
 

Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË – Tel. +32 22991111 

 

EUROPESE COMMISSIE 

 

Brussel, 28.7.2016 

C(2016) 5039 final 

Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) 

Zurichtoren – Muzenstraat 41  

2511 WB Den Haag 

Nederland 

 

Ter attentie van 

de heer Henk Don 

Vicevoorzitter 

 

Fax: +31 70 722 23 55 

Geachte heer Don, 

Betreft: Besluit van de Commissie met betrekking tot zaak NL/2016/1886: 

Lokale toegang op wholesaleniveau, verzorgd op een vaste locatie in 

Nederland 

 

Opmerkingen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 

2002/21/EG 

1. DE PROCEDURE 

Op 30 juni 2016 heeft de Commissie een kennisgeving ontvangen van de 

Nederlandse regelgevende instantie, de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
1
, 

betreffende de lokale toegang op wholesaleniveau, verzorgd op een vaste locatie
2
 in 

Nederland, en meer in het bijzonder de markt voor toegang op wholesaleniveau tot 

"fibre to the office" (FttO). 

De nationale raadpleging
3
 heeft plaatsgevonden van 7 juli 2015 tot 20 mei 2016. 

                                                 
1
 Overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33, zoals 

gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG, PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37, en Verordening (EG) 

nr. 544/2009, PB L 167 van 29.6.2009, blz. 12. 

2
 Overeenkomstig markt 3a in Aanbeveling 2014/710/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 

betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische-communicatiesector die aan 

regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het 

Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (aanbeveling betreffende relevante markten), PB L 295 van 

11.10.2014, blz. 79. 

3
 Overeenkomstig artikel 6 van de Kaderrichtlijn. 
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Bij brief van 11 juli 2016 is aan ACM een verzoek om informatie
4
 toegezonden en 

het antwoord daarop is op 14 juli 2016 ontvangen. 

Op grond van artikel 7, lid 3, van de Kaderrichtlijn kunnen nationale regelgevende 

instantie (NRI's), het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie (BEREC) en de Commissie opmerkingen over 

meegedeelde ontwerpmaatregelen bij de desbetreffende NRI indienen. 

2. BESCHRIJVING VAN DE ONTWERPMAATREGEL 

2.1. Achtergrond 

De volledige analyse van de markt voor lokale toegang op wholesaleniveau, 

verzorgd op een vaste locatie, in Nederland is ter kennis gebracht van en beoordeeld 

door de Commissie onder zaaknummer NL/2011/1278
5
.  

In dit besluit kwam OPTA (de voorganger van ACM) tot de conclusie dat de 

wholesaletoegang tot het kopernetwerk op MDF-/SDF-niveau6 en toegang tot "fibre 

to the home" (FttH) op ODF-niveau deel uitmaken van dezelfde markt, maar dat 

wholesaletoegang tot "fibre to the office"-lijnen (FttO) een afzonderlijke markt is
7
. 

OPTA wees KPN/Reggefiber
8
 aan als partij met aanmerkelijke marktmacht op de 

eerstgenoemde markt en legde een reeks verplichtingen op aan deze exploitant
9
. De 

Commissie drong er bij OPTA op aan de verschillen tussen FttH en FttO verder te 

onderbouwen in de definitieve maatregel en in toekomstige kennisgevingen, en 

benadrukte het belang van gelijktijdige kennisgeving aan beide deelmarkten met het 

oog op een consistente evaluatie van de markt voor wholesaletoegang tot fysieke 

netwerkinfrastructuur. 

De markt voor FttO-ODF-toegang is ter kennis gebracht en beoordeeld onder 

zaaknummer NL/2012/1407
10

. KPN werd aangewezen als partij met aanmerkelijke 

marktmacht, waaraan een reeks verplichtingen werd opgelegd. Het is echter 

belangrijk te benadrukken dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 

in 2013 in de beroepsprocedures tegen het besluit van ACM een verklaring aflegde 

en dat het tot de conclusie kwam dat de gegevens die door de regulator waren 

verzameld niet volstonden om vast te stellen dat KPN op de relevante markt voor 

                                                 
4
 Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de Kaderrichtlijn. 

5
 C(2011) 10075 definitief. 

6 De onderstaande technische termen worden als volgt afgekort: Main Distribution Frame (MDF), Sub 

Distribution Frame (SDF), Optical Distribution Frame (ODF).  

7
 Sindsdien is deze conclusie dat er twee afzonderlijke deelmarkten bestonden, in alle volgende 

kennisgevingen inzake de markt voor fysieke toegang tot netwerkinfrastructuur bevestigd. 

8
 KPN en Reggefiber B.V. hebben onder de naam Reggefiber Group B.V. een joint venture opgericht 

voor de aanleg van glasvezelaansluitnetwerken. 

9
 Een van de opgelegde maatregelen was dat de kopertoegang tot de MDF en de SDF werd gereguleerd 

door middel van een tariefplafond. Regulering van de FttO-ODF-toegang vond plaats op basis van een 

DCF-model (discounted cash flow). 

10
 C(2012) 9967 final. 
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FttO-ODF-toegang over aanmerkelijke marktmacht beschikte
11

. De vaststelling van 

aanmerkelijke marktmacht door ACM is derhalve vernietigd en er zijn geen 

verplichtingen opgelegd aan KPN.  

Een verdere evaluatie van de markt voor wholesaletoegang tot het kopernetwerk op 

MDF- en SDF-niveau, alsmede toegang tot FttH op ODF-niveau is ter kennis 

gebracht van en beoordeeld door de Commissie onder zaaknummer 

NL/2015/1727
12

. ACM heeft de volgende onderliggende retailmarkten gedefinieerd: 

de markt voor vaste internettoegang, de markten voor vaste telefonie (enkelvoudige, 

tweevoudige en meervoudige gesprekken) en de markten voor zakelijk diensten. 

Verder heeft ACM vastgesteld dat er bij gebrek aan regulering op wholesaleniveau 

een risico bestond op een gezamenlijke machtspositie van KPN en UPC/Ziggo op de 

markt voor internettoegang en een risico op een afzonderlijke machtspositie van 

KPN op de markten voor vaste telefonie en de markten voor zakelijke diensten. 

Volgens de afbakening van ACM bestaat de relevante wholesalemarkt voor lokale 

toegang uit toegang tot het kopernetwerk (MDF, SDF, met inbegrip van VULA) en 

FttH-toegang (ODF). ACM heeft KPN, waarvan werd aangetoond dat het 

aanmerkelijke marktmacht had, een volledige reeks verplichtingen opgelegd. De 

Commissie heeft op grond van artikel 7 een brief met ernstige twijfels toegezonden 

aan ACM, waarin zij schreef van mening te zijn dat ACM de grenzen van de 

relevante markt niet naar behoren heeft geanalyseerd, omdat zij bij de analyse van 

de markt voor lokale toegang op wholesaleniveau, verzorgd op een vaste locatie, 

geen rekening heeft gehouden met interne levering door UPC/Ziggo (de 

kabelexploitant). Ook had de Commissie ernstige twijfels over de vaststelling van 

ACM dat KPN over aanmerkelijke marktmacht beschikt op een potentieel bredere 

markt voor lokale toegang op wholesaleniveau. ACM heeft haar ontwerpmaatregel 

tijdens het fase II-onderzoek ingetrokken. 

In zaak NL/2015/1794
13

 heeft ACM opnieuw dezelfde markt aangemeld als 

omschreven in zaak NL/2015/1727 en is tot de conclusie gekomen dat er bij gebrek 

aan regulering op wholesaleniveau een risico bestaat op aanmerkelijke marktmacht 

van KPN op de markten voor vaste telefonie en de markten voor zakelijke diensten. 

In dat besluit sprak ACM uit dat er teveel onzekerheid bestaat aangaande de 

bewijslast bij het bepalen van een gezamenlijke machtspositie in een hypothetische 

marktsituatie bij ontstentenis van regulering en op toekomstgerichte wijze. ACM 

stelde voor om KPN aan te wijzen als partij met aanmerkelijke marktmacht en heeft 

verplichtingen op het gebied van toegang, transparantie, non-discriminatie en 

prijscontrole opgelegd
14

. De Commissie wees op de noodzaak i) om 

                                                 
11

 Het CBb voerde met name aan dat i) ACM bij de berekening van marktaandelen rekening had moeten 

houden met de positie van lokale en regionale partijen; ii) niet kon worden geconcludeerd dat het 

scenario waarbij het marktaandeel van KPN zou groeien, zich daadwerkelijk zou voordoen; iii) de 

analyse niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan het voordeel van KPN bij multi-site contracten en bij 

kleinere single-site afnemers voldoende gewicht toekomt; en iv) het voordeel van KPN op de FttO-

markt vanwege zijn sterke positie op het kopernetwerk moet worden gerelativeerd.  

12
 C(2015) 3078 final. 

13
 C(2015) 8657 final. 

14
 De aan KPN opgelegde verplichtingen inzake prijscontrole bestonden uit: i) een tariefplafond voor 

bestaande diensten betreffende ontbundeling van het aansluitnet (MDF-toegang, met enkele 

uitzonderingen voor MDF pair bonding) op basis van het vorige tariefplafond, te verhogen met de 

consumentenprijsindex (constant in reële termen); ii) kostenoriëntatie (op basis van de EDC/WPC-
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marktontwikkelingen betreffende kabelnetwerken te monitoren, ii) om de 

aanverwante markten buiten het toepassingsgebied van de ter kennis gebrachte 

ontwerp-maatregel te herzien, en iii) om bij de volgende herziening opnieuw na te 

denken over de opgelegde verplichting tot prijscontrole, in het licht van de 

aanbeveling van de Commissie van 2013 over non-discriminatie en 

kostenmethodologieën. 

2.2. Marktafbakening 

2.2.1 Retailmarkten 

ACM onderscheidt drie markten die verband houden met diensten die met het FttO-

ODF-groothandelstoegangsproduct op retailniveau kunnen worden aangeboden: i) 

zakelijke netwerkdiensten; ii) toegang tot internet; en iii) vaste telefonie. 

2.2.1.1 Zakelijke netwerkdiensten 

ACM definieert een nationale markt voor klassieke huurlijnen, gesloten VPN’s 

(Virtual Private Networks), dark fiber en open VPN’s. ACM stelt vast dat er bij 

gebrek aan regulering het risico bestaat dat KPN op de retailmarkt voor zakelijke 

netwerkdiensten aanmerkelijke marktmacht krijgt. 

2.2.1.2 Toegang tot internet 

ACM definieert een nationale markt voor vaste internettoegangsdiensten (al dan niet 

geleverd in een bundel). Mobiele toegang tot het internet is uitgesloten. Aangezien 

de marktmacht van KPN en UPC/Ziggo vergelijkbaar is en aangezien geen enkel 

concurrentievoordeel voldoende groot is om de partijen in staat te stellen 

onafhankelijk van elkaar te handelen, concludeert ACM dat er geen risico is dat 

KPN of UPC/Ziggo als enige partij aanmerkelijke marktmacht krijgen. ACM 

concludeert dat een aantal kenmerken van de markt bij gebrek aan regulering zou 

kunnen leiden tot gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht van KPN en UPC/Ziggo, 

hetgeen tot schade voor de consumenten zou kunnen leiden. ACM stelt in haar 

antwoord op het verzoek om inlichtingen, dat haar conclusies betreffende de 

mededinging op deze markt niet verschillen van de analyse en conclusies in zaak 

NL/2015/1794
15

.  

2.2.1.3 Vaste telefonie 

ACM definieert drie afzonderlijke nationale markten voor vaste telefonie:  

a) de markt voor analoge telefoonaansluitingen (PSTN) en het telefoonverkeer 

via die aansluitingen, met uitzondering van het internationale 

telefoonverkeer, het telefoonverkeer naar informatienummers, en dat naar 

nummers voor persoonlijke dienstverlening. Deze markt omvat 

                                                                                                                                                 
methodiek) voor nieuwe diensten betreffende ontbundeling van het aansluitnet; iii) een tariefplafond 

voor VULA op basis van het tariefplafond voor ontbundeling van het aansluitnet, te verhogen met de 

EDC van de VULA-verhoging (alleen van toepassing indien geen alternatieve commerciële 

overeenkomst wordt gesloten tussen KPN en toegangvragende partijen); en (iv) een tariefplafond voor 

FttH van KPN op basis van een DCF-model met gebruikmaking van de internal rate of return (IRR) 

van KPN. 

15
 C(2015) 8657 final. 
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vastetelefoniediensten die uitsluitend over koper aan eindgebruikers worden 

geleverd. De PSTN-markt is derhalve niet relevant voor de markt voor FttO-

ODF-toegang;  

b) de markt voor ISDN1/2 verbindingen (met inbegrip van gestapelde 

verbindingen), en IP-telefonie met een gegarandeerde verbinding voor 2 tot 

en met 12 gelijktijdige gesprekken, daaronder begrepen Voice over 

Broadband-diensten (VoB) voor 2 tot en met 12 gelijktijdige gesprekken en 

Hosted Voice tot en met 100 seats. De markt omvat diensten geleverd via 

koper, coaxiale kabels of glasvezels, zowel autonoom als in bundels met 

andere elektronischecommunicatiediensten, waaronder het verkeer daarop, 

met uitzondering van het internationale verkeer, verkeer naar 

informatienummers en naar nummers voor persoonlijke dienstverlening;  

c) de markt voor ISDN15/20/30 verbindingen en IP- telefonie met een 

gegarandeerde verbinding voor meer dan 12 gelijktijdigegesprekken, met 

inbegrip van VoB met meer dan 12 gelijktijdige en Hosted Voice met meer 

dan 100 seats. De markt omvat diensten geleverd via koper, coaxiale kabels 

of glasvezels, zowel autonoom als in bundels met andere 

elektronischecommunicatiediensten, waaronder het verkeer daarop, met 

uitzondering van het internationale verkeer, verkeer naar informatienummers 

en naar nummers voor persoonlijke dienstverlening.  

ACM stelt vast dat er bij gebrek aan regulering het risico bestaat dat KPN over 

aanmerkelijke marktmacht beschikt op de retailmarkt voor PSTN, tweevoudige en 

meervoudige gesprekken.  

2.2.2 Groothandelsmarkt 

Zoals in eerdere mededelingen betreffende deze markt concludeert ACM dat de 

markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasaansluitnetwerken (FttO-ODF-

toegang) een afzonderlijke markt vormt. Andere vormen van ontbundelde toegang, 

zoals toegang tot koperaansluitnetwerken (op basis van MDF- en SDF-toegang)
16

 en 

toegang tot glasaansluitnetwerken op basis van FttH-ODF-toegang, zijn niet 

opgenomen in de relevante markt.  

Ten aanzien van de laatste substitueerbaarheidsanalyse is ACM van mening dat 

FttH-ODF-toegang voornamelijk wordt gebruikt ten dienste van particuliere 

eindgebruikers, terwijl FttO-ODF-toegang zich vooral richt op zakelijke klanten. 

Daarom worden FttH-netwerken gewoonlijk aangelegd in woongebieden, terwijl 

FttO-netwerken doorgaans worden uitgerold in gebieden met een hogere 

concentratie van bedrijven, zoals bedrijventerreinen. ACM schat dat de twee 

netwerken elkaar slechts voor […]% overlappen. Hoewel ACM erkent dat de twee 

soorten netwerken veel gelijkenissen vertonen, zijn er ook een aantal technische 

verschillen, zoals het aantal vezels dat helemaal tot bij de eindgebruiker komt, en de 

onmogelijkheid aan FttH-netwerken redundantie toe te voegen. Deze verschillen, 

stelt ACM, maken FttO geschikter voor zakelijke eindgebruikers dan FttH. 

                                                 
16

 ACM stelt dat glasvezelnetwerken worden gekenmerkt door veel hogere bandbreedtes en dat zakelijke 

gebruikers die hoge uploadcapaciteit nodig hebben, koper niet als alternatief zullen zien. 

Ondernemingen zijn over het algemeen van mening dat glasvezelnetwerken veiliger en 

betrouwbaarder zijn dan kopernetwerken. 
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Ten slotte zijn toegangsdiensten via andere soorten netwerken, zoals kabel-, mobiele 

en draadloze netwerken, eveneens uitgesloten van de betrokken productmarkt. 

Daarnaast stelt ACM in het antwoord op het verzoek om informatie dat de markt 

voor FttO-ODF-toegang geen substituut is voor de markt voor hoge kwaliteit 

wholesalebreedbandtoegang en afgevende segmenten van huurlijnen op 

wholesaleniveau (HQ-WBA/LL). ACM legt uit dat het eerstgenoemde een passief 

wholesaleproduct is, waartoe op lokaal niveau toegang wordt gegeven, terwijl 

laatstgenoemde actieve wholesaleproducten zijn die op centraal niveau worden 

verstrekt (metrokern, regionaal of nationaal). 

ACM legt in haar antwoord op het verzoek om informatie uit dat zij in de toekomst 

geen aanpassing van de marktanalyse voor de verschillende breedbandmarkten 

verwacht. 

Zoals in haar vorige besluit over deze markt, concludeert ACM dat de geografische 

markt voor FttO-ODF-toegang nationaal is
17

. 

2.3. Vaststelling van aanmerkelijke marktmacht 

ACM stelt vast dat KPN nog steeds het grootste marktaandeel voor FttO-ODF-

toegang heeft — ongeveer 40-45 % in het vierde kwartaal van 2015
18

. Bovendien 

verwacht de toezichthouder op basis van een prospectieve analyse waarbij rekening 

wordt gehouden met toekomstige investeringen door marktdeelnemers, dat het 

marktaandeel van KPN gedurende de komende reguleringsperiode in grote lijnen 

stabiel zal blijven. Anderzijds heeft KPN's grootste concurrent, Eurofiber, zijn 

marktaandeel in het vierde kwartaal van 2015 tot 20-25 % vergroot, en verwacht 

ACM dat dit tegen eind 2018 tot 25-30 % oploopt
19

.  

Hoewel het marktaandeel van KPN stabiel is gebleven en al vele jaren ongeveer 40-

45 % bedraagt, concludeert ACM dat dit aspect op zichzelf onvoldoende is om te 

concluderen dat de gevestigde exploitant aanmerkelijke marktmacht heeft. Daarom 

beoordeelt ACM aan de hand van zes extra analysecriteria welke 

concurrentievoordelen KPN heeft, namelijk: i) controle over een infrastructuur die 

niet gemakkelijk te dupliceren is (netwerkdekking), ii) verticale integratie, iii) 

product- en dienstendiversificatie, iv) schaal- en breedtevoordelen, v) soort 

mededinging en vi) concurrentiedruk van buiten de markt.  

  

                                                 
17

 ACM heeft onderzocht of zij de geografische markt in segmenten moet verdelen, maar concludeerde 

dat dit niet gerechtvaardigd was. ACM concludeert dat er een nationale markt voor FttO-ODF-toegang 

is, aangezien er een nationale vraag- en aanbodstructuur is; Het verschil in het aantal aanbieders op 

bedrijventerreinen en in stedelijke gebieden is volgens ACM ook niet groot genoeg om tot duurzame 

verschillen in concurrentieomstandigheden te leiden. Tot slot wijzen de door KPN gehanteerde 

tarieven voor de verschillende regio's niet op een duurzame wijziging uit mededingingsoogpunt. 

18
 ACM stelt echter vast dat de in de analyse van 2012 verwachte stijging van het marktaandeel van KPN 

niet heeft plaatsgevonden.  

19
 Er moet worden opgemerkt dat de overgrote meerderheid van de op de markt aangeboden FttO-ODF-

toegang door verticaal geïntegreerde ondernemingen zelf wordt geleverd. 
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ACM concludeert dat KPN profiteert van een beperkt concurrentievoordeel ten 

opzichte van andere exploitanten, dat echter iets kleiner is geworden sinds de 

marktanalyse van 2012
20

. Met andere woorden: ACM stelt vast dat de markt weinig 

verschilt van de concurrerende omgeving in 2012, toen het Nederlandse College van 

Beroep voor het bedrijfsleven concludeerde dat er onvoldoende informatie was om 

tot de conclusie te komen dat KPN over aanmerkelijke marktmacht beschikte.  

Daarnaast wijst ACM erop dat de geringe vermindering van het 

concurrentievoordeel van KPN tot stand is gekomen in een periode waarin de markt 

voor FttO-ODF-toegang niet werd gereguleerd. Tijdens deze periode zijn de 

alternatieve exploitanten gegroeid
21

 en hebben zij hun glasvezelnetwerk verder 

uitgebreid, terwijl de markt voor FttO-ODF-toegang, die volgens ACM nog niet 

verzadigd is
22

, tot ten minste 2018-2020 zal blijven toenemen. 

Gelet op het bovenstaande komt ACM tot de conclusie dat KPN niet over 

aanmerkelijke marktmacht beschikt. Daarom moet de markt niet-gereguleerd 

blijven
23

.  

Aangezien bij de analyse van ACM een licht concurrentievoordeel voor KPN is 

vastgesteld, stelt ACM dat zij nauwlettend zal toezien op de ontwikkeling van de 

markt voor FttO-ODF-toegang en een nieuwe marktanalyse zal uitvoeren als blijkt 

dat KPN een belemmering vormt voor de concurrentie. 

3. OPMERKINGEN 

De Commissie heeft de kennisgeving en de aanvullende informatie van ACM onderzocht 

en heeft de volgende opmerkingen
24

: 

Noodzaak van een gelijktijdige herziening van de markten 3a, 3b en 4 in 

Nederland 

Zoals reeds opgemerkt door de Commissie in zaak NL/2013/1512, zijn alle 

breedbandmarkten in Nederland onderling verbonden: FttO-ODF-toegang is een 

input voor wholesalebreedbandtoegang van hoge kwaliteit en afgevende segmenten 

                                                 
20

 ACM stelt vast dat het voordeel van KPN in vergelijking met 2012 kleiner is geworden, met name in 

het licht van de netwerkdekking en verticale integratie, schaal- en breedtevoordelen, product- en 

dienstendiversificatie. Het netwerk van KPN ligt echter bijvoorbeeld binnen een straal van 150 meter 

van 80-85 % van de bedrijven met vijf of meer geautomatiseerde locaties in Nederland, terwijl 

Eurofiber slechts 40-45 % van deze bedrijven binnen 150 meter van zijn netwerk heeft liggen.  

21
 Eurofiber is verantwoordelijk voor 40-45 % van de groei van de markt in 2015, wat een hoger 

percentage is dan het groeipercentage van KPN (35-40 %). Eurofiber en KPN waren in 2013 

verantwoordelijk voor respectievelijk 25-30 % en 45-50 % van de marktgroei. Hieruit blijkt dat 

Eurofiber sneller groeit dan KPN; ACM stelt dat Eurofiber dat waarschijnlijk zal blijven doen, zoals 

ook blijkt uit de geplande investeringen van de twee exploitanten in FttO in de komende jaren. 

22
 Het aantal verbindingen via FttO is gestegen van 63 711 in het eerste kwartaal van 2013 tot 76 541 in 

het eerste kwartaal van 2016. 

23
 ACM legt uit dat het marktfalen op retailniveau verder zal worden aangepakt door regulering van de 

ontbundelde toegang tot koper en FttH, gecombineerd met de regulering van de HQ-WBA/LL en vaste 

telefonie.  

24
 Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Kaderrichtlijn. 
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van huurlijnen op wholesaleniveau (HQ-WBA/LL), evenals MDF-kopertoegang en 

FttH-ODF-toegang. Deze laatste zijn ook een input voor laagwaardige 

wholesalebreedbandtoegang (LQ-WBA).  

Niettegenstaande overwegingen betreffende de timing, waarop ACM geen controle 

heeft, bijvoorbeeld als gevolg van rechtszaken, wijst de Commissie erop dat, om de 

door ACM voorgestelde regelgevingsaanpak met volledige kennis van actuele 

marktgegevens, -ontwikkelingen en -interacties te beoordelen, deze markten 

tegelijkertijd moeten worden geëvalueerd. Ook moeten de marktpartijen een 

consistent en actueel overzicht hebben van de gangbare voorwaarden op 

regelgevings- en mededingingsgebied, om in verband met netwerkinvesteringen 

goede beslissingen inzake "bouwen of kopen" te nemen. 

Volgens de toelichting bij de aanbeveling inzake relevante markten moeten de 

wholesalemarkten voor lokale toegang op een vaste locatie (markt 3a) en voor 

centrale toegang op een vaste locatie voor massaproducten (markt 3b) samen 

worden geanalyseerd. Gelet op de hierboven geschetste onderlinge afhankelijkheid, 

moet deze gemeenschappelijke analyse derhalve ook van toepassing zijn op de 

wholesalemarkt voor toegang van hoge kwaliteit, verzorgd op een vaste locatie 

(markt 4). 

Hoewel de Commissie geen bezwaar maakt tegen de conclusie van ACM dat er 

twee afzonderlijke submarkten bestaan in markt 3a, gezien de specifieke nationale 

omstandigheden (FttH- en kopertoegang enerzijds, FttO-toegang anderzijds), 

verzoekt de Commissie ACM om de volgende herzieningen met betrekking tot 

markt 3a (te weten MDF en SDF kopertoegang, FttH- en FttO-ODF-toegang) en tot 

de markten 3b en 4 (te weten LQ-WBA en HQ-WBA/LL) tegelijkertijd uit te 

voeren, zelfs indien dit een herziening van bepaalde markten vereist vóór het 

verstrijken van een periode van drie jaar na de vorige herziening. Dit zou de 

transparantie en de rechtszekerheid van de reguleringsaanpak door ACM verbeteren. 

Overeenkomstig artikel 7, lid 7, van de kaderrichtlijn dient ACM zoveel mogelijk 

rekening te houden met opmerkingen van andere nationale regelgevende instanties, 

BEREC en de Commissie en kan zij de uiteindelijke ontwerpmaatregel aannemen. In 

voorkomend geval deelt zij die aan de Commissie mee. 

Het standpunt dat de Commissie inzake deze specifieke kennisgeving inneemt, laat 

standpunten van de Commissie inzake andere meegedeelde ontwerpmaatregelen onverlet. 
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De Commissie maakt dit document overeenkomstig punt 15 van 

Aanbeveling 2008/850/EG
25

 op haar website bekend. De Commissie beschouwt de hierin 

vervatte inlichtingen niet als vertrouwelijke informatie. Als u op grond van de nationale 

en EU-voorschriften betreffende het zakengeheim van oordeel bent dat dit document 

vertrouwelijke informatie bevat die u voorafgaand aan de publicatie wilt laten 

schrappen
26

, gelieve dit dan binnen drie werkdagen na ontvangst van deze brief aan de 

Commissie te laten weten
27

. U moet daarbij vermelden om welke redenen u daarom 

vraagt. 

Hoogachtend, 

Voor de Commissie,  

Roberto Viola 

Directeur-generaal 

   

           

       

                                                 
25

 Aanbeveling van de Commissie 2008/850/EC van 15 oktober 2008 betreffende kennisgevingen, 

termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 

Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, PB L 301 van 12.11.2008, blz. 23. 

26
 De Commissie kan het publiek voor het eind van deze periode van drie dagen in kennis stellen van het 

resultaat van haar beoordeling. 

27
 Dit verzoek dient per e-mail te worden gericht aan: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu of per fax aan: 

+32 2 298 87 82 


