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1.Reden voor consultatie

1. Op grond van artikel 8.7 van de Telecommunicatiewet bezit het college een bevoegdheid tot het
beslechten van geschillen tussen programma-aanbieders en aanbieders van omroepnetten omtrent
toegang tot de omroepnetten.

2. Op 26 april 1999 heeft het college van de OPTA (hierna het college) het consultatiedocument
“Toegang tot de kabel” gepubliceerd en daarop volgend zijn door het college en de dg-NMa op 17
augustus 1999 de “Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken”
opgesteld.

3. Uit hoofde van de missie van OPTA, kortweg het stimuleren van concurrentie in de post- en
telecommunicatiemarkt, acht het college het van belang dat de kabelnetten in Nederland de potentie
hebben bij te dragen aan de ontwikkeling tot volwaardige infrastructuurconcurrentie.

4. Verdergaande convergentie en infrastructuurconcurrentie zouden er toe kunnen leiden dat
consumenten uiteindelijk zelfs met één infrastructuur kunnen volstaan en daarmee, in veel gevallen,
op termijn één abonnement kunnen beëindigen. Tevens zou dit moeten leiden tot meer keuze voor
aanbieders van programma’s en diensten.

5. Ten tijde van het opstellen van de “Richtsnoeren toegang tot de kabel” in 1999 was de situatie in de
telecom- en kabelsector anders dan nu het geval is. Het economisch klimaat was gunstig en de
verwachtingen ten aanzien van nieuwe technologieën waren hooggespannen. Veel kabelbedrijven
hadden grote investeringen gedaan in overname en modernisering van bestaande netten. De
Richtsnoeren voldeden aan de wensen van deze periode en ondersteunden de totstandkoming van
volwaardige infrastructuurconcurrentie.

6. Inmiddels is de situatie in de sector drastisch veranderd. De verwachtingen ten aanzien van de
winstgevendheid van de businessplannen van de kabelbedrijven zijn ingrijpend bijgesteld. De
toegang tot de kapitaalmarkt is daardoor veel moeilijker geworden. De ontwikkeling van nieuwe
diensten en digitale content komt niet in het door financiers vereiste tempo van de grond.
Investeringen in verdergaande modernisering van netten worden ook om deze reden uitgesteld. Er is
dus sprake van een kip-ei-probleem.

7. Nederlandse consumenten betalen op dit moment in vergelijking met het buitenland betrekkelijk lage
tarieven voor hun kabelabonnement, met name gezien het aantal programma’s dat daarin inbegrepen
is. Daar staat echter tegenover dat de consumenten weinig keuze geboden wordt en dat de potentie
die de netten hebben niet of nauwelijks vertaling vindt in een aanbod aan innovatieve diensten en
content.

8. Het college constateert tevens dat ondanks de potentie die kabelnetten hebben, de stap richting
volwaardige infrastructuurconcurrentie niet volledig gemaakt wordt. Een uitzondering geldt voor
internet waarbij breedbandige toegang via zowel de kabel als via het net van KPN afgenomen kan
worden.

9. Bezien vanuit de missie van OPTA is het uitblijven van verdere concurrentie te betreuren. Zo is er op
de markt voor vaste telefonie nog altijd geen volwaardig alternatief voor het vaste net van KPN.

10. Kabelmaatschappijen hebben van oudsher een dominante positie op de markt voor het doorgeven
van omroepsignalen, waar op korte termijn meer alternatieven tot ontwikkeling zullen komen (o.a.
Digitenne). Derhalve is de noodzaak voor kabelmaatschappijen groot om nu snel tot een volledig
moderne kabelinfrastructuur te komen.
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11. Het college zou deze modernisering toejuichen, maar constateert daarnaast dat dit nu een moeilijk te
nemen stap is. Een andere financiële structurering van de kabelbedrijven door middel van een
herbalancering van de tarieven kan, onder bepaalde voorwaarden, een stimulerende rol vervullen.
Daarbij heeft het college overigens niet een vorm van voorfinanciering van de noodzakelijke
investeringen voor ogen.

12. In de ogen van het college zijn het in beginsel de marktpartijen zelf die voor de  noodzakelijke
investeringen moeten zorgdragen. Een model van herbalancering, dat leidt tot betere
exploitatiemogelijkheden voor kabelexploitanten, kan er wel toe bijdragen dat deze investeringen
gemakkelijker te financieren zijn en er ook daadwerkelijk komen.

13. Bij deze herbalancering denkt het college aan een vast tarief voor de consument voor het zogeheten
“access net”1 en, daar bovenop, een tarief afhankelijk van de programma’s en diensten die worden
afgenomen.

14. Het lijkt redelijk te eisen dat de consument meer terugkrijgt voor de hogere prijs die t.g.v. de
herbalancering eventueel betaald moet worden. Te denken valt hierbij aan meer keuze aan
programma’s en programmapakketten, digitale content, telefoondiensten en internettoegang via
verschillende providers.

15. Er is inmiddels een aantal ontwikkelingen gaande welke, mede vanuit de gedachte van een gelijk
speelveld ten aanzien van concurrerende infrastructuren (b.v. telecom), een aanpassing van de
Richtsnoeren zouden kunnen rechtvaardigen.

16. Zo is te verwachten dat er spoedig alternatieve infrastructuren zullen zijn voor doorgifte van
omroepsignalen (onder meer via de ether, wellicht ook via telefoonnetten of door verglazing van
aansluitingen). Daarnaast zijn telefoon- en kabelnetten volwaardige concurrenten geworden op het
gebied van internettoegang.

17. Ook in het toezicht ontstaat een meer netonafhankelijke benadering, zowel in Nederland als vanuit
Europa: zowel in het wetsvoorstel dat op dit moment bij de Tweede Kamer voorligt2 als in de nieuwe
EU-richtlijnen wordt een verregaande harmonisering van de reguleringskaders voor de kabel- en de
telecommunicatiesector geïntroduceerd. Het college streeft ernaar, voor zover nodig en nuttig, te
anticiperen op deze toekomstige reguleringskaders.

18. De netonafhankelijke benadering kan een vergelijking rechtvaardigen met de benadering zoals deze
is gekozen bij de markt van vaste telefonie. Destijds (in 1998) bij de herbalancering van de vaste
telefoontarieven is voor KPN een systeem3 ingevoerd van een gedeeltelijk vastrecht, zodanig dat de
kosten van het aansluitnet werden gedekt door de abonnementsinkomsten.
Een vergelijkbaar systeem zou mogelijk in de kabelsector ook een impuls bieden voor de gewenste
ontwikkelingen, namelijk meer keuze en aanbod van innovatieve diensten via de kabel. Bovendien
kan het bijdragen aan de totstandkoming van bestendige infrastructuurconcurrentie op de langere
termijn.

                                                
1 Zie figuur 1, hoofdstuk 5
2 “Wijziging van de Telecommunicatiewet en de wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband
met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden
van toegang  tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot
omroepnetwerken” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 203, nrs. 1-3).
3 Zie Appendix B voor een toelichting



5

2.Concurrentiële situatie en de bevoegdheden van het college

19. Hieronder wordt, in een notendop, schematisch weergegeven hoe de concurrentiële situatie van dit
moment en de verwachting in de nabije toekomst eruit ziet op de markten voor telefonie, dataverkeer
en programmadoorgifte4.

Programmadoorgifte Vaste telefonie Mobiele telefonie Data/internet
NU Kabel

Nozema
Broadcast Partners

KPN landelijk
Kabelmaatschappijen,
regionaal Carrier (Pre)
Select

KPN
Telfort (O2)
Vodafone
Dutchtone (Orange)
Ben (T-Mobile)
Carrier (Pre) Select

KPN
Overig DSL
Kabel
GPRS

STRAKS5 Kabel
Nozema
Broadcast Partners
Digitenne
DSL
Glas

KPN
Kabelmaatschap-pijen,
nationaal Carrier (Pre)
Select

KPN
O2
Vodafone
Orange
T-Mobile
Carrier (Pre) Select

KPN/MXStream
Overig DSL
Kabel
Glas
UMTS

Tabel 1: concurrentiële situatie nu en straks

20. Opvallend is dat, met name op het gebied van vaste telefonie, infrastructuurconcurrentie moeilijk van
de grond komt. KPN is de dominante marktpartij. Dat KPN een belangrijke speler op deze markt blijft
moge duidelijk zijn, echter als het aan het college ligt zal het belang van telefonie via de kabel
toenemen. Het heroverwegen van de huidige kanalenbenadering6, om de doorgiftevergoeding te
bepalen voor programma’s, kan aan deze ontwikkeling bijdragen. In hoofdstuk 5 wordt deze
heroverweging behandeld.

21. Op de markt voor programmadoorgifte zal het aantal alternatieven, zoals reeds vermeld,  toenemen
in de nabije toekomst, een ontwikkeling die door het college wordt toegejuicht. Voor de
kabelexploitanten zullen er dus concurrenten (bij)komen op het terrein waarop ze van oudsher
dominant zijn. Het college is van mening dat deze ontwikkeling gepaard moet gaan met het creëren
van een beleidsveld waarbij de kabelmaatschappijen de mogelijkheid krijgen om, op die markten
waarop zij niet dominant zijn maar waar de kabelinfrastructuur wel de potentie biedt, volwaardig te
concurreren.

22. Op grond van het thans geldende artikel 8.7 van de Telecommunicatiewet kan het college bindende
aanwijzingen geven indien een programma-aanbieder en een aanbieder van een omroepnet geen
overeenstemming bereiken over de (voorwaarden) van toegang van een programma tot een
omroepnet. De bevoegdheden van het College op dit terrein vertonen overlap met die van de dg-Nma
en raakvlakken met die van het Commissariaat van de Media.

23. Er zijn veel overheidsorganen die zich met de kabel bezighouden, meer dan bij vergelijkbare
infrastructuren. Zo kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna OC&W) de
eindgebruikerstarieven aan een maximum binden, hetgeen overigens in de praktijk nog nooit
gebeurd is. Vanuit de Mededingingswet kan de NMa daarnaast nog de eindgebruikerstarieven

                                                
4 Deze tabel is niet compleet maar geeft wel een duidelijk beeld over de situatie zoals het college deze nu ervaart.
Overigens zijn de ‘marktdefinities’ in de eerste rij van de tabel illustratief en niet exact volgens de gangbare
definities van NMa, OPTA.
5 Verwachting 2004-2005
6 In de kanalenbenadering worden de kosten van de gemeenschappelijke infrastructuur naar rato van hun
capaciteitsbeslag toegerekend aan de verschillende programma’s en diensten.
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beoordelen. Ook zijn kabelmaatschappijen vaak gebonden aan contracten met daarin afspraken zoals
overeengekomen met de betrokken gemeenten bij de aankoop van de netten. Dikwijls zijn daarin
afspraken gemaakt over de maximale hoogte van abonnementstarieven en de minimale omvang van
het standaardpakket. Door kabelexploitanten worden deze contracten overigens nogal eens
aangevoerd als één van de huidige beperkingen bij de financiering van innovaties. Daarnaast leidt dit
complex tot relatief grote lokale verschillen in regulering en daarmee tot moeizame integratie van
lokale netten tot een regionaal, laat staan landelijk alternatief voor het net van KPN.

24. Communicatienetten genieten momenteel verhoogde aandacht van een aantal gemeenten in
Nederland. Zo maakten de gemeenten Amsterdam en Rotterdam onlangs bekend te denken aan de
aanleg van een glasvezelnet. Het is niet aan het college om een oordeel te vellen over dergelijke
gemeentelijke plannen. Het college gaat wel over het bevorderen van concurrentie via
communicatienetten.

25. Op het moment van afronding van dit document ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de
Telecommunicatiewet voor bij de Tweede Kamer7. Het wetsvoorstel regelt de toegang tot
omroepnetten voor de doorgifte van programma’s en de toegang voor internettoegangsdiensten over
openbare telecommunicatienetten, waaronder omroepnetten die gebruikt worden om toegang tot
internet te verlenen. Daarmee wordt onder andere beoogd dat abonnees meer keuze krijgen tussen
verschillende ISP’s, net als nu geldt voor abonnees van partijen met een aanmerkelijke marktmacht
op de telecommunicatiemarkt.

26. De in het onderhavige consultatiedocument behandelde herbalancering, waarover straks meer, past
in de benadering van het genoemde voorstel tot wetswijziging8.

27. Dit voorstel tot wetswijziging speelt overigens reeds in op de nieuwe EU-richtlijnen die in uiterlijk juli
2003 geïmplementeerd dienen te zijn in de wetgeving van de lidstaten. Deze nieuwe richtlijnen
bieden, in verband met de toenemende convergentie, een meer infrastructuuronafhankelijk
reguleringskader, dat de ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie verder dient te ondersteunen.
Het is niet de primaire doelstelling van onderhavige consultatie om de effecten hiervan mee te
nemen. In deze consultatie wordt vooral ingegaan op de herbalancering als mogelijke stimulans voor
bestendige concurrentie.  In Nederland is de kabel een potentieel alternatief voor het nationale net
van KPN. Het college wil onderzoeken in hoeverre een zekere harmonisering van de tariefsystemen
voor de telecom- en de kabelsector hier een verdere bijdrage aan kan leveren.

28. De effectuering van de uitkomst van deze consultatie, een eventuele aanpassing van de Richtsnoeren,
zal waarschijnlijk in het bredere verband van de te implementeren nieuwe regelgeving worden
geadresseerd.

29. Tenslotte is in de praktijk gebleken dat de nu geldende Richtsnoeren op een aantal punten kunnen
worden verduidelijkt, bijvoorbeeld op het punt van de rol van het college in relatie tot die van het
Commissariaat voor de Media. Bij wijziging van de Richtsnoeren zal worden gewerkt aan deze
verduidelijking.

                                                
7 “Wijziging van de Telecommunicatiewet en de wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband
met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden
van toegang  tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot
omroepnetwerken” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 203, nrs. 1-3).
8 met dien verstande dat de in de Memorie van Toelichting gehanteerde bewoordingen nader geduid zouden dienen
te worden. In de Memorie van Toelichting wordt nog aangehaakt bij de zogenaamde kanalenbenadering.
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3.De huidige situatie in de kabelmarkt en de gevolgen hiervan voor de
   consument

30. De kabelbranche ziet zich momenteel geconfronteerd met een situatie waarbij verder investeren
moeilijk is. Een gevolg hiervan is dat de door vele kabelmaatschappijen, programma-aanbieders en
beleidsmakers gewenste stap in de richting van volledige digitalisering nog altijd niet volledig
gemaakt is. Hoewel al grote delen van de kabelnetten geschikt zijn gemaakt voor digitale en/of
tweeweg- diensten, geldt voor het laatste gedeelte van wijkcentrum naar de individuele huishoudens
dat dit nog niet gebeurd is.

31. Het college constateert dat er veel disputen zijn tussen kabelexploitanten en programma-aanbieders
over de doorgiftevergoeding voor programma’s. Het aantal geschillen hierover is zeker niet
afgenomen over de afgelopen periode. Het gaat hier zowel om geschillen omtrent toegang tot het
standaardpakket als om andere geschillen, zoals bijvoorbeeld om ‘directe’ toegang tot de
infrastructuur.

32. De huidige impasse, waarbij investeringen achterwege blijven en die overigens niet voor alle
kabelmaatschappijen geldt, gaat gepaard met een ‘kip-ei probleem’. Er is weinig aanbod van digitale
content (programma’s, diensten) omdat er nog geen volledig digitaal transport is, en vice versa.

33. Sommige kabelexploitanten hebben veel betaald per aansluiting in hun netten en hebben zich in
bepaalde gevallen contractueel verplicht de eindgebruikerstarieven op een bepaald (laag) niveau te
houden. Bovendien kan het ministerie van OC&W laatstgenoemde tarieven aan een maximum binden,
en kan de NMa op grond van de Mededingingswet interveniëren.

34. Gevolg van één en ander kan zijn dat nieuwe, extra kosten voor de digitale tweeweg-infrastructuur,
grotendeels verhaald moeten worden op programma- en dienstenaanbieders. Gezien het feit dat
nieuwe aanbieders van diensten geneigd zijn te wachten tot de infrastructuur er ligt, zullen op deze
manier de doorgiftevergoedingen voor de huidige programma-aanbieders zelfs stijgen.

35. De infrastructuurconcurrentie ontwikkelt zich dan ook niet zo snel als gewenst, omdat de juiste
investeringsprikkels ontbreken. Zo is er nog steeds te weinig sprake van kabeltelefonie van enige
betekenis.

36. Het gevolg voor de consument is dat er weinig of geen keuzepakketten zijn voor programma’s. Hij
krijgt het gehele pakket aangeboden, of hij nu wil of niet. Zoals gezegd gebeurt dit tegen een relatief
lage prijs. In vergelijking met andere landen in Europa behoort Nederland tot de landen met de
laagste prijs per doorgegeven kanaal. Daar staat echter tegenover dat de ontwikkeling van
innovatieve diensten en content niet van de grond komt en dat er een beperkte keuze aan
verschillende pakketten en diensten wordt geboden.

Vraag 1  Deelt u de visie van het college met betrekking tot de situatie in de markt? Meer
              specifiek wordt gevraagd te reageren op de oorzaken die hebben geleid tot de
              huidige situatie, zoals geschetst door het college.
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4.Huidige Richtsnoeren en de kanalenbenadering

37. Het college onderscheidt in de huidige Richtsnoeren drie functies die een aanbieder van een
omroepnet kan vervullen, te weten:

i) aanbieder van de infrastructuur
ii) aanbieder van het standaardpakket
iii) aanbieder van andere diensten, zoals bijvoorbeeld programma’s en telefonie

38. De Richtsnoeren hebben overwegend betrekking op de eerste twee van de hierboven genoemde
functies. Er wordt aangegeven dat in de eerstgenoemde functie een aanbieder van een omroepnet
ten opzichte van alle van zijn infrastructuur gebruik makende aanbieders van programma’s en
diensten transparante en non-discriminatoire voorwaarden dient te hanteren en per kanaal een
kostengeoriënteerde prijs moet berekenen. De manier waarop deze kanaalprijs mag worden berekend
staat beschreven in de huidige Richtsnoeren9.  Hieronder volgt een globale beschrijving van de
methode.

39. De kosten van de gemeenschappelijke infrastructuur worden op basis van capaciteitsgebruik
toegerekend aan de diensten en programma´s. Belangrijk principe is hierbij dat de kosten van niet
gebruikte capaciteit naar evenredigheid van  capaciteitsgebruik worden omgeslagen over de
programma-aanbieders.

40. Voor de bepaling van de uiteindelijke doorgiftevergoeding geldt de hierboven beschreven
kostengeoriënteerde kanaalprijs, verhoogd met de specifiek aan de doorgifte van het betrokken
programma toe te rekenen kosten, als maximaal te betalen doorgiftevergoeding.

41. Voor zover er sprake is van doorgifte om niet (artikel 82i, eerste lid van de Mediawet en eventueel
door de gemeentes opgelegde verplichtingen), dient de doorgifte van deze programma’s te worden
bekostigd uit de abonnementsinkomsten.

42. Wat betreft de tweede functie uit de Richtsnoeren (ii) geldt er dat de door aanbieders van
programma’s binnen het standaardpakket te betalen doorgiftevergoeding niet hoger mag zijn dan de
eerdergenoemde kostengeoriënteerde kanaalprijs,

verhoogd met:
- programmaspecifieke doorgiftekosten  (bijvoorbeeld auteursrechten)
- een evenredig deel van de programmapakket specifieke kosten (bijvoorbeeld kosten voor inning
  abonnementsgelden)

en verminderd met:
- een aan het programma toe te rekenen gedeelte van de eventueel met dit programmapakket
  gegenereerde netto-abonnementsinkomsten10.

Enkele consequenties van de kanalenbenadering

43. Verdere verbetering van het net brengt relatief hoge investeringen met zich mee. De totale kosten
van het net stijgen dus door digitalisering. Daar staat uiteraard tegenover dat de capaciteit van het

                                                
9 Zie www.opta.nl => ‘toegang tot de kabel’ => ‘Richtsnoeren’ => ‘Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over
toegang tot omroepnetwerken’, punt 11
10 Zie www.opta.nl => ‘toegang tot de kabel’ => ‘Richtsnoeren’ => ‘Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over
toegang tot omroepnetwerken’, punt 14-17
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net aanzienlijk toeneemt. Echter, nieuw gecreëerde capaciteit wordt zelden meteen volledig benut.

De kosten van de nog niet benutte capaciteit worden omgeslagen over de verschillende diensten naar
rato van hun capaciteitsbeslag. De kanalenbenadering brengt derhalve met zich mee dat nieuwe
diensten in het begin relatief duur worden omdat de doorgiftevergoeding verhoudingsgewijs hoog is.
Het is zelfs zo dat upgrading van het net kan leiden tot een stijging van de doorgiftevergoedingen
voor bestaande diensten (zie figuur 2, Appendix A).

44. Dit is de zogenaamde digitaliseringshobbel: in een digitale omgeving die uiteindelijk ten volle wordt
benut vallen de doorgiftevergoedingen weliswaar lager uit; echter, in een situatie van overcapaciteit
en met wisselende benutting van deze capaciteit zijn de doorgiftevergoedingen in de aanvangsfase
relatief hoog. Bovendien kunnen er schommelingen in deze vergoedingen plaatsvinden bij het
toetreden van nieuwe dienstenaanbieders of indien partijen zich weer terugtrekken. Eindgebruikers
kunnen zo ook geconfronteerd worden met wisselende tarieven voor diensten.

45. Het is moeilijk voor dienstenaanbieders om hier een business case op te bouwen. Het is zelfs heel wel
denkbaar dat deze onzekerheid leidt tot terughoudendheid bij alle aanbieders, waardoor de door alle
partijen  gewenste ontwikkeling in het geheel niet op gang komt en de doorgiftetarieven blijvend op
een hoger niveau terechtkomen (zie figuur 2, Appendix A).

46. De consequenties van de kanalenbenadering kunnen als volgt samengevat worden:

- digitaliseringshobbel kan moeilijk worden genomen
- fluctuerende consumententarieven
- onzekerheid voor programma- en dienstenaanbieders over doorgiftevergoeding op de lange

termijn
- efficiencyverbetering bij kabelexploitanten van het net wordt niet beloond
- ook voor programma- en dienstenaanbieders gebrek aan investeringsprikkels

Vraag 2  Marktpartijen wordt gevraagd te onderbouwen welke investeringen nog gedaan moeten
              worden om tweeweg/digitale communicatie volledig mogelijk te maken, zowel in absolute
              als relatieve zin (in vergelijking met de rest van het net).

Vraag 3  Deelt u de visie van het college op de kanalenbenadering en het bestaan van de
               zogenaamde ‘digitaliseringshobbel’?
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5.Herbalancering

47. In 1999 is er in de Richtsnoeren een keuze gemaakt tussen de netbenadering en de
kanalenbenadering. Redenen om te kiezen voor de kanalenbenadering waren voornamelijk gebaseerd
op de notie dat kabelbedrijven monopolisten waren op de markt voor doorgifte van programma´s en
dat ze deze positie niet zouden mogen gebruiken om op de markt voor telecommunicatiediensten
oneigenlijk te concurreren (op basis van kruissubsidie).

48. De kanalenbenadering paste bovendien binnen de toenmalige tariefstructuren. Invoering van deze
benadering bracht geen ingrijpende wijziging  teweeg in de prijzen en de posities van spelers op de
markten.

49. Deze keuze is toentertijd weloverwogen gemaakt. Nu echter, drie jaar later, met alternatieve
infrastructuren voor de deur, met netten die meer en meer convergeren en met EU-regelgeving die
netonafhankelijk wordt, komt de afweging wellicht anders te liggen.

50. Als alternatief voor de huidige kanalenbenadering zou een beperkt vastrechtmodel kunnen worden
overwogen. Het zou dan gaan om een model waarin de kosten van het access-net volledig worden
gedekt door de abonnementstarieven. Deze zgn. ‘herbalancering’ betekent in feite de invoering van
een vastrecht ter dekking van een deel van de kosten van de gezamenlijke infrastructuur.

51. Een herbalancering van de tarieven van de kabelmaatschappijen brengt wel de noodzaak met zich
mee tot acceptatie van een systeem dat waarschijnlijk zal leiden tot (in eerste instantie) een
verhoging van de –gemiddelde- consumententarieven voor het standaardpakket.

Vraag 4  Onder welke voorwaarden acht u het acceptabel dat het gemiddelde consumententarief
               voor het huidige standaardpakket zal stijgen?

52. De herbalancering van de tarieven van KPN (zie Appendix B, figuur 5) in 1998 was een vergelijkbaar
proces. Belangrijk aspect daarbij was dat er voor de kleingebruiker een goedkoop alternatief was (het
zogenaamde BelBudget-abonnement).

53. Een dergelijke structuur is bij de kabel ook denkbaar. Een eindgebruiker krijgt dan voor een vast
tarief een aansluiting met daarop een aantal pakketkeuzes, waaronder mogelijk digitale diensten.
Het minimale pakket zou dan het wettelijke basispakket kunnen inhouden. Overigens acht het college
het ook denkbaar dat de aansluiting wordt afgenomen zonder het basispakket van
omroepprogramma’s.

54. Een alternatief pakket zou bijvoorbeeld het huidige standaardpakket plus internet kunnen zijn. Op
deze manier worden allerlei vormen van differentiatie mogelijk. Belangrijk punt hierbij is dat op het
gebied waarop de aanbieder van de infrastructuur bij toegang tot de kabel (nog) marktmacht heeft,
zoals de markt voor doorgifte van programma´s, de eindgebruikerstarieven kostengeoriënteerd zijn.
Naar de mening van het college zou er moeten worden gestreefd naar een vergelijkbare constructie
als destijds bij de herbalancering bij KPN.

Vraag 5  Vindt u het noodzakelijk dat er een relatief laaggeprijsd minimumpakket komt, te
              vergelijken met het Belbudget-abonnement bij KPN?
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Vraag 6  A: Welke pakketkeuzes zouden er (minimaal) moeten komen, onder welke voorwaarden
              B: Bent u van mening dat het mogelijk moet zijn een aansluiting af te nemen zonder het
                    basispakket?

55. Bij de herbalancering krijgt iedere kabelabonnee een basisabonnement dat een aansluiting biedt op
de infrastructuur.

56. Het model van herbalancering betreft niet een ‘volledig’ vastrechtmodel, waarbij de kosten van de,
voor de verschillende diensten, gemeenschappelijke infrastructuur volledig worden gedekt door een
vast abonnementstarief. Het college staat een model voor ogen waarbij slechts de kosten van het
zogenaamde ‘access net’ worden meegenomen in het vastrecht.

57. Hierbij worden aan het basisabonnement de volledige kosten van de ‘last mile’11 van de infrastructuur
doorberekend, inclusief de kosten van digitalisering van dat deel. De algemene (voor alle diensten
gebruikte) verbinding vanaf de woning tot aan het verkeers- en capaciteitsvariabele hoofdnet (in de
meeste gevallen is dit nu een coax-verbinding) wordt dus vergoed via het basisabonnement12.

58. De kosten van het hoofdnet en het kopstation alsmede de dienstspecifieke kosten, bijvoorbeeld
kosten die te maken hebben met  telefonie, worden daarentegen niet in het vastrecht meegenomen.
Ook de kosten van een decoder of andere randapparatuur zitten niet in het tarief voor een (digitale)
aansluiting.

59. Naast het vastrecht zouden gedifferentieerde pakketkeuzes aangeboden kunnen worden. Zo is ook
denkbaar dat het standaardpakket in vergelijking met de huidige situatie verkleind wordt
(bijvoorbeeld tot het wettelijke basispakket). Om het huidige standaardpakket te ontvangen moet
een klant dan naast het basisabonnement een van de mogelijke pluspakketten afnemen.

Werking van de herbalancering

60. Eén en ander zal naar verwachting resulteren in een gemiddelde prijsstijging voor het
standaardabonnement en een verlaging van de meerprijzen van de overige programmapakketten en
diensten.

61. Als een kabelexploitant nu een nieuw kabelnet zou aanleggen zou dat waarschijnlijk een digitaal,
tweeweg net zijn en de onderliggende kostprijs zou hier ook op gebaseerd zijn. Immers, de digitale
aansluiting verlaagt de drempel voor eventuele alternatieven voor vaste telefonie, internet of andere
digitale diensten die later afgenomen kunnen worden.

62. Gezien vanuit het perspectief van de eindgebruikers is hierbij van belang dat de prijs voor het
minimale abonnement (alleen de aansluiting of de aansluiting plus wettelijk basispakket) zich naar
redelijkheid verhoudt tot het huidige tarief voor het standaardpakket. Tevens is van belang dat
voorkomen wordt dat een kabelbedrijf via een hoog abonnementstarief de prijs voor nieuwe diensten
kunstmatig laag kan houden.

63. Overigens dient opgemerkt te worden dat de bevoegdheid van het college op dit moment niet zo ver
strekt dat een herbalancering van de tarieven van de kabelexploitanten af te dwingen dan wel tegen
te houden is. Wel zou de NMa op grond van de Mededingingswet kunnen ingrijpen, indien de
abonnementstarieven misbruikelijk hoog zouden worden.

64. Het model van herbalancering waarbij alleen het ‘access net’ (zie figuur 1) onder het vastrecht valt
lijkt op het eerste gezicht aan deze eisen te voldoen. Dit met name ook gezien het feit dat dit model

                                                
11 In werkelijkheid is de afstand (veel) korter
12 Zie figuur 1
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veel overeenkomsten vertoont met het tariefmodel dat door KPN wordt gehanteerd: de kosten van de
aansluiting worden gedekt in een vastrecht en de –verkeersafhankelijke- kosten van het hoofdnet
worden gedekt uit tarieven voor diensten (in het geval van KPN in de vorm  van minutentarieven).

Figuur 1: reikwijdte van de herbalancering

65. Hierbij dient overigens wel bedacht te worden dat het ‘access net’ het duurste deel van het net is13.

Vraag 7  Kunt u in detail aangeven welk gedeelte van het net onder het vastrecht zou
              moeten vallen en waar de grenzen liggen, zowel aan de huiszijde als aan de
              netzijde ?

Verwachte effecten op marktontwikkelingen

66. Zoals eerder vermeld stagneert momenteel het proces van digitalisering in de kabelsector mede
omdat kabelexploitanten weinig mogelijkheden zien de kosten van digitalisering te financieren.
Digitalisering brengt tamelijk hoge investeringen met zich mee en leidt in eerste instantie wellicht
tot een overcapaciteit in de netten.

67. Ook voor programma-aanbieders en dienstverleners is het model van herbalancering mogelijk
aantrekkelijk, omdat het de toegang tot de afnemers van hun diensten vergemakkelijkt. Daar vaart
uiteindelijk de eindgebruiker ook wel bij. Doordat op de markt voor doorgifte van audiovisuele
diensten kabelbedrijven op korte termijn concurrentie gaan ondervinden (met name van Digitenne)
wordt de keuze voor de consument groter.

Vraag 8   A: Denkt u dat de herbalancering het beoogde effect zal hebben en kunt u uw antwoord
                    onderbouwen?
               B: Is de introductie van dit model een noodzakelijke voorwaarde?
               C: Is de introductie van dit model een voldoende voorwaarde?

Vraag 9   Wat denkt u dat er (eventueel naast de herbalancering) nog meer nodig zal zijn om de
               gewenste marktontwikkelingen te bewerkstelligen?

                                                
13 volgens een zeer globale schatting van een van de grote kabelbedrijven betreft het ca. 60-80% van de kosten van
het totale net.

coax

VASTRECHT

wijkcentrum
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Migratietraject en ingang van de nieuwe tariefstructuur

68. Het algemene beeld in de markt en bij toezichthouders is dat analoge doorgifte uiteindelijk op enig
moment zal verdwijnen. Uitermate belangrijk is hoe de overgangsperiode eruit zal zien. Er bestaat de
mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijdspanne door zogenaamde ‘simulcasting’14 zowel
analoge als digitale signalen te zenden.

69. Tevens is van belang dat de kabelexploitanten hierdoor ook daadwerkelijk tot digitalisering overgaan.
Naar de mening van het college zou het onwenselijk zijn, als herbalancering werd doorgevoerd,
terwijl de investeringen uitblijven.

70. De ideale situatie is die waarbij de herbalancering pas ingaat op het moment dat er reeds een
volledig breedbandig, digitaal tweewegtransport aangeboden wordt en waarbij er bovendien al een
aantal nieuwe diensten wordt aangeboden. Het college kan zich echter voorstellen dat er op enig
moment gedurende dit proces, indien er concreet uitzicht is op deze ideale situatie, wordt
overgegaan op de nieuwe tariefstructuur.

71. De feitelijke voorfinanciering zou bij de kabelexploitanten c.q. hun vermogensverschaffers vandaan
moeten komen. De nieuwe methodiek moet er toe bij kunnen dragen dat de investeringen
daadwerkelijk worden gedaan, zodat de businesscase ´klopt´. De doorgiftevergoeding voor
programma-aanbieders wordt dan verlaagd zodra de nieuwe tariefstructuur ingaat en aan de
voorwaarden is voldaan zoals hiervoor vermeld in de alinea’s 69 en 70.

72. Een belangrijk aandachtspunt is de noodzaak tot gebruik van een decoder tijdens de migratie. Het
college is van mening dat het gedurende langere tijd mogelijk moet zijn om omroepsignalen analoog
te kunnen blijven zenden en ontvangen.

Vraag 10  A: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de eindgebruiker volgens de
                     nieuwe tariefstructuur zal gaan betalen?
    B:  Zouden er instrumenten moeten komen om af te dwingen dat de overgang naar de 

        nieuwe tariefstructuur ook zeker de gewenste voordelen voor afnemers oplevert? Zo ja, 
        welke?

                C:  Hoe zou het migratietraject eruit moeten zien?

Doorgiftevergoeding voor programma-aanbieders: per net of landelijk?

73. In de geschilpraktijk is gebleken dat het uitvoeren van een zogenaamd ‘boekenonderzoek’ geen
sinecure is. Dit onderzoek wordt in bepaalde gevallen uitgevoerd in het kader van geschillen om te
kunnen vaststellen of een door de kabelexploitant gevraagde (of geboden) doorgiftevergoeding
voldoet aan de eisen van kostenoriëntatie zoals vastgelegd in de Richtsnoeren. Dergelijke
boekenonderzoeken nemen bijzonder veel tijd in beslag en zijn kostbaar.

74. Mede om deze reden wil het college onderzoeken of het mogelijk is de gehanteerde tarieven te
toetsen aan één landelijk geldend model. Dit zou een bottom up efficiënte-kostenmodel15 op basis
van moderne technologie kunnen zijn, dat door het college in samenspraak met de sector
(aanbieders en afnemers van de infrastructuur) ontwikkeld zou kunnen worden.

                                                
14 Er zal dan overigens wel nog een oplossing moeten komen voor het feit dat tweemaal de auteursrechten zouden
moeten worden betaald gedurende de transitiefase (aan BUMA)
15 Via een dergelijk model wordt een hypothetisch efficiënt net nagebootst als methode om tarieven te bepalen die
in een volledig concurrerende markt tot stand zouden komen
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75. Op basis van efficiënte kosten, verhoogd met een redelijk rendement, zou er een ontwikkelingspad
voor tarieven kunnen worden vastgelegd voor een aantal jaren vooruit (te vergelijken met het
pricecap-systeem dat bij telefonie wordt toegepast). Voordeel voor de sector zou bovendien kunnen
zijn dat kabelbedrijven een aantal jaren de tijd krijgen om zich aan te passen aan het ‘efficiënte
kostenniveau’, danwel indien ze eerder op dat niveau zitten, een aantal jaren ‘meerwinsten’ kunnen
toucheren als beloning voor hun efficiëntie. Hiervoor is echter, gezien het communicerende-vaten-
karakter van abonnements- en doorgiftevergoedingen, wel vereist dat met dit model zowel de
abonnementstarieven als de doorgiftetarieven worden gereguleerd.

76. Hierbij is dus de vraag aan de orde of en in hoeverre in het kader van de voorgenomen regelgeving
doorgiftevergoedingen en eindgebruikerstarieven gereguleerd zullen gaan worden op basis van
kostenoriëntatie. De systematiek van het huidige wetsvoorstel16 houdt -kortweg- in dat het college
op basis van marktanalyses markten definieert en indien een markt niet daadwerkelijk concurrerend
is, de aanbieders bepaalt die een aanmerkelijke marktmacht-positie (AMM) hebben op die markt. Het
college kan dan aan een AMM-aanbieder verplichtingen opleggen. Eén van die verplichtingen kan zijn
de verplichting om voor toegang een kostengeoriënteerd tarief in rekening te brengen17. Dit
impliceert dat het hanteren van een kostengeoriënteerd doorgiftetarief niet voor alle
kabelexploitanten kan worden verplicht.

77. Daar komt bij dat het college, zoals eerder gemeld, op grond van de nu geldende regelgeving geen
bevoegdheid heeft tot regulering van abonnementstarieven. Een dergelijke bevoegdheid bevat het
thans bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel evenmin. De nieuwe EU-richtlijnen echter
bevatten in beginsel wel de bevoegdheid voor de NRA om ook de eindgebruikerstarieven te reguleren,
zij het onder bepaalde voorwaarden, inclusief dominantie op de relevante markt.

78. Zoals in hoofdstuk 2 reeds is  opgemerkt, is het niet aan het college alleen om over een nieuwe
benadering te beslissen. Het college heeft voor wat betreft de tarieven voor eindgebruikers thans
(nog) geen bevoegdheid. Als het college nu reeds een model wil opstellen dat ook betrekking heeft
op tarieven voor eindgebruikers dan kan dat alleen in samenwerking met een orgaan dat op dat
terrein bevoegdheden heeft, de NMa.

Vraag 11  Onder welke voorwaarden denkt u dat een landelijk systeem van tariefvaststelling
                 goed kan werken?

                                                
16 “Wijziging van de Telecommunicatiewet en de wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband
met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden
van toegang  tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot
omroepnetwerken” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 203, nrs. 1-3).
17 Dit slechts in het geval dat deze verplichting nodig en proportioneel is om de geconstateerde problemen op die
markt op te lossen.
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6.Afspraken tussen OPTA en overige toezichthouders

79. Over de rol van het college in relatie tot die van het Commissariaat voor de Media zijn de thans
geldende Richtsnoeren niet geheel duidelijk. Ten tijde van het schrijven van die Richtsnoeren was dit
ook nog niet goed mogelijk. Er zijn inmiddels werkafspraken gemaakt met het Commissariaat voor de
Media.

80. Zo behandelt –kortweg- het Commissariaat voor de Media geschillen omtrent toegang voor
programma’s tot het wettelijke basispakket. Het Commissariaat kan OPTA vragen om advies indien
financieel-economische zaken aan de orde zijn. Het college behandelt geschillen die betrekking
hebben op programma’s buiten het wettelijke basispakket.

81. Het Commissariaat voor de Media heeft overigens op 9 oktober 2001 de “beleidsregels inzake
afwijken door aanbieder van een omroepnet van Programmaraadadvies” gepubliceerd. In deze
beleidsregels zijn de werkafspraken ook al vastgelegd.

82. De afspraken tussen het college en de DG-NMa zijn reeds verwoord in de huidige Richtsnoeren en in
het samenwerkingsprotocol18. Afhankelijk van de vraag of en onder welke randvoorwaarden
ingevoerd wordt, kan een aanpassing van dit samenwerkingsprotocol nodig zijn.

83. Afhankelijk van de resultaten van deze consultatie is het wellicht noodzakelijk nieuwe afspraken te
maken.

                                                
18 Zie www.opta.nl
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7.Overzicht vragen aan marktpartijen en overheidsorganen

1. Deelt u de visie van het college met betrekking tot de situatie in de markt? Meer specifiek wordt
gevraagd te reageren op de oorzaken die hebben geleid tot de huidige situatie, zoals geschetst
door het college.

2. Marktpartijen wordt gevraagd te onderbouwen welke investeringen nog gedaan moeten worden
om tweeweg/digitale communicatie volledig mogelijk te maken, zowel in absolute als relatieve
(in vergelijking met de rest van het net) zin.

3. Deelt u de visie van het college op de kanalenbenadering en het bestaan van de zogenaamde
‘digitaliseringshobbel’?

4. Onder welke voorwaarden acht u het acceptabel dat het gemiddelde consumententarief voor het
huidige standaardpakket zal stijgen?

5. Vindt u het noodzakelijk dat er een relatief laaggeprijsd minimumpakket komt, te vergelijken met
het Belbudget-abonnement bij KPN?

6. A: Welke pakketkeuzes zouden er (minimaal) moeten komen, onder welke voorwaarden?
B: Bent u van mening dat het mogelijk moet zijn een aansluiting af te nemen zonder het
basispakket?

7. Kunt u in detail aangeven welk gedeelte van het net onder de herbalancering zou moeten vallen
en waar de grenzen liggen, zowel aan de huiszijde als aan de netzijde?

8. A: Denkt u dat de herbalancering het beoogde effect zal hebben en kunt u uw antwoord
onderbouwen?
B: Is de introductie van dit model een noodzakelijke voorwaarde?
C: Is de introductie van dit model een voldoende voorwaarde?

9. Wat denkt u dat er (eventueel naast de herbalancering) nog meer nodig zal zijn om de gewenste
marktontwikkelingen te bewerkstelligen?

10. A: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de eindgebruiker volgens de nieuwe
tariefstructuur zal gaan betalen?
B: Zouden er instrumenten moeten komen om af te dwingen dat de overgang naar de nieuwe
tariefstructuur ook zeker de gewenste voordelen voor afnemers oplevert? Zo ja, welke?
C: Hoe zou het migratietraject eruit moeten zien?

11. Onder welke voorwaarden denkt u dat een landelijk systeem van tariefvaststelling goed kan
werken?



17

8.Verdere procedure

Partijen kunnen tot en met 28 juni 2002 hun visie kenbaar maken. Reacties dienen per brief én in
electronische vorm (e-mail of diskette/CD) te worden gericht aan:

OPTA, afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang
t.a.v. drs. W.Penris of drs. J. Keetelaar
POSTBUS 90420
2509 LK Den Haag

e-mail: codottdk@opta.nl

onder vermelding van “Consultatie Toegang Tot De Kabel”

hoorzitting: 13 juni 2002, bij OPTA van 10.00 uur tot 16.00 uur
Babylom-complex, toren B
Koningin Julianaplein 30
Den Haag

Aanmelden voor deze hoorzitting graag bij dhr. J. van Delft, afdeling Interconnectie en Bijzondere
Toegang voor 6 juni 2002.

e-mail: j.vandelft@opta.nl
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9.Appendix A, de digitaliseringshobbel

Figuur 2, de kanalenbenadering

Figuur 3, de herbalancering
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Figuur 4, effect herbalancering

Toelichting:
Kanalenbenadering
(blauw)
Bij de kanalenbenadering neemt de doorgiftevergoeding per kanaal toe zodra de digitale/tweeweg
infrastructuur gereed is. Er zijn immers niet direct allerlei nieuwe aanbieders van nieuwe diensten. In het
‘worst case’ scenario (= scenario 1) komen deze er ook niet (blauwe horizontale lijn). In het ‘best case’
scenario (=scenario 2) neemt het aantal (digitale) diensten snel toe waardoor de doorgiftevergoeding per
kanaal snel daalt.
De abonnementskosten blijven gelijk (inflatiecorrectie is in dit plaatje niet opgenomen).

Herbalancering
De herbalancering houdt in dat de (kale) doorgiftevergoeding per kanaal daalt tot een marginaal niveau,
afhankelijk van het aantal dienstenbaanbieders wat op de markt komt. De abonnee betaalt een tarief dat
is gebaseerd op de aansluiting plus datgene wat hij of zij afneemt, waarbij de minimale keuze het
wettelijke basispakket is.
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10.Appendix B, herbalancering tarieven KPN

Figuur 5, herbalancering telefoontarieven

Toelichting
In de oude situatie (stippellijn) is er geen keuze en betaalt men een relatief lage prijs voor aansluiting.
In de nieuwe situatie heeft men voor Belbasis hogere aansluitkosten, maar een lagere minutenprijs. Voor
de weinig-bellers is er de mogelijkheid van een Belbudget-abonnement. Aansluitkosten hiervoor zijn
laag, echter gebruikskosten hoog.
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