensten 
afgenomen.  
 

64. In de telecommonitor vragenlijst wordt ‘mobiele backhaul’, ondanks het verzoek van 
Tele2 om dergelijke verbindingen hier op te nemen, nog steeds niet genoemd bij de 
vragen over backhaul verbindingen. Zie uit de huidige telecommonitor vragenlijst: 

 

9. Backhaulverbindingen (obv ATM, Eth. of onbelicht) 

9.a Namen van de afnemers (max. 10)   30_B4_9_a 

9.b MDF-backhauls x 1   30_B4_9_b 

9.c SDF-backhauls x 1   30_B4_9_c 

9.d ODF-backhauls x 1   30_B4_9_d 

Totaal aantal backhauls   30_B4_9 

 
  
65. Omdat aanbieders hun aantallen mobiele backhaul verbindingen niet onder de vragen 

m.b.t. de backhaulverbindingen kwijt kunnen, dringt zich dan onmiddellijk de vraag op 
waar deze aantallen dan wel ingevuld moeten worden. Nu gaat het, in het geval van 
backhaul verbindingen, vooral om externe leveringen. In de telecommonitor vragenlijst 
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wordt bij glasaansluitingen ‘Externe leveringen’ het volgende gezegd in het 
telecommonitor definitiedocument: 
 
‘All supply other than self-supply. Self-supply is based on own network (most operators 
call it on-net locations). Often self-supply is not actual supply, because some operators 
do not have separate wholesale and retail divisions. All self-supply is meant here, even 
if it is just virtual. Sales are considered self-supply if the (virtual) wholesale customer is 
part of the same company group’ 

  
66. Deze hoogst ongelukkige manier van uitvragen, resulteert erin dat externe 

glasvezelaansluitingen naar mobiele zendmasten onder ‘externe leveringen’ worden 
mee genomen. Er staat immers ‘All supply other than self-supply’. Alle externe 
leveringen moeten hier dus worden meegenomen. Ook mobiele backhaul. 
 

67. Indien een aanbieder van zakelijke glasaansluitingen de aanwijzingen van ACM in het 
definitiedocument dus correct opvolgt, resulteert dat dus in een situatie waarbij er 
verbindingen worden meegeteld die niet in de relevante markt thuis horen. 

 

68. Als er, naast KPN, dus een aanbieder zou zijn die relatief veel glasvezelaansluitingen 
naar mobiele zendmasten levert, zou dat dus een vertekend beeld van de 
krachtverhoudingen op de markt kunnen geven. En er is zo’n aanbieder. Eurofiber is 
de leverancier van backhaulverbindingen van drie van de vier mobiele netwerken in 
Nederland. Zowel Tele2, Vodafone en T-Mobile kopen op grote schaal bij Eurofiber in. 
Het gaat om vele duizenden glasvezelverbindingen welke Eurofiber aan de drie 
aanbieders van mobiele diensten levert. Het maakt nogal wat uit of deze wel/niet 
worden meegenomen bij het marktaandeel van Eurofiber. 
 
Wholesale dark fiber verbindingen in externe leveringen? 

69. Daarnaast is er een verhoogd risico dat Wholesale dark fiber verbindingen worden 
meegenomen bij ‘externe leveringen’. Nogmaals, er staat immers ‘All supply other than 
self-supply’. Merkwaardig genoeg worden wholesale dark fiber verbindingen door ACM 
niet als externe leveringen behandeld in de telecommonitor. Wholesale dark fiber 
verbindingen worden separaat opgegeven worden bij vraag 30_B4_8_1. 
 

70. In de formule die ACM hanteert om de marktaandelen te berekenen, worden de 
aantallen ‘externe leveringen’ en ‘wholesale dark fiber verbindingen’ uiteindelijk bij 
elkaar opgeteld. Een aanbieder die ACM’s aanwijzingen dus exact opvolgt, creëert 
dubbeltellingen. Deze dubbeltellingen kunnen significant zijn. Aanbieders als Trent en 
met name Eurofiber leveren veel wholesale dark fiber verbindingen.  

 

Glasvezelverbindingen voor MDF/SDF/ODF backhaul in externe leveringen? 
71. Voor externe leveringen van MDF/SDF/ODF backhaul verbindingen gaat niet op dat 

deze als dubbeltellingen kunnen worden opgenomen in de marktaandelen wholesale 
zakelijk glas. Echter er bestaat wel een verhoogd risico dat deze verbindingen worden 
meegeteld, terwijl ze niet tot de relevante markt behoren. 

 

72. MDF/SDF/ODF backhaul verbindingen worden immers apart uitgevraagd. En de 
uitkomst van die vragen wordt niet meegenomen bij de bepaling van de 
marktaandelen wholesale zakelijk glas. Echter indien ACM;s aanwijzingen excact 
worden opgevolgd (All supply other than self-supply) dan zullen deze verbindingen 
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abusievelijk, via de band van de externe leveringen, worden meegenomen in het 
wholesale glas marktaandeel.  
 
Retail dark fiber verbindingen, via interne leveringen, meegnomen onder Retail 
glasaansluitingen? 

73. Maar ook via de band van de interne leveringen volgt er een uitvraag die onvermijdelijk 
resulteert in een vertekening van de marktaandelen, in dit specifieke geval in 
dubbeltellingen. Indien hier de aanwijzingen in het definitiedocument correct worden 
opgevolgd, volgt er onmiddellijk een dubbeltelling. Wat is er aan de hand? Dit is de 
wijze waarop het aantal retail glasaansluitingen moet worden berekend op basis van 
het definitiedocument van de telecommonitor: 

 

‘Retail supplied fiber is sum of self-supply (30_B4_1_2) and on basis of fiber procured 
on wholesale market (30_B4_1_3)’ 
 
En dit staat in datzelfde definitie document aangaande self-supply (30_B4_1_2) ofwel 
interne leveringen: 
 
‘Self-supply is based on own network (most operators call it on-net locations). Often 
self-supply is not actual supply, because some operators do not have separate 
wholesale and retail divisions. All self-supply is meant here, even if it is just virtual’ 
 

74. Wederom ontstaat hier onmiddellijk een probleem met de dark fiber verbindingen, in 
dit geval de op retail niveau geleverde dark fiber verbindingen. Als aanbieders de 
aanwijzingen van ACM correct opvolgen (‘Self-supply is based on own network’ en ‘all 
self-supply is meant here’) dan worden de retail dark fiber verbindingen onder de 
interne leveringen gerapporteerd. Immers de retail dark fiber verbindingen voldoen 
exact aan de definitie en nergens (noch in het definitiedocument, noch in de vragenlijst 
van de telecommonitor) staat dat deze aansluitingen niet onder interne leveringen 
moeten worden meegenomen. 
 

75. Retail dark fiber verbindingen worden tevens separaat opgegeven worden bij vraag 
30_A2_4_1. En in de formule die ACM hanteert om de wholesale zakelijk glas 
marktaandelen te berekenen, worden de aantallen ‘retail glasaansluitingen’ en ‘retail 
dark fiber verbindingen’ uiteindelijk bij elkaar opgeteld. Een aanbieder die ACM’s 
aanwijzingen dus exact opvolgt, creëert dubbeltellingen. Deze dubbeltellingen kunnen 
significant zijn. Met name Eurofiber levert veel retail dark fiber verbindingen. 

 

Glasvezelverbindingen voor MDF/SDF/ODF backhaul, via interne leveringen, 
meegenomen onder Retail glasaansluitingen? 

76. Ook voor interne leveringen van MDF/SDF/ODF backhaul verbindingen gaat op dat 
deze, indien de aanwijzingen correct worden gevolgd, worden meegeteld in de 
marktaandelen wholesale zakelijk glas, terwijl ze niet tot de relevante markt behoren. 

 

77. MDF/SDF/ODF backhaul verbindingen worden weliswaar apart uitgevraagd, waarbij 
die aantallen niet geacht worden meegenomen te worden  bij de bepaling van de 
marktaandelen wholesale zakelijk glas. Echter indien ACM;s aanwijzingen exact 
worden opgevolgd (All supply other than self-supply) dan zullen deze verbindingen 
abusievelijk, via de band van de interne leveringen (en vervolgens via retail 
glasaansluitingen), worden meegenomen in het wholesale glas marktaandeel. 
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Wederverkoop van glasvezelverbindingen, via externe inkoop, meegenomen 
onder Retail glasaansluitingen? 

78. ACM’s wijze om tot het aantal retail glasaansluitingen te komen, levert nog meer 
problemen op. Nogmaals de definitie: ‘Retail supplied fiber is sum of self-supply 
(30_B4_1_2) and on basis of fiber procured on wholesale market (30_B4_1_3)’. 

 
En dit is de definitie van fiber procured on wholesale market (30_B4_1_3):  

  
‘Connections based on (activated) wholesale product from other operator. Only if the 
wholesale product is bitstream. LLU access products that you activate yourself is not 
considered “externe inkoop”. 
 

79. Met andere woorden, onder ‘Externe inkoop’ dienen alle HKWBT/HL over glas 
verbindingen, die bij derde partijen worden ingekocht, opgegeven te worden. Maar een 
substantieel deel van die ‘Externe inkoop’ wordt wederverkocht op de wholesale 
markt.  
 

80. Indien ACM’s aanwijzingen dus exact worden opgevolgd, wordt dus ook het deel van 
de, bij derde partijen ingekochte HKWBT over glas verbindingen welke bestemd zijn 
voor wederverkoop, opgegeven onder ‘Externe inkoop’. Omdat het aantal ‘retail glas 
aansluitingen’ wordt berekend door ‘Interne leveringen’ en ‘Externe Inkoop’ bij elkaar 
op te tellen, komen aansluitingen bestemd voor wederverkoop op de wholesale markt 
dus onbedoeld terecht in het aantal retail glasaansluitingen.  

 

81. Met het bovenstaande ontstaan er drie problemen. Ten eerste ontstaat er vervuiling in 
het aantal ‘retail glasaansluitingen’. Ten tweede komen er dubbeltellingen in het totale 
marktvolume omdat dezelfde glasverbinding door twee aanbieders wordt 
gerapporteerd (in eerste instantie als externe levering door de eerste aanbieder, en 
vervolgens door de operator die dezelfde verbinding opvoert als ‘externe inkoop’ 
waarna deze uiteindelijk als ‘retailglasaansluiting’ wordt gerapporteerd), en uiteindelijk 
wordt het marktaandeel van de operator die de glasvezelverbinding wederverkoopt 
onbedoeld groter.  

 

82. Het bovenstaande issue, is niet louter theoretisch. Noch is het onbetekenend. Tele2 is 
bijvoorbeeld een operator die substantiële aantallen glasvezelverbindingen extern 
inkoopt en vervolgens wederverkoopt. Dit soort weeffouten kunnen een significante 
impact op de marktaandelen hebben. 

 

83. Tele2 heeft deze issue in het verleden dan ook herhaaldelijk bij ACM onder de 
aandacht gebracht. ACM heeft ons weliswaar de aanwijzing gegeven om 
glasvezelverbindingen bestemd voor wederverkoop, uit externe leveringen te filteren 
maar daarmee is geen van bovenstaande drie problemen opgelost (Tele2 nam de 
verbindingen bestemd voor wederverkoop ook nog eens mee bij externe leveringen 
zodat deze verbindingen liefst driemaal werden meegenomen in het totale 
marktvolume). 

 

84. Vanwege de manier van het berekenen van het aantal retail glasaansluitingen (retail 
glas = interne levering + externe inkoop), blijven alle drie bovenbeschreven problemen 
gewoon bestaan. De basis van de problematiek is dat ACM, ondanks hierop gewezen 
te zijn, haar uitvraag in de telecommonitor niet heeft aangepast om met wederverkoop 
om te kunnen gaan. 
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Dubbeltellingen van ingekochte dark fiber verbindingen? 
85. Nogmaals terug naar de definitie van ‘Externe inkoop’: ‘Connections based on 

(activated) wholesale product from other operator. Only if the wholesale product is 
bitstream. LLU access products that you activate yourself is not considered “externe 
inkoop”. 

 

86. Met andere woorden, indien operators onbelicht glasvezel inkopen om daar zelf ‘licht’ 
op te zetten, moet dat niet worden opgenomen onder ‘Externe inkoop’. Uit ACM’s 
definitiedocument blijkt vervolgens nergens waaronder dit soort verbindingen dan wel 
gerapporteerd moeten worden. Dat is problematisch wat het zijn er nogal wat (voor 
Tele2 gaat het om ongeveer 10% van al onze glasvezelaansluitingen). 

 

87. Initieel had Tele2 deze issue opgelost door dark fiber verbindingen die wij inkopen en 
vervolgens zelf te belichten, deels op te geven onder ‘Interne leveringen’ (verbindingen 
voor Tele2 Zakelijk) en deels onder ‘Externe leveringen’. Dit was een aanwijzing die 
wij in 2010 hebben gehad van ACM en daarmee wordt aangesloten op de wijze 
waarop we met ingekochte LLU koper verbindingen omgaan in de telecommonitor 
(hier maakt Tele2 HKWBT/HL diensten van en deze worden deels als interne levering 
en deels als externe levering gerapporteerd.  

 

88. Er is echter een cruciaal verschil tussen LLU koper en LLU glas ofwel dark fiber 
verbindingen. Deze laatste behoren tot de relevante productmarkt voor HKWBT/HL en 
LLU koper behoort daar niet toe.  

 

89. Consequentie is dus dat LLU glas/dark fiber door aanbieders als wholesale dark fiber 
verbindingen worden gerapporteerd in de telecommonitor. En indien operators dus 
LLU glas, welke ze inkopen en zelf belichten, vervolgens gaan meenemen onder 
‘interne leveringen’ en/of ‘externe leveringen’ ontstaan er dus twee problemen. Ten 
eerste komen er dubbeltellingen in het totale marktvolume omdat dezelfde 
glasverbinding door twee aanbieders wordt gerapporteerd (in eerste instantie als 
externe dark fiber levering door de eerste aanbieder, en vervolgens door de operator 
die dezelfde verbinding opvoert of als ‘interne levering’ waarna deze uiteindelijk als 
‘retailglasaansluiting’ wordt gerapporteerd, of als ‘externe levering’). Ten tweede wordt 
het marktaandeel van de operator die de dark fiber inkoopt en vervolgens als interne 
en/of externe levering rapporteert, onbedoeld groter.  

 

90. Ook dit issue heeft Tele2 aangekaart bij ACM. De discussie met ACM eindigde ermee 
dat, in het specifieke geval van Tele2, er geen dubbeltelling zou ontstaan 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Nu blijkt dat, ten behoeve van de marktanalyse, het 
marktaandeel van de lokale en regionale aanbieders wel wordt meegenomen, dient 
het marktaandeel van Tele2 dus te worden gecorrigeerd om bovenstaande twee 
problemen te voorkomen. 

 

91. Dit is overigens al de tweede keer dat deze issue door Tele2 bij ACM is aangekaart. 
Op 16 oktober 2011 heeft Tele2 een brief gestuurd waarin exact dezelfde problematiek 
werd beschreven. Ook toen werd ACM verzocht om de telecommonitor aan te passen. 
En ook toen heeft ACM dit verzuimd te doen.  

 

92. Maar het geval van Tele2 staat natuurlijk niet op zichzelf. Aanbieders kopen op grote 
schaal onbelicht glasvezel bij elkaar in voor allerlei doeleinden, waaronder ook zeker 
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het intern en extern leveren van HKWBT/HL diensten. Zo is het bijvoorbeeld bekend 
dat Eurofiber glasvezel inkoopt bij lokale aanbieders om deze verbindingen weer door 
te verkopen, hetzij als dark fiber of als managed verbinding. ACM citeert hier zelf 
Eurofiber: ACM geeft aan dat Eurofiber zegt het aanbod van kleine partijen wel tot een 
uniform aanbod met een gezamenlijke netwerkdekking te kunnen bundelen. 

 

93. Aan de basis van de problematiek ligt hier het gegeven dat ACM zowel dark fiber 
verbindingen (onbelicht glasvezel) als managed verbindingen (belicht glasvezel) 
beiden tot dezelfde productmarkt rekent, maar vervolgens vergeet dat in de praktijk de 
1 een belangrijke bouwsteen is voor de ander. De inkoper van dark fiber verbindingen 
maakt van deze ingekochte lijnen vervolgens HKWBT/HL diensten, en deze worden, 
naar analogie van LLU koper, tenslotte opgevoerd onder externe en interne 
leveringen. 

 

94. Het bovenstaande is wederom geen theoretisch probleem. Er wordt op regelmatig bij 
elkaar gekocht, dit heeft substantiële impact op gerapporteerde aantallen. Het gaat om 
een weeffout in de wijze waarop uiteindelijk de wholesale marktaandelen worden 
berekend. ACM is hierop gewezen, maar ACM heeft dit niet gecorrigeerd in de 
telecommonitor. 

 

Glasvezelverbindingen voor MDF/SDF/ODF backhaul, via interne leveringen, 
meegenomen onder Retail glasaansluitingen? 

95. Naast bovenstaande problemen met de telecommonitor zijn er nog tal van 
onduidelijkheden die eenvoudig tot fouten in de rapportages kunnen leiden: 

 
a. Ten eerste de begrippen ‘supply’ (in relatie tot externe leveringen) en ‘self-

supply (in relatie tot interne leveringen)’. ACM vraagt hier dus naar 
‘leveringen’. Dit kan eenvoudig worden begrepen als nieuwe leveringen of 
nieuwe order intake in een kwartaal. Echter wat ACM bedoeld, maar wat er 
niet staat, is de installed base aan het einde van het kwartaal. 

b. Ten tweede het begrip ‘active’ en/of ‘subscribed’. Hier wordt alleen in het 
geval van retail glasaansluitingen om gevraagd. Echter retail 
glasaansluitingen is de optelsom van interne leveringen en externe inkoop 
(hier wordt om ‘activated’ verbindingen gevraagd, waarmee waarschijnlijk 
verbindingen worden bedoeld die al belicht zijn). Er is dus een aanzienlijk 
risico dat aanbieders bij o.a. interne leveringen, externe leveringen, RT dark 
fiber en wholesale dark fiber aansluitingen aantallen rapporteren waarover 
geen diensten meer worden geleverd (zogenaamd ‘dood glas’). 

c. Ten derde het wel/niet meenemen van glasvezelverbindingen ten behoeve 
van zogenaamde utilities (bruggen, sluizen, etc.). Het gaat hier om een 
substantieel deel van de markt waarvan, op basis van de 
telecommonitorvragenlijst en definitiedocument, volstrekt onduidelijk is of 
deze verbindingen nou moeten worden meegenomen of niet. Vragenlijst 
wordt immers alleen het begrip ‘business locations’ opgevoerd, waarbij wordt 
gezegd dat glasvezelverbindingen naar datacenters wel moeten worden 
meegenomen. Bruggen en sluizen zijn geen business locations, noch 
datacenters. De vraag dringt zich dan op waar dergelijke verbindingen dan 
wel moeten worden gerapporteerd.  
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Marktaandelen: impact van wijziging/verduidelijking van formule en/of 
definities 
 

96. Zoals hierboven al aangegeven, heeft Tele2 in het verleden regelmatig duiding 
gevraagd bij het invullen van de telecommonitor. Een verzoek om duiding ging meestal 
gepaard met een verzoek aan ACM om de vragenlijst/definitielijst zodanig aan te 
passen dat de aangekaarte issue zich niet meer voor zou doen. 
  

97. Een aangepaste telecommonitor vragenlijst/definitielijst is voor Tele2 noodzakelijk 
bijvoorbeeld omdat de werknemers van Tele2 die verantwoordelijk zijn voor het 
invullen van de vragenlijst, nog wel eens wisselen. Als ACM de vragenlijst/definitielijst 
niet aanpast, is er een grote kans dat verkeerde aantallen worden gerapporteerd of dat 
men weer tegen dezelfde issues aanloopt.  
 

98. Maar belangrijker nog is dat uitsluitend Tele2, na het verkrijgen van een aanwijzing 
van ACM, op de hoogte is van hoe de vragenlijst moet worden ingevuld. Alle andere 
aanbieders zijn daarvan niet op de hoogte (tenzij deze aanbieders dezelfde vragen 
hebben gesteld). 

 

99. Sommige van die aanwijzingen kunnen grote schommelingen in marktaandelen ten 
gevolge hebben. Zo heeft Tele2 bijvoorbeeld op 7 april 2016 de volgende aanwijzing 
gekregen van ACM:  

 

‘Mobiele Backhaul verbindingen behoren niet en Utilities behoren wel tot de markt voor 
ODF-Access (FttO)’  
 

100. Dit maakt het voor Tele2 duidelijker wat er exact moet worden gerapporteerd. Echter 
de telecommonitorvragenlijst en definitiedocument is hierop niet aangepast door ACM. 
Het is niet duidelijk of andere aanbieders hiervan op de hoogte zijn en 
glasvezelverbindingen naar utilities dus mogelijk niet meenemen in de beantwoording 
van de telecommonitor vragenlijst. 
 

101. Waar het hier om gaat, is dat, zolang ACM de telecommonitorvragenlijst en 
definitiedocument niet aanpast naar aanleiding van de opgedane inzichten, het 
vergelijken van marktaandelen van aanbieders gelijk staat aan het vergelijken van 
appels met peren. 

 

102. Aanbieders die, bij het invullen van de vragenlijst van de telecommonitor, de 
aanwijzingen van ACM (in het definitiedocument) exact invullen, zullen onvermijdelijk 
dubbeltellingen rapporteren waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt.  

 

103. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk ‘wederverkoop’ rapporteren waardoor hun 
marktaandeel te hoog uitkomt. 

 

104. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk ‘glasvezel naar mobiele zendmasten’ 
rapporteren waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt.  

 

105. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk ‘glasvezel ten behoeve van MDF/SDF/ODF 
backhaul’ rapporteren waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt. 
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106. Aanbieders kunnen wellicht dubbeltellingen rapporteren, omdat ze ingekochte dark 
fiber verbindingen nogmaals opgeven, waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt. 

 

107. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk wholesale dark fiber onder externe leveringen 
rapporteren waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt. 

 

108. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk retail dark fiber onder retail glasaansluitingen 
rapporteren waardoor hun marktaandeel te hoog uitkomt.  

 

109. Aanbieders kunnen wellicht abusievelijk glasaansluitingen naar utilities niet 
rapporteren waardoor hun marktaandeel te laag uitkomt. 

 

110. Aanbieders kunnen wellicht het begrip supply begrijpen als levering (in een kwartaal) 
in plaats van installed base (aan het einde van een kwartaal), waardoor hun 
marktaandeel te hoog uitkomt. 

 

111. Aanbieders kunnen wellicht de begrippen active en activated met elkaar verwarren 
waardoor er zogenaamd dood glas wordt gerapporteerd en hun marktaandeel te hoog 
uitkomt. 

 

112. Aanbieders welke de vragenlijst van ACM’s telecommonitor dienen in te vullen, 
moeten er op kunnen vertrouwen dat het definitiedocument tot de correcte uitkomsten 
leidt. Dat is nu aantoonbaar niet het geval. 

 

113. Nu zit de markt, wat de telecommonitor betreft, opgescheept met een situatie waarbij 
bepaalde aanbieders wel en andere geen aanwijzingen hebben gehad. Wat de 
aanbieders die wel aanwijzingen hebben gehad betreft, is het zeer waarschijnlijk dat 
de ene aanbieder weer andere aanwijzingen heeft gehad dan de andere aanbieder.  

 

114. Het is begrijpelijk dat ACM niet ieder kwartaal haar definitiedocument kan aanpassen 
op basis van de meest recente inzichten. Echter ACM zou dit dan in ieder geval 
jaarlijks moeten doen. Onbegrijpelijk is het dat ACM deze correctie niet in kader van 
deze marktanalyse heeft gedaan.  

 

115. Indien aanbieders, welke wel aanwijzingen hebben gehad worden geconfronteerd met 
een situatie waarbij deze aanwijzingen, jaar na jaar, niet worden verwerkt in het 
definitiedocument, kan dit overigens eveneens resulteren in foutief ingevulde 
vragenlijsten. 

 

116. Aanbieders zien zich dan immers gesteld voor de vraag wat leidend is: ACM’s 
aanwijzingen (welke normaliter per e-mail worden gegeven na een vraag van een 
aanbieder) OF het definitiedocument (dat niet wordt aangepast naar aanleiding van de 
aanwijzingen). 

 

117. Het is denkbaar dat bepaalde aanbieders de aanwijzingen blijven opvolgen, waar 
andere er (na vaststelling dat het definitiedocument ongewijzigd wordt gelaten) toch 
maar weer vasthouden aan hetgeen er in het definitiedocument staat.   

 

118. Het is niet zo dat ACM nooit haar definitiedocument heeft aangepast aan de 
aanwijzingen welke zij heeft gegeven. In voorkomende gevallen is dit zeker gebeurd, 
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wat tot een verbetering in de rapportage heeft geleid. Echter van de (meeste van de) 
hier beschreven issues was ACM op de hoogte en staat vast dat het definitiedocument 
hier niet op is aangepast.  

 

119. Sommige van de hier beschreven issues zullen slechts een beperkte impact hebben 
de rapportage marktaandelen. Maar er zijn er ook die grote verschuivingen in de 
marktaandelen tot gevolg kunnen hebben. Het resultaat hiervan is dat ACM 
marktaandelen heeft gerapporteerd waarvan de toezichthouder onmogelijk met enige 
redelijke mate van zekerheid kan stellen dat deze correct zijn. 
 

 

Marktaandelen: uitkomsten die niet kunnen kloppen 
 
120. De chaos die voorkomt uit de issues met het definitiedocument is helaas niet zonder 

gevolgen gebleven. Tele2 ziet uitkomsten die gewoon niet kunnen kloppen. 
 

121. Zie de telecommonitor over het derde kwartaal 2015 versus die over het vierde 
kwartaal: 

 
Retail glasaansluitingen: marktaandelen telecommonitor 2015-Q3 

 
 
Retail glasaansluitingen: marktaandelen telecommonitor 2015-Q4 

 
 

122. Tussen de telecommonitor over Q3 2015 en die van Q4 2015 zien we een enorme 
daling van het marktaandeel van Eurofiber bij retailglasaansluitingen. Eurofiber 
rapporteert in Q4 opeens tussen de 6500 en 8500 glasvezelaansluitingen minder dan 
in Q4 (met terugwerkende kracht over de voorgaande kwartalen). Dan zou men 
verwachten dat het marktvolume eveneens met 6500 – 8500 zou dalen, maar dat 
gebeurt niet! Het marktvolume blijft exact gelijk! 
 
Retail glasaansluitingen: marktvolumetelecommonitor 2015-Q3 

 

 
 
 
 
 
Retail glasaansluitingen: marktvolume telecommonitor 2015-Q4 



Zienswijze Ontwerpbesluit FttO 2016,  
Openbare versie ACM 

 

 

26 

 

 
 

123. De enige verklaring hiervoor is dat een andere aanbieder een daling/correctie met 
terugwerkende kracht heeft gerapporteerd die exact gelijk is aan de verlaging die 
Eurofiber heeft doorgegeven. KPN is dat in ieder geval niet geweest, hun 
marktaandeel blijft exact gelijk. Dat geldt ook voor Tele2. Ziggo is het ook niet 
geweest. Hun marktaandeel is weliswaar gegroeid, maar dit komt door het samengaan 
met UPC Business.  
 

124. Het moet dus zo zijn geweest dat de aanbieders in de categorie ‘overig’ gezamenlijk 
een verhoging hebben gerapporteerd die exact gelijk is aan de verlaging van 
Eurofiber. Merkwaardig gegeven het feit dat UPC Business uit de categorie ‘overig’ is 
weggevallen vanwege het samengaan met Ziggo.  

 

125. Tele2 heeft bij de con-collega’s uit de categorie ‘overig’ nagevraagd of er een 
dergelijke correctie over het verleden heeft plaats gevonden. Deze aanbieders hebben 
inmiddels bevestigd dat daarvan geen sprake is geweest. 

 

126. ACM noemt in het Ontwerpbesluit weliswaar een correctie (met terugwerkende kracht) 
door Eurofiber, maar dit was een correctie over 2014 (hier beschreven issue betreft 
een correctie over 2015): 

 

Eurofiber heeft in Q1 2015 een correctie heeft doorgegeven over de opgeleverde 
Telecommonitor cijfers. ACM heeft vervolgens de cijfers van Q4 2013 t/m Q4 2014 
gecorrigeerd, waarbij de eerder opgeleverde (groei)cijfers zijn gebruikt voor het 
berekenen van het nieuwe marktaandeel van Eurofiber in de betreffende kwartalen op 
basis van de bijgestelde cijfers voor Q1 2015. 
 

127. Conclusie is dat de telecommonitor, wat betreft de marktaandelen en marktvolume van 
retail glasaansluitingen, niet kan kloppen. 

 

128. Uit bovenstaande vaststelling, volgt dat marktvolume en marktaandeel wholesale 
glasaansluitingen ook niet kan kloppen. Immers de formule = (Retail glasaansluitingen 
– Externe inkoop glasaansluitingen + Externe leveringen) * (1 + Redundante Retail 
glasaansluitingen / Retail glasaansluitingen) + Wholesale terminating dark fiber + 
Retail terminating dark fiber. 

 

129. De daling van het marktaandeel Eurofiber en de stijging van het marktaandeel ‘overig’ 
op de retailmarkt zakelijk glas, zou, op basis van bovenstaande formule, moeten 
doorwerken naar de marktaandelen wholesale zakelijk glas. Echter dat gebeurd niet.  

 

130. Het bovenstaande is maar 1 voorbeeld, maar wel een voorbeeld dat aantoont dat de, 
door ACM gerapporteerde marktaandelen, niet voldoende betrouwbaar zijn om daar 
verder conclusies aan te verbinden. 

 

131. Ook in de marktaandelen wholesale zakelijke glasaansluitingen zijn merkwaardige 
schommelingen zichtbaar welke haaks staan op wat ACM in het Ontwerpbesluit naar 
voren brengt. In het ontwerpbesluit wordt beweerd dat Eurofiber’s marktaandeel 



Zienswijze Ontwerpbesluit FttO 2016,  
Openbare versie ACM 

 

 

27 

onveranderd groeit. Toch is er, tussen 2014 Q4 en 2015 Q1 een daling waarneembaar 
(van 25-30% naar 20-25%). 

 

Wholesale glasaansluitingen: marktaandelen telecommonitor 2015-Q3 

 
 

132. De daling, welke zichtbaar is in bovenstaande tabel, wordt niet verklaard door eerder 
genoemde correctie van Eurofiber (dit was immers een correctie over 2014 welke is 
doorgeven in Q1 2015).  
 

133. ACM stelt echter in Tabel 4 van het Ontwerpbesluit dat Eurofiber over 2015 een 
percentuele groei zakelijke glasaansluitingen had van 6% en stelt verder het volgende 
in randnummer 167: Eurofiber weet een steeds hoger aandeel van de totale groei van 
ODF-access (FttO) te bereiken.  

 

134. In bovenstaande tabel, welke op 12 februari 2016 gepubliceerd is, en waarin de 
ontwikkeling van Eurofiber’s marktaandeel tussen Q2 2014 en Q3 2015 is 
weergegeven, blijkt dat er van groei nauwelijks sprake is geweest. Wat zeker niet kan 
kloppen is dat Eurofiber een steeds hoger aandeel van de groei wist te bereiken. 
Eurofiber’s marktaandeel daalde immers. 

 

135. In het Ontwerpbesluit, waarvan de samenvatting (inclusief marktaandelen) op 31 
maart 2016 door ACM werd gepresenteerd, wordt opeens een heel ander plaatje 
geschilderd waar het de ontwikkeling van Eurofiber’s marktaandeel betreft:  

 

 
 

136. De meest in het oog springende delta tussen de, door ACM gepresenteerde, 
marktaandelen van 12-02-2016 en die van 31 maart 2016 is het gegeven dat in het 
Ontwerpbesluit de aantallen van de lokale/regionale aanbieders wel worden 
meegenomen. In de Telecommonitor rapportage Q3 2015 van 12-02-2016 is dit niet 
het geval. 
 

137. Het opnemen van de aantallen van de lokale/regionale aanbieders kan echter geen 
verklaring zijn voor het gegeven dat Eurofiber’s marktaandeel volgens ene rapportage 
een daling laat zien, maar volgens de andere rapportage een constante stijgende lijn 
vertoont. Enige verklaring voor een daling moet immers gevonden worden in de 
autonome ontwikkeling van Eurofiber’s marktaandeel.  
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138. Bovenstaande kwestie heeft uiteraard grote impact op de prospectieve zijde van 
ACM’s analyse. Immers deze is (grotendeels) gebaseerd op de extrapolatie van de 
historische ontwikkeling van marktaandelen.  
   

Marktaandelen: de prospectieve analyse 
 

139. ACM heeft bij het opstellen van haar prospectieve analyse twee scenario’s 
gemodelleerd: 
 
In scenario A worden de investeringsplannen van marktpartijen als basis gebruikt voor 
de berekening van hun toekomstige marktaandeel. In scenario B wordt geen rekening 
gehouden met de investeringsplannen, en wordt de gemiddelde absolute groei per 
marktpartij doorgetrokken tot Q1 2018. 
 

140. Scenario B is dus gebaseerd op het extrapoleren van historische groei. Uit de 
telecommonitor Q3 2015 blijkt dat het marktaandeel van Eurofiber een dalende lijn 
vertoont (van 25-30% eind 2014 naar 20-25% eind 2015). Op basis van deze 
rapportage zou Eurofiber’s marktaandeel dus dalen indien deze cijfers naar de 
toekomst worden doorgetrokken.  
 

141. In Tabel 3 van het Ontwerpbesluit wordt het marktaandeel van Eurofiber met 
terugwerkende kracht dermate gewijzigd, dat er sprake lijkt te zijn van een constante 
groei vanaf 2012. Indien deze cijfers naar de toekomst worden doorgetrokken, zal 
Eurofiber’s marktaandeel een stijgende lijn blijven vertonen. 

 

142. Vast staat dat ergens tussen 12 februari 2016 en 31 maart 2016 de marktaandelen 
van Eurofiber met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd en dat deze correctie tevens 
het jaar 2014 betrof. 

 

143. Vast staat eveneens dat Eurofiber, in Q1 2015, al een correctie over het jaar 2014 had 
doorgegeven. 

 

144. Gegeven deze feiten zet Tele2 grote vraagtekens bij de historische ontwikkeling van 
de marktaandelen, en daarmee dus bij de prospectieve analyse. 

 

145. Een prospectieve analyse op basis van investeringsplannen, welke ten grondslag ligt 
aan scenario A, is eveneens onbetrouwbaar. Een aanbieder die baat heeft bij 
deregulering (zoals KPN), zal melden nauwelijks plannen hebben om te investeren. 
Een aanbieder die zich in de wholesalemarkt positioneert als HET alternatief voor KPN 
(zoals Eurofiber), heeft alle reden om haar investeringen in deze markt te overdrijven. 

 

146. Met de vraag naar ‘investeringsplannen’ oogst ACM wat ze zaait. Er vindt, naar 
aanleiding van deze vragen, immers geen evaluatie plaats op een later tijdstip. 
Aanbieders zullen nooit worden afgerekend op hetgeen ze op deze vragen naar voren 
brengen. Daarom dienen de antwoorden louter een commerciële en/of 
reguleringsdoelstelling.  

 

147. Op zichzelf is het voor de hand liggend dat ACM ook naar investeringsplannen vraagt. 
Echter dit is zo’n boterzacht gegeven om een prospectieve analyse op te baseren dat 
ook andere relevante marktomstandigheden in dit deel van de analyse betrokken 
hadden moeten worden. ACM heeft verzuimd dat te doen.  
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148. In de prospectieve analyse had ACM in ieder geval de volgende cruciale 
ontwikkelingen moeten betrekken: 

 

a. Na het wegvallen van regulering van zakelijk glas in september 2015 is KPN 
onmiddellijk in de aanval gegaan. Met zeer scherpe acties op retail niveau, 
welke noch op basis van inkoop bij KPN, noch op basis van eigen glasvezel 
gematcht kunnen worden, worden nieuwe klanten verworven en het 
bestaande klantenbestand vastgezet. Met regulering op komst, koos KPN er 
schoorvoetend voor om met wholesale acties iets te doen aan de ontstane 
marge squeeze problematiek. KPN’s voornaamste concurrenten werden 
echter van deze acties uitgesloten, waarbij tevens hun standaard 
inkooptarieven werden verhoogd. Voor afnemers die deze behandeling niet 
ten deel viel, bleek de prijsverlaging op wholesaleniveau niet genoeg om met 
KPN op retailniveau te kunnen blijven concurreren. Het is dus evident dat 
KPN zich op wholesaleniveau onafhankelijk van klanten en concurrenten kan 
(en zal gedragen). In een ongereguleerde setting zal KPN, door middel van 
marge squeeze tussen HKWBT/HL niveau en retailniveau, haar marktmacht 
omzetten in een hoger marktaandeel op de ODF-FttO markt. 

b. Vodafone en Ziggo hebben aangekondigd samen een JV te zullen starten 
waarin al hun Nederlandse bedrijfsactiviteiten worden ingebracht. Dit heeft 
grote gevolgen voor de ODF-FttO markt. Ziggo is uiteraard eigenaar van een 
eigen, en zeer vermaasd, glasvezelnetwerk. Vodafone daarentegen, heeft 
geen eigen glasvezelnetwerk, en koopt op grote schaal in bij Eurofiber. Die 
afhankelijkheid verdwijnt na het samengaan met Ziggo. Wat betekent het voor 
de markt als Eurofiber haar grootste klant kwijt raakt? ACM had dit in haar 
analyse moeten betrekken. 

c. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>  

 
149. In het prospectieve deel van haar analyse heeft ACM zich dus uitsluitend gericht op 

investeringsplannen van aanbieders. Daarbij heeft ACM een aantal belangrijke 
ontwikkelingen niet betrokken welke toch een grote impact zullen hebben op de 
ontwikkeling van marktaandelen.  
  

150. Wat overblijft, is een extrapolatie van historische marktaandelen. Echter de 
onderliggende rapportage van marktcijfers is dermate onbetrouwbaar dat ACM niet 
met een redelijke mate van zekerheid kan beweren dat deze marktaandelen een 
correcte weergave van de concurrentiesituatie representeren. 

 
 

 
Marktaandelen: conclusie 
 

151. In de eerste plaats heeft Tele2 in het bovenstaande aangetoond dat ACM’s weergave 
van de marktaandelen onbetrouwbaar is. ACM’s definitiedocument geeft helaas alle 
ruimte op de bijbehorende vragenlijst in te vullen naar gelang welk reguleringsdoel 
wordt nagestreefd. Als de definities op velerlei manieren zijn te interpreteren, zijn 
immers alle antwoorden goed. 
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152. Aanbieders welke belang hebben bij een ongereguleerde markt (met name KPN) 
krijgen alle ruimte om zo laag mogelijke aantallen te rapporteren. Aanbieders welke 
belang hebben om zich als voorname concurrent van KPN te presenteren (met name 
Eurofiber) krijgen alle ruimte om zo hoog mogelijke aantallen te rapporteren.      
 

153. Tele2 heeft de toezichthouder al begin 2015 voor dit risico met de Telecommonitor 
gewaarschuwd. Zie uit de e-mail van 19 januari 2015 van M. de Jonge (Tele2) aan R. 
Leijenaar (ACM): 
 
Enige verklaring voor Eurofiber’s hoge marktaandeel op alle drie relevante markten is 
dat Eurofiber glasvezelverbindingen naar zendmasten/overige antenne locaties wel 
meeneemt in haar SMM rapportages, waar alle overige partijen (KPN in het bijzonder) 
dit type glasvezelverbindingen NIET meeneemt. 
 
Op basis van ACM’s vragenlijst en toelichtende definitiedocument wordt niet duidelijk 
of dit soort glasvezel verbindingen gerapporteerd dienen te worden (zie onder de 
toelichting op de FttO vragen, welke geen duidelijkheid geven over mobiele backhaul). 
Dat geeft ruimte voor marktpartijen om het marktaandeel te manipuleren, afhankelijk 
van welk reguleringsdoel wordt nagestreefd. Of dit nu daadwerkelijk gebeurd, is 
eigenlijk irrelevant. Het feit dat de mogelijkheid bestaat, zou ACM asap moeten 
remediëren. 

 
 
154. ACM heeft deze waarschuwing echter naar zich neergelegd en heeft de 

Telecommonitor nooit aangepast naar aanleiding van de door Tele2 aangedragen 
issues. 
 

155. ACM heeft wel een aantal aanwijzingen gegeven. In ieder geval Tele2, en 
waarschijnlijk ook Eurofiber, hebben aanwijzingen gehad. Wat een rondvraag door 
Tele2 onder concullega’s duidelijk heeft gemaakt, is dat niet alle aanbieders 
aanwijzingen hebben gekregen. 

 

156. Ervan uitgaande dat deze aanbieders exact de aanwijzingen uit ACM’s 
definitiedocument hebben opgevolgd bij het invullen van de 
Telecommonitorvragenlijst, dan wordt hun marktaandeel dus te hoog gepresenteerd. 

 

157. Tele2 heeft voorts aangetoond dat de chaos met de Telecommonitor niet zonder 
consequenties is gebleven. Wat de marktaandelen worden uitkomsten gepresenteerd 
die niet kunnen kloppen. In het bijzonder wat de marktaandelen op de retailmarkt voor 
zakelijke glasvezel betreft, zijn merkwaardige correcties zichtbaar die gewoonweg niet 
kunnen kloppen. 

 

158. Wat de ontwikkeling van de marktaandelen wholesale zakelijk glasvezel betreft, zijn 
eveneens merkwaardige correcties waarneembaar. In eerste instantie wordt er 12 
februari 2016 een daling gerapporteerd van het marktaandeel Eurofiber. Deze daling 
vindt plaats tussen de kwartalen Q4 2014 en Q1 2015. Het marktaandeel van 
Eurofiber vertoont aan de vooravond van publicatie van het Ontwerpbesluit dus een 
dalende trend.  

 

159. Echter op 31 maart 2016 wordt de historische ontwikkeling van Eurofiber’s 
marktaandeel zo gecorrigeerd dat er vanaf 2012 een constante groeicurve zichtbaar 
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is. Deze correctie wordt niet doorgevoerd d.m.v. een verhoging van Eurofiber’s 
marktaandeel in 2015, maar door een verlaging van Eurofiber’s marktaandeel in 2014. 
Dat is, op z’n minst, opzienbarend omdat ACM in het Ontwerpbesluit stelt dat Eurofiber 
al in Q1 2015 een correctie aan ACM over 2014 had doorgegeven. Blijkbaar is 
Eurofiber, na 12 februari van dit jaar, gekomen met een tweede correctie over dezelfde 
periode.  

 

160. Bovenstaande ontwikkeling ten aanzien van het marktaandeel van Eurofiber is 
buitengewoon relevant voor ACM’s prospectieve analyse. Immers dit deel van de 
analyse is (voornamelijk) gebaseerd op extrapolatie van historische ontwikkeling van 
de marktaandelen. In het bijzonder verleent ACM groot gewicht aan de groei van 
Eurofiber in de markt.  

 

161. Nu er gerede twijfel is omtrent de (historische) ontwikkeling van het marktaandeel van 
Eurofiber, is er, alleen om deze reden al, ook gerede twijfel bij de kwaliteit van ACM’s 
prospectieve analyse.  

 

162. Kort samengevat komt het erop neer dat een rammelend definitiedocument ten 
grondslag ligt aan de vaststelling dat de weergave van marktaandelen door ACM in 
het Ontwerpbesluit te onbetrouwbaar zijn om een analyse op te baseren. ACM dient 
de problematiek bij de wortels aan te pakken. Eerst moet het definitiedocument 
worden aangepast, daarna dienen de aanbieders opnieuw hun aantallen te 
rapporteren, en pas dan kan ACM conclusies over de ODF-FttO markt gaan trekken.  
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Controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 

 

163. ACM introduceert dit dominantiecriterium als volgt in de randnummers 178 en 179: 
 

Een partij heeft controle over een niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 
wanneer de partij een (omvangrijk) netwerk in eigendom heeft waarvan de aanleg 
voor een concurrent gepaard zou gaan met aanzienlijke investeringen en 
aanzienlijke tijd zou vergen. ACM beoordeelt of deze controle de eigenaar in staat 
stelt om zich onafhankelijk te gedragen. 
 
Bij het criterium repliceerbaarheid beoordeelt ACM of de relevante infrastructuur (het 
relevante netwerk) binnen de komende reguleringsperiode economisch rendabel kan 
worden gerepliceerd door een netwerk met een vergelijkbare functionaliteit. Specifiek 
onderzoekt ACM in welke mate de geografische reikwijdte van het netwerk 
(netwerkdekking) wordt (of kan worden) gerepliceerd. 
 

164. Opvallend is dat ACM in de analyse die volgt, dekking gelijk stelt aan 
repliceerbaarheid. In het bijzonder voor de multisite markt geldt echter dat dekking en 
repliceerbaarheid die allesbehalve in elkaars verlengde liggen.  
 

165. Op basis van het SIZO bedrijvenbestand selecteert ACM 153.356 bedrijven en maakt 
ze een analyse van de dekking van de verschillende netwerken. In Tabel 7 staan de 
resultaten voor de verschillende netwerken op basis van een graafafstand. ACM werkt 
met een hemelsbrede straal en niet een afstand over de weg. ACM houdt dus niet 
rekening met kunstwerken, kanalen, rivieren, spoor, waardoor een rechte lijn niet 
mogelijk is. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>  

 

166. <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Dit verschilt aanzienlijk met 
de schatting van ACM die Tele2 een marktdekking van 35%-40% geeft. Tele2 zou de 
analyse van ACM dan ook graag vergelijken met die van Tele2.  
 

167. KPN en Ziggo hebben de grootste dekking. Zij kunnen ieder tot 90% van de 
bedrijfslocaties aansluiten binnen 250 meter. KPN heeft niet alleen de grootste 
dekking, maar ook de grootste fijnmazigheid. Een uitbreiding van de afstand brengt 
niet veel meer extra locaties binnen bereik van KPN’s netwerk, doordat er veel overlap 
ontstaat. Anders gezegd 80-85 procent van de bedrijfslocaties bevindt zich maximaal 
150 meter van een KPN glasvezel. Dit is maar 60-65% voor Ziggo en 40-45% van 
Eurofiber. KPN heeft dus 20-40% meer dekking voor klanten die dichtbij liggen. 
Oftewel voor 30.000 – 60.000 bedrijven in dit bestand heeft KPN al het voordeel dat 
het veel korter graafafstanden heeft. Alternatieve aanbieders moeten al gauw 100 
meter*170%*30euro/meter = 5100 euro meer kosten maken voor een aansluiting naar 
deze bedrijven dan KPN. Dat is een verdubbeling van de kosten tov KPN. Hieruit blijk 
al dat de alternatieve aanbieders een groter nadeel hebben dan ACM doet voorkomen. 

 

168. Terecht stelt ACM in randnummer 180 dat een fijnmaziger netwerk zijn klanten 
goedkoper kan aansluiten. Het is dan ook jammer om te zien dat de fijnmazigheid van 
KPNs netwerk en de voordelen die zij daarvan geniet geen reden is om KPN te 
reguleren. 

169. KPN zegt zelf in een presentatie in FIST taskforce WEAS/VULA op 28 oktober 2015, 
dat zij 73% tot 84% van de locaties kan aansluiten met een graafafstand van minder 
dan 250m over de weg. De bijdrage van FTTH in deze dekking is 14%.  
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170. ACM zegt over de bijdrage van FTTH: 
 

171. Uit Tabel 7 blijkt dat 80-85 [vertrouwelijk: xx] procent van alle bedrijvenlocaties in 
Nederland zich op minder dan 150 meter afstand van het zakelijk glasvezelnetwerk 
van KPN bevindt. Als de FttH-netwerkdekking hieraan wordt toegevoegd, maakt dit de 
netwerkdekking van KPN nog 0-5 [vertrouwelijk: xx] procent groter.  
 

172. Dit laat ook de beperking van ACM’s theoretische exercitie zien. Waar de bijdrage van 
FTTH in de dekking volgens ACM zeer beperkt is, in ieder geval minder dan 5 procent 
punt, ziet KPN dit in de praktijk anders. Door haar FTTH netwerk kan zij 14 
procentpunt locaties aansluiten op kortere graafafstand. Dit is 19% van haar dekking. 
Gedeeltelijk kan deze discrepantie verklaard worden doordat een deel van de locaties 
die met FTTH bereikt worden ook hemelsbreed onder de <250m nearnet berekening 
van ACM vallen. KPN schrijft ze toe aan FTTH omdat de locatie goedkoper te 
ontsluiten is door gebruikmaking van de FTTH dekking. Wat helder is dat KPN’s FTTH 
netwerk haar een aanzienlijk voordeel geeft bij 19% van haar nearnet dekking, dit zijn 
meer dan 21000 aansluitingen.  
 

173. ACM komt tot de conclusie dat:  
194. Gegeven de voorgaande feiten stelt ACM vast dat KPN bij het bedienen van zakelijke 
eindgebruikers (single-site) zeer beperkt voordeel heeft uit haar netwerkdekking.  
 

174. Uit de analyse van Tele2 blijkt dat KPN wel degelijk een zeer groot voordeel heeft uit 
haar netwerkdekking. KPN heeft een veel grotere dekking, ze kan veel meer klanten 
aansluiten op een kortere afstand, voor lagere kosten, waardoor het voor alternatieve 
aanbieders zeer moeilijk is om op de single-site markt te concurreren.  
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Beoordeling mogelijke voordelen van KPN bij het bedienen van multi-site 
klanten 
  

175. In het voorliggende Ontwerpbesluit is ACM van mening dat in de ‘multi-site markt’, 
aanbieders op retailniveau een concurrerend aanbod kunnen leveren op basis van 
inkoop van zakelijk glasvezel bij alternatieve aanbieders op wholesale niveau. 
  

176. De eerste vraag die ACM zich had moeten stellen, is waarom de alternatieve 
aanbieders van multisite diensten dan eigenlijk nog steeds op grote schaal bij KPN 
inkopen (ervan uitgaande dat inkoop bij alternatieve aanbieders van zakelijk glasvezel 
inderdaad mogelijk is)? Immers zij kopen hiermee in bij hun grootste concurrent op de 
(zakelijke) retailmarkten en verstreken hiermee de positie van hun grootste concurrent 
(netwerk uitbreiding van KPN wordt zo mede gefinancierd door de alternatieve 
aanbieders van ZND). 

 

177. Hoe is het mogelijk dat alternatieve aanbieders van ZND toch iedere keer weer bij 
KPN uitkomen? KPN die ons notabene confronteert met selectieve prijsverhogingen, 
ons uitsluit voor wholesale acties, ons slechter levert dan dat ze zichzelf levert.  

 

178. Het antwoord op bovenstaande vragen is dat alternatieve aanbieders van ZND geen 
keuze hebben. Om te kunnen concurreren met KPN op retailniveau moet erop 
wholesaleniveau bij datzelfde KPN worden ingekocht. Door haar schaal en 
breedtevoordelen kan KPN leveren tegen een ongeëvenaard kostenniveau. KPN 
levert op basis van dit kostenniveau aan zichzelf. Indien KPN niet meer wordt verplicht 
om extern tegen dezelfde tarieven te leveren, komt de alternatieve concurrentie in de 
problemen. 

 

179. Tevens geniet KPN unieke dekking in delen van Nederland. Uitsluiting van deze 
dekking betekent een hoop multisite contracten die, alleen al om deze reden, verloren 
gaan voor alternatieve aanbieders. 

 

180. Ook in dit besluit baseert ACM zich vooral op de dekkingsgegevens van deze 
alternatieve aanbieders en verzuimt onderzoek te doen naar de vraag of deze 
alternatieve aanbieders ook daadwerkelijk leveren (tegen standaard inkooptarieven en 
voorwaarden) binnen het dekkingsgebied dat ACM aan deze aanbieders toeschrijft.  

 

181. Vervolgens vraagt ACM zich ook niet af in hoeverre KPN’s multisite-aanbod eigenlijk 
economisch en technisch repliceerbaar is op basis van inkoop bij een groep van 
alternatieve aanbieders. Samengevat levert dat drie vragen op die ACM allen 
onbeantwoord laat: 

a. Levert een alternatieve aanbieder überhaupt in het gehele, door ACM 
aangenomen, dekkingsgebied? 

b. Is het mogelijk om op basis van inkoop bij verschillende aanbieders een 
voldoende homogene dienst te leveren zodat KPN’s multisite-aanbod 
technisch kan worden gerepliceerd? 

c. Is het mogelijk om op basis van inkoop bij verschillende aanbieders een 
gemiddelde inkoopprijs te bedingen zodat KPN’s multisite aanbod 
economisch kan worden gerepliceerd? 
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ACM zwalkt, standpunt wijzigt bij ieder nieuw besluit 
182. In de afgelopen jaren is het standpunt van ACM inzake de vraag of alternatieve 

aanbieders op retailniveau een concurrerend aanbod in de multisite markt konden 
doen op basis van inkoop bij verschillende aanbieders van zakelijk glasvezel op 
wholesale niveau, nog al eens gewisseld. In 2010 stelde OPTA nog dat KPN 
voordelen had in de multisite markt1, omdat zij niet bij andere partijen hoefde in te 
kopen. 
  

183. In 2011, in het teruggetrokken Ontwerpbesluit FTTO, was OPTA van mening dat 
alternatieve aanbieders wel met KPN konden concurreren op de retailmarkten, omdat 
er sprake was van een, aan KPN vergelijkbare, dekking op wholesaleniveau. Naar 
technische en economische repliceerbaarheid werd destijds überhaupt niet gekeken, 
laat staat dat hier aanvullend onderzoek naar was gedaan. 

 

184. In 2012 werd de FTTO-markt wel gereguleerd mede omdat ACM de technische 
repliceerbaarheid van KPN’s multisite aanbod op basis van inkoop bij verschillende 
aanbieders, als complex beoordeelde. Wederom had ACM hier zelf geen onderzoek 
naar gedaan, maar werd verwezen naar een onderzoek dat alternatieve aanbieders 
hadden uitgevoerd. Zie randnummer 354 van het toenmalige besluit: 
Inkoop van wholesalediensten bij andere aanbieders dan KPN heeft nadelen. Deze 
inkoop moet doorgaans plaatsvinden bij meerdere aanbieders vanwege de geringe 
netwerkdekking per aanbieder. Uit het eerder genoemde onderzoek van Stratix (Zie 
BIJLAGE), dat zij in opdracht van een aantal marktpartijen heeft verricht, blijkt dat de 
gezamenlijke dekking van alternatieve aanbieders een verregaande systeemintegratie 
tussen alternatieve aanbieders vereist. In de praktijk is er een aantal belemmeringen 
dat ertoe leidt dat het aanbod van KPN moeilijk kan worden gerepliceerd.  
 
Stratix wijst in dit verband op technische belemmeringen bij het koppelen van Ethernet 
platformen (bij Ethernet zijn veel aspecten niet gestandaardiseerd), op operationele 
belemmeringen (waaronder kwaliteitsproblemen en dienstspecificatieproblemen) en op 
kosten van systeemintegratie (waaronder de kosten van het afsluiten en operationeel 
houden van inkoopcontracten). Bovendien kan zich ook hier de omstandigheid 
voordoen dat de alternatieve aanbieder bij wie wordt ingekocht op retailniveau een 
concurrent is. 
 

185. Tele2 merkt op dat hetgeen Stratix in 2012 naar voren bracht, nog steeds onverkort 
van toepassing is waar het de technische repliceerbaarheid van KPN’s multisite 
aanbod betreft. 
   

186. In haar oordeel over het FTTO-besluit (2013) en het HKWBT besluit (2015) heeft het 
CBb geoordeeld dat, op basis van de gegevens die door ACM werden aangeleverd, 
niet kon worden geconcludeerd dat KPN voordeel heeft bij het bedienen van multisite 
klanten.  

 

187. In het voorliggende Ontwerpbesluit heeft ACM het CBb hierin gevolgd. De les die ACM 
echter uit eerdere CBb-uitspraken had moeten trekken, is dat het onderzoek van ACM 
in het verleden tekort schoot. ACM’s argumentatie in het ODF-FttO Besluit van 2012 
deugde, maar was voldoende onderbouwd op dit specifieke punt. ACM had dan ook 
beter onderzoek moeten doen in plaats van weer te draaien in deze. Het is dan ook 

                                                
1 Verweerschrift van OPTA d.d. 1 oktober 2010 inzake het beroep tegen het ULL Herstelbesluit 2010 
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teleurstellend voor Tele2 dat in het huidige ontwerpbesluit ACM zich weer volledig 
baseert op uitsluitend een dekkingsanalyse van alternatieve aanbieders en weer geen 
onderzoek doet naar de economische en technische repliceerbaarheid van KPN’s 
multisite aanbod op basis van inkoop bij alternatieve aanbieders. 

 

Inleiding bij technische en economische repliceerbaarheid 
188. ACM’s schatting van de effectieve dekking die een alternatieve aanbieder kan 

realiseren zonder gebruikmaking van KPN is veel te hoog. Een multisite klant 
beoordeelt een aanbod niet uitsluitend op basis van de dekking die een aanbieder kan 
leveren, maar uiteraard ook op basis van de economische en technische eisen die zij 
aan het aanbod stelt. 

 

189. De echte vraag is dus niet of er toevallig een netwerk van een alternatieve aanbieder 
van glasvezel op wholesale niveau in de buurt ligt van de locaties van een multisite 
klant. De vraag is wel of een alternatieve aanbieder op retailniveau een multisite 
aanbod kan doen, dat vergelijkbaar is met KPN en onder vergelijkbare condities als 
KPN. Deze vergelijkbare condities zijn van technische en economische aard. Dekking 
is alleen een conditie. Als de verschillende producten qua beschikbaarheid, techniek, 
tariefstelling en dienstverlening verschillen dan is een focus op dekking niet 
voldoende. ACM had dus onderzoek moeten doen naar de werkelijke vraag: in 
hoeverre is een aanbod, ingekocht bij verschillende aanbieders, in staat om werkelijk 
het retailaanbod van KPN technisch en economisch te matchen? 

 

190. Tele2 ziet de volgende argumenten tegen de analyse van ACM. In haar analyse 
veronachtzaamd ACM:  

 

a. Technologische repliceerbaarheid: ACM bagatelliseert de complexiteit en de 
kosten van het aanbieden op basis van verschillende aanbieders. Iedere 
leverancier levert op wholesaleniveau een afwijkend product wat betreft 
tarieven, servicevoorwaarden en technische specificaties. Hier een 
uniformaanbod op retailniveau van maken is in het beste geval zeer complex 
en in het slechtste geval niet mogelijk.  

b. Economische repliceerbaarheid: Is het mogelijk om, op basis van inkoop bij 
verschillende aanbieders, een gemiddelde inkoopprijs te bedingen op basis 
waarvan KPN’s multisite aanbod qua tariefstelling gerepliceerd kan worden? 
Tele2 ervaart in de praktijk dat dit niet het geval is, en dat deze situatie 
bovendien structureel van aard is. KPN heeft een aantal voordelen ten 
aanzien van bezetting, afschrijving en concurrentie die andere aanbieders 
niet in hun business case kunnen verwerken. 

 
Technische repliceerbaarheid van het multi-site aanbod van KPN  

191. Om een multi-site product te repliceren is het niet voldoende dat het netwerk van een 
alternatieve aanbieder in de buurt ligt van de klant. Er zijn een aantal technische 
parameters waar het product aan moet voldoen, voordat een alternatieve aanbieder op 
de ZND markt het kan inpassen in een multi-site aanbod. Dit begint al met de wijze 
waarop er gekoppeld wordt met de alternatieve aanbieder van glasvezel op 
wholesaleniveau. 
 

192. Als er gekoppeld wordt op ODF-FTTO niveau kennen de netwerken van alternatieve 
aanbieders geen lokale uitkoppelpunten dicht bij de eindgebruiker. Normaliter liggen er 
alleen manholes/handholes. Deze ondergrondse uitkoppelpunten zijn doorgaans niet 
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toegerust op het bieden van collocatiefaciliteiten. Een alternatieve aanbieder van ZND 
kan op een dergelijke locatie dus niet zijn eigen apparatuur neerzetten. In dat geval 
moet ODF-FttO worden afgenomen op een hoger netvlak (uiteraard is dit aanzienlijk 
kostbaarder) OF er moet op HKWBT/HL niveau worden afgenomen. ACM erkent dit 
ook door aan te geven dat de markt voor ODF-FttO vrijwel uitsluitend interne 
leveringen betreft. 

 

193. Maar aangenomen dat de bereidheid en de technische mogelijkheid er is is om een 
ODF-FTTO of HKWBT/HL product in te kopen via een alternatieve aanbieder, dan nog 
blijkt dat het leveren van multi-site aanbod niet eenvoudig is. Verschillende aanbieders 
bieden verschillende SLA’s, technische overboekingen, maintenance windows, 
bandbreedtes en verschillende smaken van Ethernet VLANs. Dit maakt het moeilijk 
om een uniform aanbod aan de klant te doen. Een aanbieding kan dan bestaan uit 
verschillende bandbreedtes, gebruikte netwerktechnieken, met verschillende 
overboekingsfactoren, verschillende maintenance windows en een variatie aan 
storingsoplossingstijden. Dit maakt een aanbieding van een alternatieve aanbieder op 
voorhand al minder competitief dan een aanbod van KPN. 

 

194. Een additioneel probleem is dat de verschillende alternatieve wholesale aanbieders 
verschillende niveaus van professionalisering en automatisering in hun organisatie 
hebben. Idealiter zijn orderinleg, statusupdates tijdens levering, milestones/KPI’s, 
storingsmelding en oplossing allemaal geautomatiseerd en voorzien zij de wholesale 
klant online van dit inzicht. In de praktijk hebben veel wholesale leveranciers maar 
beperkte voorzieningen hiervoor, dit weer in tegenstelling tot KPN. Dat betekent dat 
verschillende processen minder efficiënt en met minder waarborgen omkleed 
uitgevoerd kunnen worden. 

 

195. ACM erkent dan wel dat het inkopen bij alternatieve aanbieders op wholesaleniveau 
tijdrovend en kostbaar kan zijn, maar gaat eraan voorbij dat het geleverde product op 
retailniveau door zijn heterogeniteit voor de klant niet technisch gelijkwaardig is aan 
het aanbod van KPN. Daarnaast zit hier ook een economische component aan welke 
ACM negeert. Tijdrovende en kostbare inkoop vertaalt zich immers in een hogere 
kostprijs, en dus een hoger tariefniveau. 
  
Economische repliceerbaarheid van het multi-site aanbod van KPN  

196. Ondanks dat Tele2 en Vodafone kanttekeningen geplaatst hebben bij de economische 
repliceerbaarheid van het multi-site aanbod van KPN op basis van alternatieve 
aanbieders, heeft ACM beperkt aandacht aan deze kritiek besteed, door in 
randnummer 201 te verwijzen naar Vodafone’s opmerkingen over een beperkt near-
net aanbod:  
 
Vodafone heeft er verder op gewezen dat niet alle glasvezelaanbieders een actief 
nearnet-aanbod hebben. Naar het oordeel van Vodafone moet hiermee in de analyse 
rekening worden gehouden. 
 

197. De reactie van ACM bekijkt alleen het effect op de dekking van de alternatieve 
aanbieders, maar negeert het issue van de economische repliceerbaarheid. 
Onderliggende problematiek is, namelijk dat de economische parameters voor 
investering in near-net glasvezel voor de meeste aanbieders zodanig zijn dat zij, uit de 
aarde der zaken, nooit in staat zijn het kostenniveau van KPN (en daarmee KPN’s 
tarieven) te kunnen matchen. Deze problematiek is helaas structureel van aard. 
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198. Voor KPN geldt hier een andere economische werkelijkheid dan voor alle andere 

aanbieders (inclusief Eurofiber). KPN heeft in het hogere zakelijke segment verreweg 
het grootste marktaandeel en profiteert daarnaast van haar breedte voordelen. Voor 
KPN is het rekensommetje voor het aansluiten van een bedrijfslocatie daarom 
fundamenteel anders dan voor de concurrentie. Hiervoor zijn meerdere redenen:  

a. KPN weet met dat het graven van een nieuw glasvezeltracé weer nieuwe 
klanten kunnen worden aangesloten. Dat geldt uiteraard voor alle aanbieders 
van zakelijk glasvezel, echter de aanbieder met het hoogste marktaandeel 
profiteert het meest van dit principe en zal daar in haar initiële prijsstelling 
mee houden. Of anders gesteld; de grootste aanbieder loopt het minste risico 
met een initiële prijsstelling welke op dit principe is gebaseerd.  

b. KPN kan een hele range van diensten aanbieden als een klant op zakelijk 
glasvezel is aangesloten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld diensten in de cloud. 
KPN’s grootste concurrent Eurofiber, heeft dit substantiële voordeel niet (op 
de markt voor het aansluiten van netwerklocaties, kan KPN dit voordeel 
uiteraard niet benutten). Met de verdiensten uit allerlei overige ICT diensten, 
wordt het investeringsplaatje heel anders voor KPN.  

c. KPN hanteert veel langere afschrijvingstermijnen dan welke andere 
aanbieder dan ook. Dat kunnen ze o.a. doen vanwege de verwachte 
bezetting gedurende de economische levensduur. KPN kan, vanwege haar 
hogere marktaandeel, rekening houden met een hogere bezetting. Daarmee 
kan KPN langere afschrijvingsperioden hanteren, op basis waarvan tarieven 
in de markt worden gezet waarmee de concurrentie kansloos is. En dat is ook 
exact wat we zien in de markt. Eurofiber die klaagt over roofprijzen en KPN 
die steeds meer klanten naar zich toe haalt.  

d. KPN hanteert een beleid waarbij er altijd gebruik wordt gemaakt van eigen 
glasvezel. KPN zal nooit bij een ander glasvezel inkopen. Sterker nog; indien 
een bedrijfslocatie al door een andere aanbieder is aangesloten, zal KPN 
daar gewoon glasvezel naast leggen. Dit is de belangrijkste reden waarom de 
concurrentie op de ODF-FttO markt niet functioneert en ook niet zal 
functioneren  

e. Alternatieve aanbieders van KPN (Eurofiber voorop) moeten in hun business 
case wel rekening houden met relatief korte afschrijvingstermijnen omdat 
KPN letterlijk langszij kan komen. Dat resulteert in hogere tarieven, minder 
afzet en een, verslechterde concurrentiepositie. 

f. KPN kan ook goedkoper aanbieden dan alternatieve aanbieders, doordat 
KPN dichter in de buurt van haar klanten zit en dat bv binnen de near-net 
afstand er veelal meerdere KPN locaties zijn van waaruit gekoppeld kan 
worden naar de locatie van de multi-site klant. KPN kan dan ook kijken welke 
aansluiting vanuit welke locatie het laagste geprijsd is. Dit kan een aansluiting 
zijn die een langere afstand moet overbruggen, maar niet onder of over een 
kanaal heen moet. Dit in tegenstellig tot de alternatieve aanbieders die binnen 
een straal van 250 meter veelal maar 1 locatie hebben en dus wel deze 
kosten moeten maken.  
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Alternatieve aanbieders zijn ook concurrenten van elkaar 
199. ACM gaat er in het Ontwerpbesluit wel heel makkelijk vanuit dat de gezamenlijke 

dekking van alternatieve aanbieders van zakelijk glasvezel op retailniveau iets 
vruchtbaars oplevert voor de retailmarkten. De meeste van deze aanbieders op de 
wholesale markt van zakelijk glasvezel zijn echter elkaars concurrenten want zelf 
leverancier voor multi-site contracten. Waar KPN 1 aanbod kan doen, zal Tele2 als zij 
aanbiedt op een multi-site contract ook nog wholesale moeten inkopen bij de andere 
alternatieve aanbieders, die op hetzelfde moment ook in competitie aanbieden op dat 
contract (en vice versa). Dit maakt bieden op contracten een complex speltheoretisch 
probleem voor alternatieve aanbieders, waarbij deze de kans dat KPN het hele 
contract wint afwegen tegen het zelf winnen of het verliezen van het contract aan een 
andere alternatieve aanbieder, waar een deel wholesale inkomsten tegen over staan. 
 

200. ACM zegt in randnummers 196-197:  

 

Bij het bedienen van multi-siteklanten zal een aanbieder die niet over een landelijk 
dekkend netwerk beschikt, aansluitingen bij andere aanbieders moeten inkopen. 
Daarom is hier met name de gecombineerde netwerkdekking van aanbieders relevant. 
De gecombineerde netwerkdekking van alternatieve aanbieders van zakelijk glasvezel 
is nagenoeg gelijk aan de netwerkdekking van KPN. Samen hebben alternatieve 
aanbieders op 250 meter een netwerkdekking van maximaal 86 procent.  
 

201. Dit gaat er vanuit dat de marktaandelen van de marktpartijen bij elkaar opgeteld 
mogen worden. Dat het niet zo eenvoudig is, blijkt al uit de berekening van de dekking 
in tabel 7, doordat ACM een berekening maakt waarbij of BT, Colt en Verizon 
meegenomen worden of Trent, maar niet beide gezamenlijk, naast Eurofiber, 
Vodafone, Ziggo en Tele2.  
 

202. Al deze partijen zijn echter elkaars concurrenten en zijn waarschijnlijk gevraagd om op 
hetzelfde contract te bieden. Het coördineren van een aanbod voor multi-site contract 
ligt echter ook mededingsrechtelijk gevoelig. Tele2 zal bij haar retailconcurrenten 
navraag moeten doen naar de kosten van wholesale aansluitingen, moeten 
onderhandelen over de tarieven en leveringscondities. Dit geeft diezelfde wholesale 
aanbieder cruciale informatie voor zijn retailbod bij dezelfde multi-site klant. Hij kan 
hier namelijk uit afleiden op welke contracten Tele2 biedt, welke diensten zij wil 
aanbieden en welke tariefstelling zij ongeveer zal aanhouden. Als daarbij ook 
betrokken wordt dat dezelfde salesafdelingen verantwoordelijk zijn voor zowel retail als 
wholesale klanten, dan wordt duidelijk dat dit dicht in de buurt komt van collusie en het 
ongeoorloofd delen van informatie. 

 

203. Als het hier wel een samenwerking van bedrijven betrof, dan zou iedere alternatieve 
aanbieder zijn sites met open boeken inbrengen en werd voor iedere aansluiting het 
meest optimale netwerk gekozen en de service inkomsten en winstmarge onderling 
verdeeld worden. Op deze manier is het aanbod het meest efficiënt. Echter in een 
wholesale situatie moet iedere partij de wholesale kosten voor het netwerk 
doorrekenen, maar is er maar 1 partij de service inkomsten ontvangt. Hierdoor is veel 
moeilijker om een economisch efficiënt aanbod te doen. Daarbij geldt dat de 
aanbieders elkaars concurrent zijn. Als 1 van hen het retail contract wint, dan blijft er 
voor de anderen alleen een deel van het minder lucratieve wholesale contract over. 
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204. ACM gaat ervan uit dat Eurofiber, Tele2, Ziggo, Delta, BT, Colt, Verzion en TReNT 
een uitstekende werkrelatie hebben. Maar niet elke partij is even betrouwbaar. Zo 
stopte in 2008 Ziggo met haar wholesale glasaanbod en cancelde bestaande orders. 
Dezelfde partij had in 2014 een korte tijd een HKWBT aanbod wat, nadat Tele2 daar 
een aantal aansluitingen van verkocht had, weer van de markt gehaald werd. Ook 
weigerde Ziggo om backhaul verbindingen te leveren voor Tele2 haar mobiele 
netwerk. Om bij een dergelijke partij grootschalig in te kopen is daarom te risicovol.  

 

205. Ziggo levert overigens vooral aan zichzelf. Ziggo’s marktaandeel is ook niet 
toegenomen en komt ook niet overeen met de grote van haar netwerk. Voor near-net 
verbindingen tot 250 meter zou Ziggo tot 90% van de aansluitingen kunnen leveren 
t.o.v. Eurofiber 55%. In de praktijk is Eurofiber haar marktaandeel twee keer zo groot 
als Ziggo en stijgt Ziggo’s marktaandeel ook niet. 

 

206. Door nu Ziggo wel mee te nemen als een volwaardig wholesale aanbieder in de multi-
site markt wordt het marktaandeel van de alternatieve aanbieders kunstmatig omhoog 
gebracht. 

 

 
Reactie op ACM’s ‘concernbenadering’ 

207. Een aantal alternatieve aanbieders van zakelijk glasvezel op wholesaleniveau heeft 
het een zeer beperkt of niet bestaand near-net aanbod. Zelfs al ligt hun netwerk 
enkele tientallen meters van de locatie van een multi-site klant dan kan het zo zijn dat 
ze deze locatie niet kunnen/willen ontsluiten. Het verkopen van een bestaande 
aansluiting is dan wel een mogelijkheid, maar het ontsluiten van een nieuwe locatie is 
problematisch. Vodafone heeft dit argument ook ingebracht.  
 

208. ACM zegt hierover in randnummer 202:  
 
Naar aanleiding van informatie van Vodafone heeft ACM een alternatieve analyse 
gemaakt van de gezamenlijke netwerkdekking van alternatieve aanbieders. 
[Vertrouwelijk: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Om hier rekening mee te houden 
heeft ACM in een alternatieve analyse er daarom voor gekozen BT, Colt en Verizon 
buiten beschouwing te laten. ACM betrekt Tele2 wel bij de analyse, omdat Tele2 naar 
het oordeel van ACM juist een belangrijke rol speelt in de levering van wholesale 
glasaansluitingen. Daarnaast betrekt ACM TReNT in de analyse. TReNT is een 
regionale aanbieder van zakelijk glasvezel die ook nieuwe bedrijvenlocaties 
ontsluit.137 De gezamenlijke dekking van Eurofiber, Ziggo, Tele2, Delta en TReNT op 
250 meter is 85 procent. 
 

209. ACM realiseert zich echter al dat deze percentages een overschatting van de 
effectieve dekking van deze alternatieve aanbieders zijn en vervolgt in randnummer 
204: 
  
Mogelijk vormen de bovenstaande percentages een overschatting van de 
netwerkdekking die in de praktijk wordt ervaren. Het is denkbaar dat een contract niet 
wordt gewonnen, wanneer niet alle vestigingen van een bedrijf binnen hetzelfde 
contract kunnen worden aangesloten. Daarom heeft ACM in een aanvullende analyse 
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een concernbenadering gehanteerd: hierbij gaat ACM ervan uit dat een multi-
sitecontract alleen kan worden aangeboden als alle vestigingen van een multi-
sitebedrijf bereikbaar zijn via ofwel het netwerk van KPN, ofwel het gezamenlijke 
netwerk van alternatieve aanbieders. Op basis van deze concernbenadering is de 
netwerkdekking van KPN 50-55 [vertrouwelijk: xx] procent bij een graafafstand van 
maximaal 150 meter, en 65-70 [vertrouwelijk: xx] procent binnen 250 meter. De 
alternatieve partijen gecombineerd (Eurofiber, Tele2, Ziggo, TReNT) hebben een 
gezamenlijke dekking van 47 procent op 150 meter en 58 procent op 250 meter. Uit 
deze percentages blijkt een beperkt voordeel van KPN uit netwerkdekking bij het 
bedienen van multisiteklanten.  
 

210. De alternatieve analyse door middel van een concernbenadering is echter niet correct 
en leidt tot de verkeerde conclusies. Alleen die bedrijven in het SIZO bestand, 
waarvan alle vestigingen hetzij door KPN, hetzij door de gezamenlijke alternatieve 
aanbieders gedekt worden, zijn in de berekening van de dekking meegenomen. 
Statistisch gezien geldt dat hoe groter een bedrijf is, hoe groter de kans dat een 
vestiging buiten het gebied van zowel KPN en/of de alternatieve aanbieders valt. Het 
gevolg is dat veel (grote) bedrijven afvallen. De vraag is welke toegevoegde waarde 
de concernbenadering nog heeft, gegeven deze uitkomst. 
 

211. ACM is zelf eveneens van oordeel dat de concernbenadering verre van praktisch is, 
zie randnummer 204:  
 
Op basis van deze concernbenadering is de netwerkdekking van KPN 50-55 
[vertrouwelijk: xx] procent bij een graafafstand van maximaal 150 meter, en 65-70 
[vertrouwelijk: xx] procent binnen 250 meter. De alternatieve partijen gecombineerd 
(Eurofiber, Tele2, Ziggo, TReNT) hebben een gezamenlijke dekking van 47 procent op 
150 meter en 58 procent op 250 meter. Uit deze percentages blijkt een beperkt 
voordeel van KPN uit netwerkdekking bij het bedienen van multisiteklanten. Wel is 
ACM van oordeel dat de concern-benadering een worst case scenario is, dat niet 
representatief is voor de situatie in de werkelijkheid: in de praktijk ziet ACM dat een 
groot deel van de vestigingen van een concern bediend wordt via koper in plaats van 
via glasvezel. 
 

212. Indien ACM een verband had willen leggen tussen netwerkdekking en de statistische 
kans dat alle locaties van een multisite klant bij 1 aanbieder ondergebracht kunnen 
worden, dan had zij beter een tabel kunnen gebruiken zoals eerder gehanteerd in het 
ULL besluit: 
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213. ACM vervolgt in randnummer 204:  
 
Uit de Telecommonitor blijkt bovendien dat het aantal multi-sitevestigingen dat op 
glasvezel is aangesloten nog maar licht stijgt.  
 

214. Dat de markt voor multi-site aansluitingen nog maar licht stijgt, is niet van belang en 
diskwalificeert het belang van dit deel van de FTTO-markt niet. De markt stijgt nog 
maar licht omdat het aantal middelgrote bedrijven maar beperkt stijgt, hetgeen gezien 
de huidige economische groei te begrijpen is. Alle (middel) grote bedrijven hebben de 
meeste van hun locaties al ontsloten. Groei in de markt ontstaat vooral door de 
vervanging van koper door glasvezel, vooral door de toegenomen behoefte aan meer 
bandbreedte en meer symmetrische bandbreedte voor interactieve en cloud 
toepassingen, welke glas wel kan bieden en koper niet. Daarnaast is er (hopelijk) 
sprake van een overstapmarkt. Iedere paar jaar wordt voor dezelfde locaties een 
nieuw contract onderhandeld. 
 

215. Tot slot zegt ACM over de concernbenadering in randnummer 204: 
 
Daarnaast vormt deze gezamenlijke netwerkdekking van alternatieve partijen een 
onderschatting; er zijn immers ook lokale partijen, die door ACM niet zijn 
meegenomen, maar die wel in staat zijn om wholesaletoegang tot zakelijke 
eindgebruikerslocaties te verlenen. 
 

216. Tele2 heeft bij ACM aangegeven dat deze lokale partijen geen concurrentiedruk 
(kunnen) uitoefenen op de ZND markt omdat alternatieve aanbieders van ZND niet bij 
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deze partijen inkopen. Wederom zit de oorzaak hiervan in technische, maar vooral in 
economische repliceerbaarheid van KPN’s retail aanbod op basis van inkoop bij 
dergelijke aanbieders. Tele2 heeft onderbouwd waarom dit niet mogelijk is. Indien 
ACM dit soort aanbieders desondanks opvoert, zou ACM hier minimaal aanvullend 
onderzoek naar moeten doen. 
 

217. Voornaamste conclusie die uit het bovenstaande moet worden getrokken, is dat geen 
van de alternatieve aanbieders een multi-site aanbod kan doen zonder gebruik te 
maken van KPN, waar KPN andersom wel in staat is om een aanbod te doen zonder 
gebruik te maken van andere alternatieve aanbieders.  
 

218. Impliciet zit in de analyse van ACM de aanname dat aanbieders altijd gebruik kunnen 
maken van KPN (zoals in de huidige markt het geval is). Maar zij trekt hier niet de 
conclusie uit dat de multi-site markt niet zonder KPN kan. In de praktijk blijkt voor 
Tele2 dat Eurofiber en andere alternatieve aanbieders gezamenlijk niet aan multi-site 
contracten kunnen voldoen.  
 
 
ACM trekt verkeerde conclusies uit hetgeen door Tele2 naar voren is gebracht 

219. In het Ontwerpbesluit haalt ACM de volgende drie zaken naar voren welke door Tele2 
naar voren zijn gebracht: 

 

a. Tele2 geeft aan dat voor de inkoop bij een nieuwe partij processen moeten 
worden ingericht voor onder andere de levering, monitoring, facturering en 
productontwikkeling van de diensten, en onderlinge afstemming nodig is over 
de SLA’s. Dit is een tijdrovend proces, zeker wanneer een aanbieder deze 
processen zelf niet voldoende op orde heeft om op geautomatiseerde wijze 
met partijen als Tele2 te kunnen samenwerken. Dit werpt voor Tele2 een 
drempel op om in te kopen bij kleine, alternatieve partijen zoals de lokale 
aanbieders. Tele2 heeft een voorkeur voor het inkopen bij enkel KPN en 
Eurofiber 

b. Tele2 heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden om bij regionale 
aanbieders in te kopen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit inkoop van glasvezel 
voor het bedienen van zakelijke eindgebruikers bij een deel van de regionale 
aanbieders mogelijk is.  

c. ACM onderkent dat het inkopen bij alternatieve leveranciers tijdrovend en 
kostbaar kan zijn, wanneer deze partijen geen processen hebben ingericht 
om deze inkoop geautomatiseerd te laten verlopen. Hier heeft KPN een 
voordeel ten opzichte van andere aanbieders.  

 
220. Wederom interpreteert ACM hetgeen Tele2 gezegd en onderzocht heeft onjuist en zij 

trekt daardoor de verkeerde conclusies. Wat Tele2 met het onderzoek heeft 
aangetoond, is dat de inkoop bij KPN en Eurofiber geen vrijwillige keuze is, maar pure 
noodzaak. Alleen KPN en Eurofiber zijn ingericht op professionele 
wholesaledienstverlening. Alleen KPN en Eurofiber hebben de schaal om de 
implementatiekosten van deze partij als aanbieder binnen Tele2 te rechtvaardigen. 
 

221. ACM daarentegen, focust wederom alleen op dekking door te stellen dat het 
onderzoek van Tele2 zou bewijzen dat inkoop bij de kleine partijen mogelijk is. Tele2 
stelt echter het tegenovergestelde, bij de meeste kleine partijen is inkoop economisch 
en technisch niet mogelijk.  
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222. Vervolgens onderkent ACM dat het inkopen bij alternatieve aanbieders een tijdrovend 
en kostbaar proces kan zijn wanneer deze organisaties niet professioneel genoeg zijn 
ingericht. KPN heeft hier een voordeel. Zij werkt echter niet uit op welke wijze dit 
voordeel zich dan vertaald in een concurrentienadeel van de alternatieve aanbieders, 
bv langere doorlooptijd voor het opleveren van offertes, hogere prijzen, lagere SLAs 
etc. Zij analyseert ook niet of dit betekent dat in de praktijk alternatieve aanbieders 
minder multisite opdrachten zullen winnen dan KPN. 

 

 
Hoe had ACM het onderzoek moeten doen naar repliceerbaarheid? 

223. ACM heeft überhaupt geen onderzoek gedaan naar de economische en technische 
repliceerbaarheid van KPN’s multisite aanbod op basis van inkoop van zakelijk 
glasvezel bij een groep alternatieve aanbieders. En dat had wel gemoeten. Zeker 
omdat de vraag in hoeverre alternatieve ZND aanbieders kunnen concurreren met 
KPN op basis van inkoop bij meerdere aanbieders bij ieder nieuw besluit over ODF-
FttO weer felle reacties oproept, had grondig onderzoek naar deze kwestie op haar 
plaats geweest.  
 

224. ACM had in de eerste plaats de daadwerkelijke dekking van alternatieve aanbieders 
kunnen onderzoeken door bijvoorbeeld zelf steekproeven te doen. Door middel van 
het opvragen van prijsopgaven voor een specifieke set van adressen, had ACM 
kunnen vaststellen in hoeverre een alternatieve aanbieder daadwerkelijk levert binnen 
het dekkingsgebied dat ACM aan deze aanbieder toeschrijft. Hierbij is het wel van 
belang dat deze aanbieder levert tegen standaard near-net voorwaarden en tarieven. 
Immers voor een miljoen euro is iedere aanbieder in Nederland wel bereid om een 
glasvezelverbinding binnen 250 meter te leveren. 

 

225. Een onderzoek naar economische repliceerbaarheid had ACM bijvoorbeeld kunnen 
uitvoeren door gebruik te maken van het bestand met multisitevestigingen dat ACM tot 
haar beschikking heeft. Op basis van dit bestand in combinatie met de HKWBT/HL 
listpricing van alternatieve aanbieders (welke door ACM is opgevraagd) en de 
dekkingsinformatie van alternatieve aanbieders (welke ook in bezit is van ACM), kan 
de gemiddelde inkoopprijs van een aantal multisitecontracten worden berekend (en 
vervolgens worden vergeleken met de inkoopprijs van KPN).  

 

226. Tevens had ACM bestaande tenders op kunnen vragen bij alternatieve aanbieders en 
KPN en kunnen beoordelen op basis waarvan KPN of de alternatieve aanbieders de 
tenders gewonnen hadden. Op deze wijze had de theoretische analyse op basis van 
dekking en kosten gecorrigeerd aangevuld met praktijk ervaring. ACM kan dan ook 
zien of verschillende alternatieve aanbieders bij verschillende wholesale aanbieders 
inkopen of dat zij effectief aangewezen zijn op dezelfde partijen en welke partijen dit 
dan zijn. 

 

227. ACM had ook kunnen onderzoeken wat de kosten zijn van het implementeren van een 
additionele wholesale leverancier van zakelijk glasvezel (zoals Trent en Delta) door 
een alternatieve aanbieder van ZND en kunnen berekenen hoeveel multi-site en single 
site klanten nodig zijn om het implementeren van een dergelijke aanbieder rendabel te 
laten zijn.  
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228. In ieder geval had ACM zich de vraag moeten stellen waarom alternatieve aanbieders 
van ZND momenteel niet/nauwelijks bij kleinere regionale spelers als Delta en Trent 
inkopen als het allemaal zo eenvoudig is. Blijkbaar is het enkele feit dat deze 
aanbieders binnen hun regio qua dekking een alternatief vormen voor KPN 
onvoldoende. En dat terwijl KPN de grote concurrent voor alternatieve ZND 
aanbieders op de retailmarkt is! 

 

229. Het onderzoek naar de technische repliceerbaarheid had zich moeten richten op de 
HKWBT/HL markt (inclusief wholesale dark fiber). Immers ACM stelt terecht vast dat 
de ODF-FttO markt wordt gekenmerkt door interne leveringen. Daadwerkelijke afname 
vindt plaats op HKWBT/HL niveau. 

 

230. In de eerste plaats had ACM technische repliceerbaarheid kunnen onderzoeken door 
bijvoorbeeld op basis van dienstbeschrijvingen van HKWBT/HL diensten van (welke 
door ACM zijn opgevraagd) te beoordelen of er op retailniveau een voldoende 
homogeen product kan worden aangeboden. Hierbij kan worden gekeken naar zaken 
als service windows, storingsoplostijden, levertijden, etc.). 

 

231. Verder had ACM onderzoek kunnen (laten) doen naar de technische specificaties van 
de verschillende HKBT/HL diensten van alternatieve aanbieders. Immers omdat de 
verschillende aanbieders verschillende actieve apparatuur inzetten, heeft dit haar 
weerslag op de (technische) specificaties van de retaildiensten.  
 

232. Tenslotte had ACM onderzoek kunnen (laten) doen met de centrale vraagstelling of 
aanbieders wel voldoende op wholesale dienstverlening zijn ingericht om 
marktconforme technische specificaties, levertijden en SLA’s te kunnen bieden. 
  

233. Als ACM onderzocht had in hoeverre het aanbod van de verschillende 
wholesaleaanbieders technisch en economisch compatibel zijn, dan was zij tot andere 
conclusies gekomen, dan welke nu op basis van dekking alleen gemaakt zijn. Had zij 
dit gedaan, dan had zij bovendien gezien dat verschillende partijen die zij als 
wholesale aanbieder ziet in de praktijk niet kunnen leveren (of op minder adressen 
kunnen leveren dan is aangenomen). Tot slot had zij eveneens gezien dat er gebieden 
zijn waar KPN ofwel überhaupt de enige keuze is, ofwel de enige economische keuze 
is en dus altijd een essentiële input zal zijn in de multisite markt. 
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 Algemene indruk van de analyse van overige dominantie-
 criteria 
 
234. ACM’s Ontwerpbesluit leunt zwaar op een (foutieve) analyse van marktaandelen en 

een (foutieve) analyse van netwerkdekking. Wat betreft deze beide dominantiecriteria 
heeft ACM in ieder geval onderzoek verricht. Weliswaar was dit onderzoek 
onvoldoende om conclusies te kunnen trekken over dominantie in de markt, maar er is 
ontegenzeggelijk onderzoek verricht door de toezichthouder.  
 

235. Van de overige dominatie-criteria blijkt op geen enkele wijze uit het Ontwerpbesluit dat 
er enig onderzoek naar is gedaan. ACM heeft ‘hoog-over’ wat beweringen gedaan die 
uitsluitend lijken te zijn opgenomen om ACM’s uiteindelijke conclusie inzake 
dominantie te ondersteunen.  
 

236. Dat is onbegrijpelijk omdat juist in een situatie waarin het marktaandeel van KPN 
tussen de 40% en 50% zou liggen (hetgeen Tele2 overigens bestrijdt) de overige 
dominantiecriteria aan grondig onderzoek onderworpen zouden moeten worden. ACM 
zegt dat notabene zelf in randnummer 175:  

 
In de Richtsnoeren geeft de Commissie aan dat bij een marktaandeel van tussen 40 
en 50 procent een risico bestaat dat de betrokken onderneming een machtspositie 
bezit. ACM zal een aantal andere factoren hieronder nader onderzoeken om te 
beoordelen of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht van KPN.  

  
237. Behalve dat ACM de overige dominantie-criteria niet aan noemenswaardig onderzoek 

heeft onderworpen, is er eveneens niet gekeken naar de samenhang tussen deze 
dominantie-criteria en hoe deze gezamenlijk kunnen bijdragen aan AMM.  
 

238. Van (de mate van) verticale integratie bijvoorbeeld stelt ACM terecht dat dit kan 
bijdragen aan de dominantie van een aanbieder. Echter verticale integratie in 
combinatie met een aanzienlijk breder product-dienstenaanbod, breedte-en-
schaalvoordelen geeft aanzienlijk meer inzicht waar het een analyse naar dominantie 
betreft. 

 

239. Een verticaal geïntegreerde aanbieder met een breder product-dienstenaanbod ten 
opzichte van haar concurrenten (zoals KPN) geniet breedtevoordelen omdat  
de gemiddelde kosten voor één product lager zijn als gevolg van het feit dat het door 

dezelfde onderneming samen met een ander product wordt geproduceerd.  
 

240. Voeg daar de omstandigheid bij dat door een hogere productie de gemiddelde kosten 
per eenheid product afnemen (schaalvoordelen) en daarmee wordt duidelijk dat deze 
dominantiecriteria op elkaar inwerken en elkaar versterken. 
 

241. Een verticaal geïntegreerde aanbieder met een breder product-dienstenaanbod ten 
opzichte van haar concurrenten (zoals KPN) en schaal-en-breedtevoordelen 
produceert derhalve tegen aanzienlijk lagere kosten dan haar concurrenten die deze 
voordelen niet, of in veel mindere mate, bezitten. 
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242. Daarmee zijn de omstandigheden gecreëerd voor het voornaamste 
mededingingsprobleem waar de markt voor zakelijk glasvezel zich in Nederland 
geconfronteerd ziet: marge-uitholling. 

 

243. Het verticaal geïntegreerde KPN heeft een aanzienlijk breder product-dienstenaanbod 
dan haar concurrenten en kiest er momenteel voor om de tarieven voor zakelijk glas 
op retailniveau op een niveau te brengen waar alternatieve aanbieders niet kunnen 
volgen.  

 

244. KPN kan deze strategie volgen hetzij omdat haar productiekosten door schaal-en-
breedte voordelen al lager liggen dan de kosten van alternatieve aanbieders, hetzij 
omdat haar bredere product-diensten aanbod het mogelijk maakt om elders marges te 
maken.  

 

245. ACM negeert deze dynamiek door uitsluitend naar de individuele dominantiecriteria te 
kijken zonder aandacht te besteden naar de samenhang (en het effect van deze 
samenhang op AMM).  

 
 

Verticale integratie 
 
246. In randnummers 206 en 207 geeft ACM een beschrijving van het begrip verticale 

integratie en legt zij uit hoe verticale integratie kan bijdragen aan AMM: 
 
Verticale integratie beschrijft de situatie waarin een aanbieder actief is op meerdere, 
opeenvolgende niveaus in de productieketen. Verticale integratie kan de marktmacht 
van een aanbieder versterken indien deze aanbieder de toegang tot 
wholesalebouwstenen controleert en tegelijk actief is op de onderliggende wholesale- 
en retailmarkten.  
 
Een verticaal geïntegreerde aanbieder kan hierdoor marktmacht overhevelen naar 
onderliggende wholesale- en retailmarkten, door bijvoorbeeld toegang tot 
wholesalebouwstenen te weigeren aan derden of deze toegang te verlenen tegen 
ongunstige voorwaarden en tarieven. Bovendien zal een verticaal geïntegreerde 
aanbieder doorgaans in staat zijn lagere retailprijzen te hanteren, omdat het niet 
noodzakelijk is om op alle niveaus van de productiekolom winstmarges te hanteren. 
 

247. ACM noemt hier twee voorbeelden van mededingingsbeperkende gedragingen welke 
gefaciliteerd worden door verticale integratie. Beide voorbeelden doen zich in de 
praktijk voor en ACM is hier door marktpartijen nadrukkelijk op gewezen. 
 

248. Van belang is dat de daadwerkelijke wholesalemarkt voor zakelijk glas zich op 
HKWBT/HL niveau afspeelt. ACM erkent dat ook. 

 

249. Tele2 heeft ACM er op 15 april jongstleden al op gewezen dat KPN selectief haar 
grootste concurrenten op de ZND markt confronteert met aanzienlijke 
tariefsverhogingen in combinatie met selectieve uitsluiting van wholesale acties.  
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250. Eveneens is ACM er meermaals op gewezen dat KPN, na wegvallen van HKWBT/HL 
regulering in september 2015, over is gegaan tot het hanteren van lagere retailprijzen. 
In het Ontwerpbesluit wordt al deze informatie volstrekt genegeerd. 

 

251. Tevens komt ACM, ook bij dit onderdeel van de analyse, niet toe aan de vraag hoe 
efficiëntere dienstverlening in de productiekolom bijdraagt aan AMM. Elders in haar 
analyse onderkent ACM dat alternatieve aanbieders van ZND met hogere kosten 
worden geconfronteerd in het geval van inkoop bij alternatieve aanbieders van zakelijk 
glasvezel. Zekers als deze aanbieders hun dienstverlening niet hebben 
geautomatiseerd.  

 

252. Zeker vanwege haar schaal kan KPN de logistieke ketens in de productiekolom van 
zakelijk glas vergaand automatiseren. Dat is een enorm voordeel van verticale 
integratie, wat zich niet alleen in lagere kosten laat vertalen. Bijvoorbeeld spoediger 
levering, betere klantcommunicatie en spoediger storingsanalyse en oplossing, zijn 
eveneens verbonden aan verticale integratie. Echter geen woord daarover in het 
Ontwerpbesluit. 
 

253. In randnummer 212 concludeert ACM inzake verticale integratie:  
 
Vrijwel alle aanbieders van ODF-access (FttO) zijn in meer of mindere mate verticaal 
geïntegreerd en bieden via het eigen netwerk diensten aan in de onderliggende 
wholesale- en/of retailmarkten. KPN is echter de enige partij die in heel Nederland van 
deze voordelen kan profiteren. De overige partijen beschikken over een beperktere 
netwerkdekking en kunnen daarom in veel beperktere mate gebruikmaken van de 
voordelen uit verticale integratie. Vanwege de sterke samenhang tussen voordelen uit 
verticale integratie en voordelen uit netwerkdekking, concludeert ACM dat verticale 
integratie geen additioneel voordeel oplevert voor KPN en om die reden niet verder 
bijdraagt aan mogelijke dominantie van KPN. 

 
254. In haar conclusie legt ACM een, voor de hand liggend, verband tussen verticale 

integratie en voordelen uit netwerkdekking. Echter ACM trekt de verkeerde conclusie. 
Uiteraard levert verticale integratie een additioneel voordeel op. Anders gezegd, als 
KPN wel de aanbieder was met de verreweg de grootste netwerkdekking, maar niet 
verticaal was geïntegreerd, dan was de impact op haar AMM positie veel minder 
geweest. KPN heeft al voordelen uit haar grotere netwerkdekking en kan daarmee ook 
nog eens landelijk profiteren van haar voordelen uit verticale integratie. Uiteraard is 
hier sprake van een additioneel voordeel. 
 

255. Wederom zijn dit dominantiecriteria die elkaar versterken. Uitbreiding van 
netwerkdekking betekent dat KPN in grotere delen van de geografische markt kan 
profiteren van de voordelen van verticale integratie. Vice versa faciliteren de voordelen 
van verticale integratie een uitbreiding van de netwerkdekking.  
 

 

Product- en dienstendiversificatie 
 

256. ACM introduceert dit dominantiecriterium als volgt in randnummer 213: 
 
Product- en dienstendiversificatie beschrijft de situatie waarin een aanbieder ook 
andere producten aanbiedt waardoor een potentiële afnemer meer geneigd is om voor 
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deze aanbieder te kiezen. Het komt immers geregeld voor dat een afnemer een 
combinatie van diensten afneemt, zoals een VPN, internettoegang en vaste en/of 
mobiele spraakdiensten, eventueel zelfs op meerdere locaties. Een aanbieder die op 
deze andere retailmarkten aanwezig is, kan voor een afnemer zodoende 
aantrekkelijker zijn en op die manier (indirect) zijn positie op de markt voor ODF-
access (FttO) verbeteren. De vraag naar ODF-access (FttO) is een afgeleide van de 
vraag op retailniveau en een sterke positie op retailniveau werkt op die manier door 
naar de wholesalemarkt.  

 
257. Merkwaardig genoeg negeert ACM hier de impact van product- en 

dienstendiversificatie op HKWBT/HL niveau op de AMM positie van KPN op de ODF-
FttO markt. Dit is immers het niveau waar de wholesale markt van zakelijk glas plaats 
vindt. 
 

258. KPN heeft verreweg het breedste product-diensten aanbod op HKWBT/HL niveau. 
KPN heeft de enige toekomstvaste HKWBT/HL portfolio op koper, het enige 
HKWBT/HL aanbod op ODF-FttH. En de grootste dekking zakelijk glas. In het 
bijzonder ten opzichte van Eurofiber heeft KPN een enorm concurrentievoordeel. 

 

259. Maar ook op retailniveau is de delta in het product-diensten aanbod veel groter dan 
ACM doet voorkomen. ACM focust zich vooral op basic telecomdiensten zoals 
Internet, VPN, vaste en mobiele telefonie. Echter uit haar presentatie voor de Capital 
Markets Day 2016 blijkt dat KPN zich groot inzet op de volgende markten:  

• UC / Workspace 
• Cloud 
• Security 
• Virtualization of services 
• Internet of Things / M2M 
• Housing & Hosting 

 
260. Deze diensten zijn de diensten van de toekomst en hier hebben de alternatieve 

aanbieders gezien hun schaal en businessmodel veelal geen rol en KPN wel. 
Bovendien daalt ARPU en marge van basic telecomdiensten sterk, KPN combineert 
deze basic telecomdiensten daarom met diensten hoger in de waardeketen. 
 

261. Eurofiber biedt nu een beperkt retail aanbod naast haar wholesale en dark fiber 
aanbod. Ziggo’s mobiele aanbod is bijvoorbeeld alleen gericht op consumenten en 
heeft dan ook geen plaats in deze analyse.  
 

262. Het is dus correct dat alternatieve aanbieders van zakelijk glasvezel (zij het vrij 
beperkt) basictelecomdiensten zijn gaan aanbieden, echter het is eveneens waar dat 
KPN hoger in de waardeketen is opgeschoven en haar product-diensten aanbod 
aanzienlijk heeft uitgebreid. Onderstaande conclusie in randnummer 221 is derhalve 
aantoonbaar niet correct.  

 

Omdat de markt voor ODF-access (FttO) op dit moment nagenoeg alleen uit interne 
leveringen bestaat, draagt een voordeel op de retailmarkt direct bij aan een betere 
positie op de markt voor ODF-access (FttO). Om die reden ontleent KPN aan product- 
en dienstendiversificatie een beperkt voordeel. Het voordeel dat KPN aan product- en 
dienstendiversificatie ontleent is kleiner geworden sinds 2012, omdat concurrenten 
van KPN hun dienstenaanbod hebben uitgebreid.  
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263. Kijkend naar de situatie op retailniveau ziet Tele2 meer aanwijzingen dat het voordeel 

van KPN is toegenomen ten opzichte van 2102 omdat KPN in de breedte meer 
producten en diensten is gaan aanbieden (die bovendien hoger in de waardeketen 
liggen). ACM heeft deze ontwikkeling niet in haar onderzoek betrokken door zich 
uitsluitend te focussen op de product en dienstontwikkeling bij alternatieve aanbieders. 
Daarbij heeft ACM KPN’s voordelen op de HKWBT/HL markt in deze niet eens in haar 
analyse betrokken. 
  
 

Schaal- en breedtevoordelen 
 

264. Om de bezettingsgraad van de verschillende netwerken te vergelijken, heeft ACM 
marktpartijen gevraagd naar het percentage glasaansluitingen waarover geen diensten 
(meer) worden geleverd.  

 

265. De uitkomsten op deze vraag zijn echter onbruikbaar om de bezettingsgraad te meten. 
Immers een aanbieder die aanzienlijk lang actief is op de ODF-FttO markt, heeft uit de 
aard der zaken, relatief veel leegstand vanwege faillissementen, verhuizingen, 
overstap, etc. gedurende de jaren. Eurofiber is actief geworden op de markt, toen KPN 
al vele jaren zakelijk glas aanbood. Om daadwerkelijk iets zinvols te zeggen over 
bezittingsgraad van verschillende aanbieders had ACM bijvoorbeeld kunnen vragen 
naar de historische bezetting van glasvezelaansluitingen welke in de laatste zes jaar 
zijn aangelegd. 

 

266. Wellicht is nog de beste oplossing om naar (prospectieve) marktaandelen te kijken. 
Immers de technische levensduur van een glasvezelverbinding (25-30 jaar) is langer 
dan de meeste aanbieders actief zijn. Aanbieders kijken, voor het bepalen van hun 
tariefstelling, daarom niet alleen naar historische bezetting maar ook naar de 
gemiddelde lifetime van klanten (meest zekere methode) en (prospectief) 
marktaandeel (minst zekere methode).  

 

267. KPN, met haar grotere marktaandelen, heeft de grootste kans op een hoge bezetting. 
Aanbieders met kleinere marktaandelen, hebben een kleinere kans. Daarom gaan 
kleinere aanbieders uit van de initiële contractstermijn of van de gemiddelde lifetime bij 
het bepalen van een tariefstelling. Op deze wijze werken schaalvoordelen door op de 
concurrentiepositie.  

 

268. Daarnaast is het gemiddeld aantal klanten op een gegraven route een belangrijke 
indicator voor schaalvoordelen. Dit kan gemeten worden door bijvoorbeeld naar het 
gemiddeld aantal klanten per kilometer verbinding te kijken. Helaas heeft ACM deze 
indicator niet bij haar analyse betrokken. 

 

269. In haar analyse van de breedtevoordelen focust ACM wederom uitsluitend op de 
uitbreiding van het product-diensten aanbod van alternatieve aanbieders en vergeet 
ACM dat KPN haar product-diensten aanbod nog veel harder heeft uitgebreid en 
bovendien hoger in de waardeketen is opgeschoven. Zie conclusie in randnummer 
232: 

 

Sinds 2012 zijn de breedtevoordelen die KPN ten opzichte van zijn concurrenten 
ervaart, licht afgenomen. Een aantal marktpartijen heeft hun dienstportfolio uitgebreid, 
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bijvoorbeeld met vaste of mobiele telefoniediensten, waardoor zij hun kosten kunnen 
spreiden over meer verschillende producten in vergelijking met 2012. ACM 
concludeert daarom dat KPN nog steeds beschikt over beperkte breedtevoordelen, 
maar dat deze zijn afgenomen ten opzichte van de situatie in 2012.  

 
270. In haar analyse maakt ze geen berekening van het aantal revenue generating units 

per klant (het aantal unieke diensten dat de klant afneemt per aansluiting) en de omzet 
per RGU en aansluiting. Zij kijkt louter naar de diensten die aangeboden worden door 
een alternatieve aanbieder. Als deze aanbieder nieuwe diensten is gaan aanbieden, 
dan is daarmee het voordeel van KPN afgenomen.  

 
271. ACM veronachtzaamd echter dat KPN ook nieuwe diensten is gaan aanbieden dat 

daarmee haar voorsprong toegenomen is in plaats van afgenomen is. Het bieden van 
diensten is ook nog iets anders dan het verkopen van diensten. Pas als ACM kan laten 
zien dat de verhouding van het aantal RGU’s/klant tussen KPN en alternatieve 
aanbieders is afgenomen en dat ook de omzet per RGU en aansluiting meer gelijk 
geworden is, zou ze kunnen stellen dat het verschil afgenomen is. Tele2 verwacht 
echter dat een dergelijke analyse zal laten zien dat KPN meer RGU’s per aansluiting is 
gaan verkopen en dat de omzet per RGU en aansluiting ook is toegenomen. 

 

 

Overstapkosten en –drempels 
 

272. ACM zegt in randnummer 236: 
 
Overstapdrempels kunnen zowel materieel als immaterieel zijn. Materiële 
overstapdrempels zijn bijvoorbeeld hoge aansluit- en afsluitkosten, lange contracten 
met boeteclausules en extra kosten voor nieuwe randapparatuur. Immateriële 
overstapdrempels zijn drempels voor afnemers om over te stappen vanwege 
bijvoorbeeld een goede reputatie van de huidige aanbieder.  

 
273. Tele2 heeft, tot een jaar of drie geleden, ernstig te lijden gehad onder de belabberde 

kwaliteit van de WEAS leveringen door KPN. Dit was selectief. KPN leverde aanzienlijk 
beter voor zichzelf. Na het wegvallen van WEAS regulering in september 2015, is de 
kwaliteit van leveringen weer aanzienlijk gedaald. Het eea resulteert erin dat de 
reputatie van Tele2 is beschadigd, en klanten op retailniveau minder geneigd zijn om 
naar ons over te stappen. 
 

274. Overigens wordt de zakelijke markt nog steeds gekenmerkt door hoge 
overstapdrempels. In de FIST Task Force zakelijke overstapdrempels wordt een hard 
gevecht met KPN gevoerd om hier een einde aan te maken. 

 
 

Concurrentiedruk van buiten de markt 
 
275. In randnummer 254 beargumenteert ACM aan dat lokale aanbieders beperkte 

concurrentiedruk op KPN uitoefenen. Bovendien acht ACM het onaannemelijk dat 
deze lokale aanbieders prijsdruk uitoefenen op KPN: 
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Over de afgelopen jaren is het aandeel glasaansluitingen van lokale initiatieven in de 
groeiende FttO-markt stabiel gebleven rond de 10 procent. Op basis hiervan 
constateert ACM dat er wel sprake is van toetreding op lokale schaal, maar volgens 
ACM gaat hiervan door de beperkte omvang van deze partijen slechts beperkte 
concurrentiedruk uit. ACM acht het bovendien niet aannemelijk dat deze lokale 
aanbieders, die doorgaans bij de aanleg van het netwerk gesubsidieerd worden door 
bijvoorbeeld de gemeente of andere partijen, KPN dwingen tot het hanteren van lage 
prijzen onder dreiging van potentiële toetreding van deze aanbieders. Als deze 
potentiële toetreding wél dit effect zou hebben, zouden dergelijke gesubsidieerde 
initiatieven namelijk niet tot stand (hoeven) komen.  
 

276. Tele2 kan zich volledig vinden in ACM’s observaties, echter stelt wel vast dat deze 
strijdig zijn aan hetgeen ACM eerder heeft beweerd over marktafbakening en 
dominantie. 
 

277. Indien lokale aanbieders immers geen prijsdruk uitoefenen op KPN, waarom behoren 
deze dan wel tot de relevante markt? En als deze lokale initiatieven slechts beperkte 
concurrentiedruk uitoefenen op KPN, waarom worden deze dan toch zo nadrukkelijk 
opgevoerd in de dominantieanalyse? ACM is, waar het de rol van lokale aanbieders 
betreft, niet erg consistent in het Ontwerpbesluit. 

 

 
Ernstige bedenkingen van de Europese Commissie  
 

278. In aanvulling op het voorgaande, wijst Tele2 nog op de ernstige bedenkingen van de 
Europese Commissie d.d. 21 maart 2012 tegen het eerdere ontwerpbesluit waarin 
ACM nog concludeerde dat KPN op de markt voor ODF-access FttO geen AMM had. 
De Europeese Commissie had ernstige bedenkingen wat betreft de dominantieanalyse 
van ACM.  
 

279. BEREC deelde deze twijfels van de Europese Commissie. De meest relevante 
opmerkingen waren: 
a) Er was geen duidelijke afname van het marktaandeel van KPN in de periode 

2008-2011. 
b) Het verschil in het marktaandeel met de andere aanbieders is aanzienlijk 
c) Geen opkomende markt waardoor meer gewicht moet worden toegekend aan 

het marktaandeel 
d) Groei beperkt tot de kleinere, minder winstgevende locaties waardoor KPN met 

grotere dekking in de buurt van deze kleinere locaties meer kan profiteren 
e) Voordeel van KPN vanwege het kopernetwerk met 100% dekking 
f)  Geen alternatieve netwerken met dezelfde dekkingsgraad 
g) Verticale integratie van andere aanbieders is beperkt door hun lagere 

netwerkdekking 
  
280. Deze omstandigheden zijn onveranderd, er valt dus niet in te zien waarom de 

Commissie niet wederom eenzelfde oordeel zal vellen als in 2012.  
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Conclusie dominantie-analyse 

 
281. Tele2 is uitvoerig ingegaan op de problemen met de Telecommonitor en de daaruit 

voortvloeiende consequenties voor de (betrouwbaarheid van de) marktaandelen. ACM 
kan onmogelijk met zekerheid vaststellen dat de marktaandelen, zelfs bij benadering, 
correct zijn. Alleen al daarom dient de toezichthouder een nieuw onderzoek te starten. 
 

282. Nu het marktaandeel van KPN, althans volgens de toezichthouder, uitkomt tussen de 
40-50% dient ACM op basis van de overige dominantiecriteria tot een oordeel over 
AMM te komen.  

 

283. Het onderzoek naar de overige dominantiecriteria komt echter voornamelijk neer op 
een exercitie waarbij wordt gekeken voor hoeveel procent van de zakelijke 
eindgebruiker locaties in Nederland er een netwerk van een alternatieve aanbieder in 
de buurt ligt. Aan de vraag of KPN’s ZND aanbod op retailniveau technisch en 
economisch gerepliceerd kan worden op basis van inkoop bij de gecombineerde 
alternatieve aanbieders, komt ACM in haar analyse niet eens toe. 

 

284. Van de overige dominantie-criteria blijkt op geen enkele wijze uit het Ontwerpbesluit 
dat er enig onderzoek naar is gedaan. ACM heeft ‘hoog-over’ wat beweringen gedaan 
die uitsluitend lijken te zijn opgenomen om ACM’s uiteindelijke conclusie inzake 
dominantie te ondersteunen. Bovendien heeft ACM de samenhang tussen deze 
dominantie-criteria genegeerd. 

 

285. Tele2 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ACM een Ontwerpbesluit heeft 
geschreven met als doel zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het oordeel van het CBb. 
En dus wijzigt de toezichthouder weer van standpunt. Ditmaal geen AMM voor KPN. 
Net als in 2011. Wat de Europeese Commissie hiervan zal vinden, laat zich raden. 

 

286. ACM stelt deze analyse te hebben uitgevoerd (mede) hierbij betrekkend de door het 
CBb gegeven beoordelingsmaatstaf. Deze beoordelingsmaatstaf komt er echter vooral 
op neer dat ACM dient te zorgen voor toereikende informatie en gegevens om tot een 
oordeel te kunnen komen. En deze toets kan dit Ontwerpbesluit niet doorstaan. ACM 
dient opnieuw onderzoek te doen. Daarbij dient ze te beginnen met de basis; een 
solide rapportage van marktaandelen. 

 
 
 

 


