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1. Inleiding

Het ontwerpbesluit stelt teleur. In de praktijk ziet Vodafone onvoldoende alternatieven voor 

KPN in de zakelijke glasvezelmarkten. De alternatieven waar ACM op wijst zijn in de prak-

tijk veelal niet bruikbaar. KPN is dominant. 

ACM stelt zich onnodig defensief op vanwege het oordeel van het CBb in de beroepspro-

cedures tegen het vorige FttO-besluit. De les die ACM uit eerdere CBb-uitspraken terzake 

FttO had moeten trekken is dat het onderzoek van ACM in het verleden tekort schoot. De 

analyse moet nu dus grondiger en zorgvuldiger worden uitgevoerd. ACM laat deze nieuwe 

kans helaas liggen. Vodafone ziet twee belangrijke aandachtspunten:

1. Glasvezelverbindingen die in de praktijk niet geschikt zijn als bouwsteen voor 

multi-site diensten maken volgens ACM toch deel uit van de relevante product-

markt. Als gevolg van de onjuiste analyse van ACM verwatert het marktaandeel 

van KPN. ACM dicht een significant marktaandeel toe aan partijen die geen re-

levante rol spelen. Vodafone meent dat ACM het kaf moet scheiden van het ko-

ren.

2. ACM overschat de (gecombineerde) dekking van alternatieve aanbieders. Voda-

fone meent dat ACM niet kan volstaan met een rudimentair onderzoek naar de 

enkele aanwezigheid van zakelijke glasvezelnetwerken. ACM dient reële alter-

natieven in kaart te brengen. 

Vodafone roept ACM op om met een frisse blik de zakelijke glasvezelmarkten te analyse-

ren en om meer de diepte in te gaan. Nader onderzoek naar de omvang van de relevante 

markt en naar de aanwezigheid van reële alternatieven is dringend nodig, en kan niet drie 

jaar wachten. Vodafone verwacht dat de uitkomst van zulk onderzoek het beeld zal beves-

tigen dat in de praktijk heerst: KPN is met afstand de grootste aanbieder, om wie afne-

mers in de wholesalemarkt vaak niet heen kunnen. KPN vertoont dominant gedrag. Dere-

gulering zal de bestaande situatie verergeren. 
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Deze zienswijze bespreekt achtereenvolgens: 

1. de marktafbakening: zakelijke glasvezelverbindingen die niet kunnen dienen als 

bouwsteen voor de ZND (multi-site) markt horen niet thuis in de relevante product-

markt;

2. de dominantie-analyse: (i) ACM hanteert verwarrende definities in het kader van deTe-

lecommonitor, als gevolg waarvan de berekening van marktaandelen op onderdelen 

onjuist en onbetrouwbaar is, (ii) de groeiprognose is ongefundeerd en (iii) de dek-

kingsanalyse schiet ernstig te kort;

3. de potentiële mededingingsproblemen: Vodafone bespreekt problemen die regulering 

rechtvaardigen en noemt voorbeelden van dominant gedrag van KPN uit het recente 

verleden.

2. Marktafbakening

Glasvezelverbindingen die niet kunnen dienen als bouwsteen voor diensten in de ZND 

(multi-site) markt maken toch deel uit van de relevante wholesale markt. Het gevolg is dat 

ACM een significant marktaandeel toedicht aan partijen die geen relevante rol spelen bij 

de oplossing van de problemen in het multi-site segment van de ZND-markt. ACM onder-

schat de marktmacht van KPN. 

Vodafone onderscheidt in dit verband twee typen verbindingen: type 1 verbindingen, die 

vanwege de geboden kwaliteitsgaranties kunnen dienen als bouwsteen voor (multi-site) 

diensten waarmee aanbieders in de ZND-markt kunnen concurreren, en type 2 verbindin-

gen, die daarvoor niet geschikt zijn. 

Type 2 verbindingen zijn verbindingen naar onder meer camera’s, lantarenpalen, sluizen 

en verbindingen ten behoeve van het monitoren van verkeer. Deze worden ook wel aan-

geduid als ‘utilities’. Dialogic signaleert een sterke groei in de civiele techniek en utiliteit 

sector: steeds meer bruggen, sluizen, pompen, aanjagers, distributiepunten voor stroom, 

water en gas worden verbonden via dark fiber.  Type 2 verbindingen worden dikwijls door 1

de (semi)overheid ingekocht. De contractduur is doorgaans 10 jaar of langer, al dan niet 

op basis van een zogeheten Indefeasible Right of Use (‘IRU’). De terugverdientijd van de 

aansluitlijn is even zo lang. Op dit punt onderscheiden deze type 2 verbindingen zich ten 

 Dialogic, Prospectief onderzoek naar de marktaandeel- ontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste tele1 -

fonie en zakelijke netwerkdiensten, 18 maart 2014, pagina 65
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opzichte van type 1 verbindingen, zoals WEAS verbindingen. Contracten voor type 1 ver-

bindingen hebben doorgaans een looptijd van drie tot vijf jaar.

De lange contractduur van type 2 verbindingen vloeit voort uit de toepassing van de ver-

binding en het type klanten. Klanten in de ZND-markt zijn niet bereid om contracten aan te 

gaan met een looptijd langer dan drie tot vijf jaar. Hier ligt een veelheid aan redenen aan 

ten grondslag, waarbij flexibiliteit een zeer belangrijke is. Afnemers van zakelijke netwerk-

diensten kunnen onvoldoende voorzien welke behoeften hun vestigingen op een termijn 

langer dan drie tot vijf jaar zullen hebben. Daarnaast kan het aangaan van lange termijn 

verplichtingen ook consequenties hebben voor de financiële verslaglegging. Aanbieders 

op de ZND-markt, zoals Vodafone, kunnen geen enkele verbinding slijten met een derge-

lijke lange looptijd. 

Bij type 2 verbindingen ligt dit anders. Vaak worden deze verbindingen gekoppeld aan in-

frastructuurobjecten. Dergelijke infrastructuur wordt aangelegd met het oog op de lange 

termijn. Datzelfde geldt voor de benodigde communicatieverbinding. Men kiest bijvoor-

beeld voor dark fiber omdat dit een toekomstvaste oplossing is. 

Het gebruik van directe dark fiber verbindingen geeft de afnemer de flexibiliteit om zelf 

de bandbreedte te definiëren middels belichting en configuratie. Dit is bij het inhuren van 

een actieve ethernet verbinding niet mogelijk. Een lange termijn commitment zorgt ervoor 

dat de kosten over de gehele looptijd aanzienlijk lager kunnen zijn en dat er uit veel meer 

leveranciers kan worden gekozen. Dit in tegenstelling tot type 1 verbindingen. Er zijn wei-

nig aanbieders die een concurrerend aanbod kunnen doen voor contracten met een loop-

tijd van drie tot vijf jaar. Het risico op leegstand na de contractperiode is eenvoudigweg te 

groot, en de terugverdienperiode is te kort om de hogere graafkosten door slechte near-

net dekking goed te maken. 

Bij type 2 is de hoeveelheid verkeer tamelijk constant en daarmee goed te prognosticere-

nen en eenvoudig door de klant zelf aan te passen wanneer de hoeveelheid verkeer on-

verwacht groot is. Hierdoor is minder flexibiliteit nodig ten aanzien van de gecontracteerde 

benodigde capaciteit dan bij type 1 verbindingen. De klant kiest een verbinding met ‘on-

beperkte’ capaciteit. Daarnaast biedt het gebruik van directe dark fiber verbindingen de 

afnemer de flexibiliteit om zelf de bandbreedte te definiëren middels belichting en configu-

ratie, iets wat bij het inhuren van een actieve ethernet verbinding niet mogelijk is.

Voorzover Vodafone kan overzien rekent ACM alle type 2 verbindingen zonder meer tot 

de relevante markt. ACM vraagt marktpartijen niet om dit type verbindingen afzonderlijk te 

rapporteren. Vodafone vermoedt dat een significant deel van het markttotaal, zoals bere-

kend door ACM, moet worden toegeschreven aan aanbieders van type 2 verbindingen, 

onder wie ook Eurofiber. Dat zou niet juist zijn, aangezien type 2 verbindingen niet als in-

5



put voor het multi-site segment in de ZND-markt kunnen worden ingezet. Aanbieders van 

type 2 verbindingen beschikken doorgaans niet over de professionele technische- en be-

heerscapaciteiten die nodig zijn om een competitief aanbod in dit marktsegment te kun-

nen doen.

Type 2 verbindingen worden in de regel aangelegd door alternatieve aanbieders, omdat 

langdurige commitments meer ruimte geven aan alternatieve partijen om met KPN te con-

curreren dan contracten voor drie tot vijf jaar (een langere looptijd stelt alternatieve partij-

en beter in staat om hun aanlegkosten terug te verdienen en verkleint het risico op leeg-

stand). Daarnaast geldt dat voor KPN het aanbieden van dark fiber commercieel veel 

minder interessant is, omdat de marges veel lager zijn. KPN verkoopt bij voorkeur actieve 

verbindingen vanwege de hoge vraag en de geringe concurrentie.

Vodafone meent dan ook dat ACM het kaf van het koren moet scheiden. ACM moet een 

substitutie-analyse uitvoeren tussen ZND-diensten op basis van ODF (FttO) en/of 

HKWBTHL (glas) aansluitingen met een contractduur van drie tot maximaal vijf jaar ener-

zijds, en retaildiensten op basis van zakelijke glasvezelverbindingen met een contractduur 

die langer is (al dan niet op basis van IRU), anderzijds.

Vraagsubstitutie  

Vodafone  is ervan overtuigd dat een SSNIP-test zal uitwijzen dat een aanbieder zijn tarief 

voor type 1 aansluitingen winstgevend kan verhogen met 5 tot 10%, zonder dat klanten 

overstappen naar type 2 aansluitingen. Eindgebruikers van ZND (multi-site) diensten zijn 

niet genegen om zich voor een langdurige periode (tien jaar of meer) te committeren aan 

een aanbieder. Deze eindgebruikers kunnen ook niet uitwijken naar aanbieders die niet 

beschikken over de in de ZND-markt benodigde professionele technische- en beheersca-

paciteiten. Omgekeerd zullen gebruikers van diensten op basis van IRU evenmin over-

stappen naar diensten gebaseerd op FttO/HKWBTHL (glas). De prijskloof is te groot, aan-

gezien bij type 2 vanwege de lange looptijd van het contract significant (meer dan 

50-70%) lagere tarieven worden gerekend. 

Aanbodsubstitutie  

 

Aanbieders van type 2 verbindingen zullen bij een verhoging van de FttO en/of HKWBTHL 

(glas) tarieven ook niet hun aanbod uitbreiden. Het risico in de FttO en/of HKWBTHL 

(glas) markten is voor hen te hoog. Alternatieve aanbieders zijn in het nadeel ten opzichte 
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van KPN. Alternatieve aanbieders kunnen zich in tegenstelling tot KPN niet veroorloven 

dat de verbinding na drie tot vijf jaar nog niet is terugverdiend. Zij hebben een hoger 

churnrisico dan KPN. Zelfs als een klant overstapt van KPN naar een andere aanbieder 

zal KPN in veel gevallen de verbinding op wholesale basis kunnen doorleveren. Anders-

om legt KPN bij een overstap naar KPN in de praktijk altijd een eigen verbinding en zal de 

bestaande (wholesale-)verbinding van een alternatieve aanbieder niet langer gebruikt 

worden. Bij een contract met een looptijd van tien jaar hebben alternatieve aanbieders dit 

nadeel niet: ze hebben genoeg tijd om de kosten terug te verdienen. Het aantal concur-

renten in dit marktsegment is daarom groter. In dit segment kunnen bovendien de initiële 

graafkosten, die vanwege langere graafafstanden gemiddeld hoger zijn voor alternatieve 

aanbieders, over een langere periode worden terugverdiend. Daarmee neemt het concur-

rentienadeel voor alternatieve aanbieders af ten opzichte van KPN.

 

Conclusie marktafbakening

Vodafone meent dat type 2 verbindingen niet tot de relevante productmarkt behoren. 

Vodafone ziet niet hoe dit type verbinding voor haar een alternatief voor type 1 verbindin-

gen zou kunnen zijn en meent dat dit in zijn algemeenheid zo geldt. Vodafone koopt dit 

type verbindingen niet in. Het gevolg van het rekenen tot de relevante markt van type 2 

verbindingen is dat ACM het marktaandeel van aanbieders van type 1 verbindingen, on-

der wie KPN, onderschat. Vodafone wijst er op dat de conclusies van ACM op dit punt niet 

worden gestaafd door gedegen onderzoek. Als ACM zou willen volhouden dat type 2 ver-

bindingen tot de markt zouden behoren dan zou dat standpunt ondersteund moeten wor-

den door gedegen marktonderzoek.
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3. Dominantie-analyse  
 

De dominantie-analyse is onzorgvuldig en onvolledig. ACM dient een grondige en comple-

te analyse te maken van de economische kenmerken van de betrokken markt . De bere2 -

kening van de marktaandelen is twijfelachtig, waardoor de gepresenteerde marktaandelen 

op onderdelen evident onjuist zijn. De groeiprognose is op zijn best onduidelijk. De dek-

kingsanalyse is onvolledig, op punten onjuist en onzorgvuldig. KPN beschikt volgens 

Vodafone wel over aanmerkelijke marktmacht.

3.1 Marktaandelen  

De berekening van de marktaandelen roept vragen op. Vodafone constateert om te be-

ginnen een aantal evidente onjuistheden alsmede enkele opvallende discrepanties:

1. Het marktaandeel van KPN in Q4 2015 komt in het ontwerpbesluit lager uit ( [40-

45%] ) dan in de Telecommonitor ( [45-50%] ). Vgl. tabel 5 and 6 in het ontwerp-

besluit FttO met de Telecommonitor Q4 2015, slide 49. Vodafone verzoekt ACM 

om een verklaring.

2. De Telecommonitor Q4 2015 geeft op slide 48 voor Q4 2015 ook een lager aan-

tal aansluitingen (67.712) dan het ontwerpbesluit (75.500), voor hetzelfde kwar-

taal, in tabel 5 en in randnummer 161. Vodafone verzoekt ACM om een verkla-

ring.

3. Vodafone verzoekt ACM om in het definitieve besluit ook het grote verschil tus-

sen het aantal gerapporteerde FttO-aansluitingen (75.500) en het gerapporteer-

de aantal retail zakelijke glasaansluitingen (44.772, vgl. Telecommonitor Q4 

2015, slide 44) te verklaren. 

4. Slide 42 van de Telecommonitor Q3 2015 vertoont een opvallend verschil ten 

opzichte van slide 45 van de Telecommonitor Q4 2015: het marktaandeel van 

Eurofiber in retail zakelijke glasaansluitingen in de periode van Q3 2014 - Q3 

2015 daalt in de Q4 rapportage fors, van [ 20-25% ] respectievelijk [ 25-30% ] 

naar [ 5-10% ]. Een verklaring ontbreekt. Vodafone verzoekt ACM om dit op te 

helderen, alsmede het feit dat deze correctie kennelijk niet doorwerkt in het aan-

tal FttO aansluitingen in dezelfde periode. Deze zichtbare onjuistheden en dis-

 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het 2

gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (2002/C 165/03), randnummer  78
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crepanties geven te denken over het aantal potentiële onzichtbare onjuistheden. 

De berekeningen van ACM kunnen worden gekenmerkt als een ‘black box’. 

Deze onvolkomenheden, in combinatie met de uitkomst van de analyse die niet 

aansluit bij onze eigen waarnemingen, leiden bij Vodafone tot zeer grote twijfel 

over de dominantie-analyse.

Definities Telecommonitor laten ruimte voor dubbeltellingen

De vragen van ACM ten behoeve van de Telecommonitor bevatten hier en daar valkuilen. 

Definities zijn niet in alle opzichten duidelijk, hetgeen kan leiden tot dubbeltellingen en an-

dere fouten. Vodafone noemt hierna enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de wijze van 

uitvragen onvoldoende robuust is.

1. ACM brengt onvoldoende duidelijk onderscheid aan tussen verschillende soor-

ten aansluitingen. Sommige categorieën worden separaat uitgevraagd, zoals 

bijvoorbeeld ‘wholesale dark fiber’ (vraag 30_B4_8_1), maar kunnen per abuis 

ook onder een andere noemer worden meegenomen, bijvoorbeeld als ‘externe 

leveringen’. In de formule die ACM hanteert om de marktaandelen te berekenen 

worden de aantallen ‘externe leveringen’ en ‘wholesale dark fiber verbindingen’ 

bij elkaar opgeteld. Dit kan leiden tot significante dubbeltellingen door aanbie-

ders die veel wholesale dark fiber verbindingen leveren. Dit geldt met name voor 

alternatieve aanbieders, zoals Eurofiber. Vodafone beweert hier niet dat Eurofi-

ber al dan niet bewust verkeert telt. Vodafone vraagt slechts aandacht voor het 

feit dat de gebruikte definities aan herziening toe zijn, omdat een verkeerde in-

terpretatie kan leiden tot grote afwijkingen.

2. Ook de wijze waarop het aantal retail glasaansluitingen moet worden berekend 

bevat een valkuil. De onderliggende definities laten ruimte voor een dubbeltelling 

met betrekking tot retail dark fiber verbindingen. Aanbieders kunnen zich makke-

lijk vergissen door retail dark fiber verbindingen onder de interne leveringen te 

rapporteren. Retail dark fiber verbindingen moeten ook separaat worden opge-

geven bij vraag 30_A2_4_1. In de formule om de wholesale zakelijk glas markt-

aandelen te berekenen worden de aantallen ‘retail glasaansluitingen’ en ‘retail 

dark fiber verbindingen’ bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaan mogelijk signifi-

cante dubbeltellingen. Dit risico is groot bij Eurofiber, aangezien Eurofiber veel 

retail dark fiber verbindingen levert.
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3. Vodafone beschikt ook over aanwijzingen dat het aantal verbindingen bij multi-

site oplossingen die in een ringvorm worden aangelegd dubbel wordt geteld. 

Stel dat 10 locaties in een ring worden verbonden, dan is de vraag of dit 10 ver-

bindingen betreft of 20 aansluitingen. Dergelijke ringvormen worden veelvuldig 

toegepast door Eurofiber en door lokale aanbieders.

Mobiele zendmasten

Een ander voorbeeld van de foutgevoelige wijze van uitvragen is dat ACM niet goed dui-

delijk maakt op welke wijze glasvezelverbindingen ten behoeve van mobiele zendmasten 

moeten worden gerapporteerd. Deze verbindingen behoren niet tot de relevante markt, en 

toch is de kans niet denkbeeldig dat aanbieders deze verbindingen rapporteren op 

een manier waardoor deze wel tot de relevante markt worden gerekend. In de vragenlijst 

voor de Telecommonitor vraagt ACM onder vraag 9 naar backhaul voor MDF, SDF en 

ODF, maar niet naar backhaul voor mobiele zendmasten. Dit kan tot verwarring leiden en 

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

leveren. Vodafone kan niet uitsluiten dat Eurofiber haar verbindingen naar mobiele zend-

masten heeft gerapporteerd als externe leveringen, dus als behorend tot de relevante 

markt. Het zou goed zijn indien ACM dit wel uitsluit. 

Redundantie

ACM stelt de marktaandelen vast op basis van het aantal geactiveerde aansluitlijnen, 

waarbij een redundant uitgevoerde aansluitlijn telt als twee aansluitlijnen. ACM motiveert 

deze keuze niet. Deze keuze is tamelijk arbitrair: voor de klant is een redundante verbin-

ding één aansluiting, zij het met een hogere betrouwbaarheid. Het dubbel tellen van re-

dundante verbindingen vertekent de marktverhoudingen omdat aanbieders die relatief 

veel locaties redundant aansluiten op een hoger marktaandeel uitkomen in vergelijking 

met aanbieders die relatief weinig redundante verbindingen leveren. Daar komt bij dat 

ACM op dark fiber verbindingen (zowel retail als wholesale) geen redundantie-opslag toe-

past. Een dark fiber verbinding kan echter net zo goed redundant worden uitgevoerd. Dit 

lijkt willekeurig. Het gevolg is dat leveranciers van managed glasvezelverbindingen uitko-

men op een hoger marktaandeel dan leveranciers van dark fiber verbindingen. Beide ver-

bindingen maken deel uit van dezelfde productmarkt. Toch worden ze verschillend gewo-

gen in het berekening van marktaandelen.
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Conclusie ten aanzien van methode

De Telecommonitor is een ondoorzichtig geheel. De wijze waarop ACM gegevens uit-

vraagt en verwerkt is tamelijk onnavolgbaar. De hierboven gesignaleerde schommelingen 

illustreren de grote marges van onzekerheid. De betrouwbaarheid van de marktaandelen 

komt hierdoor onder druk te staan. Vodafone roept ACM daarom op om de berekening 

van de marktaandelen en de gebruikte methodologie grondig te herzien. Marktpartijen 

hebben behoefte aan duidelijke, ondubbelzinnige instructies. Zo lang die er niet zijn zullen 

fouten, en mogelijk zelfs strategische vergissingen, onvermijdelijk zijn. De toepassing van 

de glasvezel aansluiting, zoals multi-site VPN of internet, zou een rol moeten spelen in de 

uitvraag. De gevraagde aantallen dienen te worden onderscheiden aan de hand van de 

verschillende toepassingen, zodat voorkomen kan worden dat niet relevante verbindingen 

toch tot de markttotalen worden gerekend. 

Eurofiber

Los van het voorgaande heeft Vodafone sterke vermoedens dat ACM het marktaandeel 

van Eurofiber overschat. [ VERTROUWELIJK ]. Vodafone acht dit aantal onwaarschijnlijk 

hoog. Het zou kunnen dat Eurofiber een groot aantal type 2 verbindingen levert. In dat 

geval wordt volgens Vodafone het marktaandeel van Eurofiber sterk overschat. Mogelijk is 

(ook) sprake van een misverstand over definities, zoals hiervoor besproken.

Lokale en regionale spelers 

Vodafone maakt bezwaar tegen het meetellen van alle mogelijke lokale en regionale spe-

lers, met een gecombineerd marktaandeel van ca. 10%. Deze spelers leveren niet of 

nauwelijks type 1 verbindingen. Zij bieden doorgaans niet de kwaliteitsgaranties die nodig 

zijn in de ZND-markt. Bovendien moet Vodafone een te grote afstand overbruggen naar 

het beschikbare interconnectiepunt. Dit brengt aanvullende investeringen met zich mee 

(o.m. backhaul) die niet kunnen worden terugverdiend op een gering aantal aan te sluiten 

locaties. Daarnaast leveren deze partijen vaak geen korter durende contracten. Lokalen 

en regionale spelers leveren veel type 2 verbindingen. Hun (geringe) aandeel moet dus 
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slechts worden meegenomen voor zover het verbindingen betreft die passen in de markt 

vanwege hun kwaliteitskenmerken en netwerktopologie.

De groei van de marktaandelen

De berekening van de groei van de marktaandelen (tabel 4 in het ontwerpbesluit-FttO) lijkt 

evenmin te kloppen. Vodafone vermoedt dat KPN een veel groter aandeel in de groei 

heeft. 

KPN heeft op 18 januari 2016 4376 opgeleverde WEAS orders gerapporteerd over heel 

2015 (zie bijlage). Aannemelijk is dat KPN Retail ook nog een fors aantal verbindingen 

heeft opgeleverd, mogelijk eveneens circa 4000. Bij elkaar opgeteld zou het kunnen gaan 

om zo’n 8000 verbindingen. ACM daarentegen rapporteert dat KPN in 2015 [ 35-40% ] 

van 4500 aansluitingen, dus hooguit 1800 aansluitingen, heeft gerealiseerd. De cijfers van 

ACM en KPN zijn onderling tegenstrijdig. ACM dient hier uitsluitsel te geven, aangezien 

deze cijfers cruciaal kunnen zijn voor de conclusie van het besluit: als blijkt dat KPN de 

meeste nieuwe aansluitingen oplevert dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat haar 

marktaandeel recent is gegroeid en verder zal groeien de komende tijd. Als er dan nu al 

geen sprake zou zijn van AMM, dan zal dat gedurende de komende reguleringsperiode 

gaan gebeuren.

Vodafone constateert in de praktijk dat de levertijden van KPN sinds enige tijd oplopen. 

Dit is volgens KPN een gevolg van recente VOL GLAS acties, waardoor de order intake 

fors is opgelopen. Vodafone ontleent hieraan het vermoeden dat het aandeel van KPN in 

de recente groei in werkelijkheid veel hoger moet zijn dan ACM rapporteert in tabel 4. 

Vodafone pleit daarom voor het gebruik van meer recente groeicijfers. De recente orders 

zijn vermoedelijk nog niet allemaal opgeleverd en daarom nog niet goed zichtbaar in de 

groeiaandeel cijfers van ACM. 

Vodafone acht voorts onaannemelijk dat het aandeel van Eurofiber in de marktgroei hoog 

is. De huidige trend in het zakelijk segment is Unified communications. KPN zet hier 

zwaar op in en Eurofiber, voorzover Vodafone bekend, in veel mindere mate. Vodafone 

acht het aannemelijk dat KPN harder zal groeien dan Eurofiber. Eurofiber zal mogelijk 

marktaandeel verliezen aangezien Eurofiber voornamelijk dark fiber levert en ethernet 

diensten zonder toegevoegde waarde (zoals Unified communications en integratie met 

telefonie) levert. Daar komt bij dat alternatieve aanbieders ook volgens ACM meer kosten 

moeten maken om nieuwe klanten aan te sluiten dan KPN. ACM legt niet uit hoe Eurofiber 
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dan toch sneller zal groeien. Vodafone verzoekt ACM om ook meer recente groeicijfers bij 

Eurofiber op te vragen.

Conclusie marktaandelen

Vodafone signaleert gebreken in de berekening van marktaandelen en in de prognose van 

de groei. De gerapporteerde marktaandelen zijn onjuist. Het is aannemelijk dat het markt-

aandeel van KPN aanzienlijk hoger moet worden vastgesteld, en dat het marktaandeel 

gedurende de reguleringsperiode ook verder zal stijgen.

3.2 Netwerkdekking

ACM overschat de dekking van alternatieve aanbieders. De gecombineerde netwerkdek-

king van alternatieve aanbieders is niet nagenoeg gelijk aan de netwerkdekking van KPN, 

zoals ACM stelt. In de praktijk blijkt dat KPN in veel gevallen de onvermijdelijke leveran-

cier is. 

ACM heeft vooral oog voor de graafafstand van netwerken ten opzichte van bedrijfsloca-

ties. Voor ACM lijkt de enkele aanwezigheid van zakelijk glasvezel in de grond doorslag-

gevend te zijn. ACM stelt dat 85-90 % van alle eindgebruikers die zich binnen een straal 

van 150 meter ten opzichte van het netwerk van KPN bevinden kan kiezen uit ten minste 

één andere aanbieder. Dit is niet juist. De enkele aanwezigheid van glasvezel is in de 

praktijk niet voldoende. Vodafone meent dat ACM niet alleen de graafafstand zou moeten 

onderzoeken, maar ook (i) de mate waarin het veronderstelde alternatieve aanbod daad-

werkelijk leverbaar is en (ii) de mate waarin dit aanbod tegen een concurrerende prijs 

wordt aangeboden, op basis van een standaard on-net of near-net aanbod (tot 250 meter 

graven tegen een standaard aansluittarief).
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Technische repliceerbaarheid

Onderzocht moet worden in de eerste plaats of een alternatieve aanbieder daadwerkelijk 

een specifieke klantlocatie op basis van on-net of near-net kan ontsluiten, op basis van 

een standaard aanbod. In de tweede plaats is van belang op welke netwerkpunten een 

alternatieve aanbieder kan uitkoppelen. Het is nog maar de vraag of een alternatieve 

aanbieder daadwerkelijk nationale interconnectie biedt op de courante interconnectiepun-

ten (zoals de bekende datacenters in de regio Amsterdam). Daar komt bij dat het afnemen 

van co-locatie en backhaul naar een lokale interconnectie-POP (bijvoorbeeld in Eindho-

ven, Leiden, Veghel, Tiel, of interconnectie met andere lokale glasinitiatieven) niet renda-

bel is bij geringe hoeveelheden klantaansluitingen. Vodafone noemde eerder al dat aan-

bieders ook moeten beschikken over zekere professionele technische- en beheerscapaci-

teiten. Aanbieders moeten ook wholesalespecifieke processen voor ordering en provisio-

ning hebben ingeregeld. Aanbieders die hierover niet beschikken vallen af. Afnemers als 

Vodafone zoeken voorts naar een zekere stabiliteit bij hun leveranciers. Van tijd tot tijd 

worden kleinere aanbieders overgenomen omdat ze het hoofd niet boven water kunnen 

houden, of zij gaan failliet. Het gevolg is dat de continuïteit van dienstverlening wordt on-

derbroken. Vodafone tracht dit risico te beperken door in zee te gaan met stabiele partijen. 

Dit is een relevant gegeven in het onderzoek naar alternatief aanbod. 

Economische repliceerbaarheid

Een wholesale aanbod is pas een daadwerkelijk alternatief wanneer het niet alleen vol-

doet aan minimale technische eisen, zoals hierboven beschreven, maar ook qua prijs als 

concurrerend kan worden beschouwd. Partijen als Vodafone moeten in staat zijn om in te 

kopen op de wholesalemarkt tegen vergelijkbare commerciële voorwaarden als de retail-

organisatie van KPN intern inkoopt. Wholesale-aanbieders die op bepaalde klantlocaties 

de externe tarieven van KPN niet kunnen evenaren of onderbieden vallen af als reëel al-

ternatief. Met name voor ‘entry’-verbindingen en in O- en A-gebieden is het voor alterna-

tieve aanbieders vaak niet mogelijk om in de buurt van de tarieven van KPN te komen. 

Een multi-vendor strategie vergt bovendien substantiële investeringen en kosten. Voor 

iedere nieuwe leverancier moet vergaand worden samengewerkt op het gebied van con-

tractmanagement, administratieve processen, quoting, sales, ordering, levering en in-

standhouding. Daarnaast moeten voor iedere nieuwe leverancier technische interconnec-

tiepunten worden gebouwd. Dit vergt investeringen in het inrichten van processen en pro-
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cedures, IT-tooling en apparatuur. Het is, kortom, alleen economisch haalbaar om een 

nieuwe inkooprelatie aan te gaan wanneer er voldoende schaal is. Dit betekent dat een 

alternatieve aanbieder voldoende extra dekking moet bieden. Alleen dan is het econo-

misch haalbaar om met een extra leverancier in zee te gaan. Het is dus niet voldoende 

om alleen te kijken naar de aanwezigheid van glasvezel in de nabijheid van klantlocaties, 

zoals ACM doet. 

Als gezegd is grondig aanvullend onderzoek nodig. Dit onderzoek naar de genoemde as-

pecten kan niet door marktpartijen worden uitgevoerd. Vodafone kan wel haar eigen af-

hankelijkheid van KPN illustreren met eigen gegevens. Wij lichten dit toe:

 [ VERTROUWELIJK ]

De genoemde informatie is reeds in bezit bij ACM, in meer detail. Vodafone is gezien het 

bovenstaande niet alleen vanwege de dekking maar ook vanwege de prijs in sterke mate 

aangewezen op KPN. De stelling van ACM dat 85-90% van alle eindgebruikers die zich 

binnen een straal van 150 meter ten opzichte van KPN bevinden kunnen kiezen uit ten 

minste één andere aanbieder is zeer onaannemelijk. Daar waar KPN in 85% - 90% van 

de gevallen kan leveren op basis van een standaard on-net/near-net aanbod moet bij (bij-

voorbeeld) Eurofiber een afstand gegraven worden tot 1000 meter. Deze extra 750 meter 

graafwerk levert per aansluiting meerkosten op ter grootte van  [ VERTROUWELIJK ]. 

Deze eenmalige kosten maken zo’n aanbod commercieel zeer onaantrekkelijk.

De bovenstaande problematiek is gebaseerd op een aantal individuele klantlocaties, dus 

vanuit een single-site perspectief. Aangezien Vodafone met name actief is als aanbieder 

van multi-site diensten is het aannemelijk dat de afhankelijkheid van KPN in werkelijkheid 

nog groter is.

Multi-site

Vodafone meent dat ACM onvoldoende oog voor de multi-site problematiek. KPN geniet 

grote voordelen bij multi-site contracten. Bij een multisite netwerk is het juist van belang 

om alle locaties te kunnen leveren tegen een commercieel aantrekkelijk tarief. Indien één 

locatie niet leverbaar is, is er geen business case. KPN beschikt hier over een belangrijk 

voordeel dat in het vorige besluit terecht veel aandacht kreeg maar in het ontwerpbesluit 

onderbelicht blijft. 
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Vodafone wijst erop dat het CBb de relevantie van mult-site wel degelijk heeft onderkend 

in zijn FttO-uitspraak . Het feit dat ACM in 2013 er niet in is geslaagd om het CBb op dit 3

punt te overtuigen betekent uiteraard niet dat het CBb niet alsnog kan worden overtuigd. 

Het CBb heeft aangenomen dat het belang van multi-site voor de toekomst moet worden 

gerelativeerd, vanuit de gedachte dat het bij de strijd om nieuwe aansluitingen vooral om 

kleinere aansluitingen zou gaan. Vodafone betwist dit: Vodafone sluit zelf met name multi-

site contracten en dit betreft vele nieuwe aansluitingen. ACM dient dit te verifiëren.

Ziggo

Vodafone wijst er voorts op dat de dekking van Ziggo veel te hoog is ingeschat. Vodafone 

schat dat Ziggo  [ VERTROUWELIJK ] van de eindgebruikers kan bereiken wanneer 250 

meter moet worden gegraven. Deze schatting is mede ingegeven door de postcode-

checks die Vodafone zelf heeft gedaan van haar bestaande installed (glasvezel ) base via 

de XML Wholesale interface met Ziggo ingericht op basis van bestaande wholesaleover-

eenkomsten. Het netwerk van Ziggo is, voorzover Vodafone kan overzien als (potentiële) 

afnemer, door de structuur van het netwerk niet toegerust op het aansluiten een groot 

aantal zakelijke eindgebruikers. Dit blijkt ook uit hetgeen ACM zelf stelt. In randnummer 

186 stelt ACM dat het glasvezel netwerk van Ziggo hoofdzakelijk wordt ingezet als kern-

netwerk voor het coax aansluitnetwerk. Uit ervaring weet Vodafone dat de dekking van 

Ziggo veel lager is dan de dekking van Eurofiber. ACM schrijft Ziggo niettemin een veel 

hogere dekking toe dan aan Eurofiber. De aan Ziggo toegeschreven dekking staat dan 

ook in schril contrast met het lage marktaandeel dat Ziggo heeft weten te winnen. Als Zig-

go werkelijk zo’n goede uitgangspositie zou hebben dan verbaast het dat haar marktaan-

deel betrekkelijk laag is.

Tele2

Vodafone merkt in dit verband nog op dat de dekking van Tele2 nagenoeg geheel samen-

valt met de dekking van Eurofiber. De netwerkdekking van Tele2 kan dus niet zo maar  

worden opgeteld bij de overige alternatieve aanbieders, aangezien deze in de praktijk 

nauwelijks iets toe voegt.

 Vgl. CBb FttO-besluit (2013), r.o. 5.7.3.3

16



Multi-vendor

Een laatste opmerking met betrekking tot de gezamenlijke netwerkdekking van alternatie-

ve aanbieders betreft multi-vendor inkoop. ACM bespreekt de operationele- en overige 

nadelen die kleven aan multi-vendor inkoop zeer summier. ACM laat een belangrijk aspect 

onbelicht. Het is weliswaar mogelijk om alternatieven bij wijze van spreken aan elkaar te 

knopen, maar voor inkopende partijen is dit alleen de moeite waard indien de toevoeging 

van een extra aanbieder aan het geheel leidt tot een significante extra dekking. Het is niet 

rendabel om een inkooprelatie met een extra leverancier aan te gaan, met alle eenmalige 

en terugkerende kosten van dien, wanneer dit slechts leidt tot marginale extra dekking. 

Vodafone stond hiervoor al stil bij het feit dat niet alle aanbieders die door ACM als poten-

tieel alternatief zijn bestempeld daadwerkelijk kunnen leveren. ACM kan dan ook niet 

zonder meer het aanbod van alternatieve aanbieders bij elkaar optellen en presenteren 

als gezamenlijke concurrentie voor KPN.

Conclusie netwerkdekking

Ten onrechte stelt ACM dat de voordelen uit netwerkdekking van KPN zijn afgenomen ten 

opzichte van 2012. ACM heeft deze voordelen in 2012 niet goed in kaart gebracht, en 

doet dit ook nu niet. ACM onderschat de voordelen van KPN. ACM laat zich onnodig af-

schrikken door het FttO-oordeel van het CBb. ACM heeft het verweer van KPN tegen het 

vorige marktanalysebesluit FttO, dat er voldoende alternatieven waren, indertijd niet kun-

nen weerleggen. In plaats van een nieuw gedegen onderzoek te doen naar de technische 

en commerciële realiteit neemt ACM de ontoereikende dekkingsgegevens uit 2012 als uit-

gangspunt en beoordeelt vervolgens of er verandering is opgetreden ten opzichte van de 

stand van zaken in 2012. Nu dat volgens ACM niet het geval is valt ACM terug op de con-

clusie van het CBb dat AMM niet kan worden bewezen. De procedure bij het CBb is ge-

voerd op basis van zeer beknopte informatie over dekking van alternatieve aanbieders. 

ACM zou diepgaand onderzoek moeten doen naar de bruikbaarheid en de prijs van het 

alternatieve aanbod. Vodafone verwacht dat het CBb tot een ander oordeel zal komen op 

basis van zorgvuldig nieuw onderzoek.
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3.3 Overige dominantie-criteria

Het valt op dat ACM het lijstje overige criteria tamelijk routinematig afwerkt. Ook hier zien 

we dat ACM alleen de verschillen ten opzichte van de vorige analyse beoordeelt. ACM 

zou deze criteria aan nieuw, zorgvuldig, onderzoek moeten werpen. Het heeft er alle 

schijn van dat de bevindingen ten aanzien van deze criteria de beslissing om KPN niet 

aan te wijzen niet ondersteunen maar volgen. De beslissing van ACM lijkt volledig te zijn 

gebaseerd op de (onjuiste) berekening van marktaandelen en op de (eveneens onjuiste) 

dekkingsanalyse. Vodafone kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ACM op basis van 

uitsluitend die gegevens tot de conclusie is gekomen dat KPN niet kon worden aangewe-

zen. Daarna heeft ACM enigszins vluchtig de criteria afgevinkt in lijn met haar reeds ge-

maakte keuze.

Vodafone wijst erop dat het marktaandeel van KPN zelfs volgens de eigen berekeningen 

van ACM erg hoog is, en mogelijk nog (veel) hoger moet worden vastgesteld indien de 

berekening inderdaad niet juist is, zoals Vodafone heeft betoogd. In dat geval zou Voda-

fone verwachten dat de overige voordelen van KPN het laatste zetje geven richting AMM. 

Het zeer hoge marktaandeel van KPN moet voor ACM aanleiding zijn om extra zorgvuldig 

te zijn. Dit is te meer van belang nu ACM in zijn summiere analyse van de bijkomende fac-

toren niet tot de conclusie komt dat deze factoren de sterke positie van KPN relativeren of 

teniet doen. In het beste geval concludeert ACM dat KPN 'slechts beperkt voordeel' heeft 

van deze factoren. Wel enig voordeel dus. In ieder geval volgt uit dit deel van de analyse 

dat de bijkomende factoren de positie van KPN niet verzwakken. Ook dat is een belangrijk 

gegeven dat extra aandacht verdient in de analyse.

Conclusie dominantie-analyse

ACM onderschat het marktaandeel van KPN, gegeven de voorgestelde afbakening van de 

relevante productmarkt. Vodafone meent echter dat die marktafbakening onjuist is, omdat 

ten onrechte type 2 verbindingen tot de relevante productmarkt worden gerekend. Een 

‘smallere markt’ leidt tot een nog hoger marktaandeel van KPN. De conclusie kan niet an-

ders luiden dan dat KPN over AMM beschikt enkel vanwege haar marktaandeel. Van 

groot belang is het feit dat de alternatieve netwerkdekking die ACM ziet zuiver hypothe-

tisch is. Van een werkelijk alternatief – technisch en economisch haalbaar – is geen spra-

ke. ACM heeft daar ook geen werkelijk onderzoek naar gedaan. Dit is wellicht het grootste 

manco van het onderhavige onderzoek.
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4. Potentiële mededingingsproblemen

Aangezien Vodafone meent dat KPN dominant is bespreekt Vodafone de (potentiële) me-

dedingingsproblemen die als gevolg van de AMM positie van KPN (kunnen) worden ver-

oorzaakt. De potentiële problemen die door ACM in kaart zijn gebracht in de vorige analy-

se van deze markt spelen nog onverkort. Vodafone ziet geen enkele reden tot aanpassing 

van de indertijd uitgevoerde analyse. Op grond van de vorige analyse heeft KPN de mo-

gelijkheid en de prikkel: 

• om toegang te weigeren;

• om informatie discriminatoir te gebruiken of achter te houden;

• om oneigenlijk gebruik te maken van informatie ten aanzien van concurrenten;

• om vertragingstactieken toe te passen;

• om onbillijke voorwaarden te hanteren;

• om afnemers op het gebied van kwaliteit te benadelen (ten opzichte van zichzelf) en 

daarmee kwaliteitsdiscriminatie toe te passen in de ODF-access (FttO) markt;

• tot strategisch productontwerp; 

• om koppelverkoop toe te passen;

• tot prijsdiscriminatie;

• tarieven voor ODF-access (FttO) op een buitensporig hoog niveau vast te stellen en te 

handhaven;

• tot marge-uitholling.

Vodafone ziet geen aanwijzingen op grond waarvan de analyse van ACM uit 2012 achter-

haald zou kunnen zijn.  [ VERTROUWELIJK ]  Vodafone beschikt ook over recente voor-

beelden die het bestaan van het probleem van marge-uitholling aantonen:

1. KPN heeft direct na de vernietiging van HKWBT/HL-besluit retailtarieven in de 

ZND-markt onder het prijsniveau in de bovenliggende wholesalemarkt gebracht 

door middel van een glasactie. Vodafone verwijst naar  [ VERTROUWELIJK ] 

Op basis van de toen geldende tarieven zijn alternatieve aanbieders, zoals 

Vodafone, ernstig geschaad in hun mogelijkheden om klanten te werven of te 

behouden in de ZND-markt;

2. KPN heeft voorts [ VERTROUWELIJK ], waardoor marges van Vodafone in de 

ZND-markt nog verder zijn uitgehold.  [ VERTROUWELIJK ].
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Deze tariefontwikkelingen tonen aan dat KPN zich onafhankelijk kan gedragen ten opzich-

te van afnemers en alternatieve aanbieders.

Vodafone merkt op dat ACM bij de beoordeling van potentiële mededingingsproblemen 

rekening zou moeten houden met het feit dat KPN in de voorbije periode haar koers heeft 

bepaald in aanwezigheid van regulering, of althans de dreiging van nieuwe regulering. 

Vodafone gaat ervan uit dat KPN zich in een situatie zonder (dreiging van) regulering vrij 

zal achten om in nog mindere mate rekening te houden met afnemers en met reacties van 

alternatieve aanbieders.

Conclusie (potentiële) mededingingsproblemen

ACM analyseert in het ontwerpbesluit niet de (potentiële) mededingingsproblemen. Voda-

fone ziet in de praktijk geen afname van de problemen die in 2012 al speelden. De ge-

noemde voorbeelden ondersteunen het pleidooi om de zakelijk glasvezel markten te blij-

ven reguleren en om passende verplichtingen op te leggen aan KPN, zoals een toe-

gangsverplichting, een non-discriminatieverplichting alsmede een adequate toets ter 

voorkoming van marge-uitholling.
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5. Conclusie

De conclusie van ACM ten aanzien van de netwerkdekking van alternatieve partijen is de 

belangrijkste pijler onder het besluit. Die conclusie is niet gebaseerd op zorgvuldig onder-

zoek. ACM kan zo niet tot het oordeel komen dat geen sprake is van marktmacht. Voda-

fone doet een klemmend beroep op ACM om het ontwerpbesluit Marktanalyse FttO in te 

trekken en om een nieuwe marktanalyse te starten. Vodafone is graag bereid om ACM 

van dienst te zijn met het aanleveren van informatie ten behoeve van een nieuwe bereke-

ning van marktaandelen aan de hand van - waar nodig - herziene definities. Vodafone is 

ACM ook graag van dienst bij het inventariseren van reële alternatieven voor het aanbod 

van KPN in de zakelijke glasvezelmarkt. 

Als gezegd gaat Vodafone ervan uit dat KPN op basis van nieuw onderzoek zal worden 

aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht. In dat geval zal tevens moe-

ten worden stilgestaan bij de verplichtingen die noodzakelijk en passend zijn om het do-

minante gedrag van KPN te remediëren, zoals een toegangsverplichting, een non-discri-

minatieverplichting alsmede een adequate toets ter voorkoming van marge-uitholling.

Vodafone noemt tenslotte haar eerder gemaakte bezwaren tegen de afbakening van de 

relevante retailmarkten, die hier als herhaald en ingelast moeten worden beschouwd. 

Deze zijn genoemd en uitgebreid beschreven in de zienswijzen tegen het ULL-besluit van 

17 december 2015 en zijn voorts opgenomen in de tegen dit besluit gerichte beroeps-

gronden. 
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