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Recente krantenkoppen

over netwerksplitsing 

• “Ik ben dan ook voornemens een verdergaande 
splitsing…voor alle regionale energiebedrijven bij wet op te 
leggen”
(Visie op de toekomstige structuur van de energiemarkt, 
Ministerie EZ, maart 2004)

• “Minister Laurens Jan Brinkhorst van EZ zei vorige week 
tijdens de presentatie van de breedbandnota dat het 
terugkopen van het vaste net van KPN niet aan de orde is. 
'Maar als ik minister was geweest op het moment dat het zo 
slecht ging met KPN, dan had ik een ander beleid gevoerd.’ 

“
(Financieel Dagblad, 27 april 2004)

• “At varying times since 1984, the case has been made 
for structural or operational separation of BT, or the
delivery of full functional equivalence. Are these still
relevant questions?”
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Verticale integratie algemeen

• Leverancier van wholesale (upstream)

essentiële inputs, concurreert op de retail

(downstream) markt
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Startpunt

• Verticale integratie theorie gebaseerd op fusies en 
overnames
» Partijen gaan samen: wat is het effect op marktmacht en 

concurrentie?

• In telecommunicatie zijn voormalige 
staatsbedrijven van oudsher verticaal geïntegreerd
» De vraag of upstreamen downstream samen mogen gaan 

hierdoor niet relevant

» Focus op mogelijkheden en prikkels voor strategisch 
gedrag (ter beperking van concurrentie)

» Verticale splitsing genoemd als oplossing voor 
deze mogelijkheden en prikkels
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FCC’S Vision on Digital Migration, 2003
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Voordelen verticale integratie algemeen

• Verlaging transactiekosten

• Verbetering informatie

• Eliminatie dubbele marginalisatie

• Verkleining gevolgen regulering
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Nadelen van verticale integratie algemeen

• Inputleverancier heeft mogelijkheid en

prikkel om concurrentie te beperken

• Mogelijkheden: beperken toegang tot inputs

– Verhogen prijs inputs (raising rivals’ costs)

– Verlagen kwaliteit inputs

– Vertragen levering inputs

• Prikkel: geïntegreerde partij kan winst 

halen op retailmarkt als regulering op 

wholesale markt winstneming beperkt
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Oplossing 1: verticale splitsing algemeen 

• Door verticale splitsing:

» Mogelijkheid beperken concurrentie neemt af

• Downstream bedrijf koopt inputs van aparte 

input-leverancier net zoals de concurrenten

» Prikkel beperken concurrentie neemt af

• Input- en dienstenleverancier willen onafhankelijk van 

elkaar winst maximaliseren i.p.v gezamenlijk

• Maar voordelen van verticale 

integratie worden ook geëlimineerd
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Oplossing 1: verticale splitsing in 

telecommunicatie

• Mogelijke scheidslijnen:

• “Loop-co” versus “net-co”: lokale aansluitnet 

wordt van de rest van het bedrijf gescheiden

• Wholesale versus retail: het gehele netwerk en de 

diensten worden ondergebracht in aparte 

bedrijven

• Opkomst van IP-diensten bemoeilijkt 

bepalen scheidslijn nog verder 
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Vaak genoemde voordelen verticale splitsing 

in telecommunicatie (OECD, 2003)

• Bring the incumbent’s incentives into alignment 

with a non-integrated carrier 

• Promote innovation by promoting access and LLU

• Create a level playing field by forcing the 

incumbent’s retail arm to deal with its wholesale 

arm on the same terms that it deals with any other 

competitor

• Allow the management of a structurally separated 

firm as well as regulators to focus on 

the wholesale portion
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Vaak genoemde voordelen verticale splitsing 

in telecommunicatie (2)

• Be simple compared to behavioural remedies

• Be effective, while behavioural regulation that runs 

counter

to an incumbent’s inherent incentives, cannot be 

fully effective 

• Improve information, help eliminate cross-

subsidisation

• Reduce the need for regulation because the change 

in incentives decreases the need for 

government oversight
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Nadelen verticale splitsing (OECD, 2003)

• Large one-off costs resulting from the 
vertical separation

• An irreversible action

• The positive effects on the incentives for the 
incumbent are ambiguous

• Co-ordination problems between investments of 
wholesale and retail firms

• Efficiency loses as a result of separating the 
vertically integrated operator (loss of economies of 
scale and scope)

• Effect for the consumer is ambiguous. 
It is unclear if the benefits of vertical 
separation outweigh the costs
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…Conclusies OECD

• “….the structural separation approach is risky with 

benefits that seem limited, uncertain, indeed, 

conjectural, with on the other hand, potentially 

significant costs including potentially adverse effects on 

network development. Certainly there is insufficient 

evidence that benefits would be convincingly in excess 

of costs. “Against such an assessment of structural 

separation proposals, it would seem sensible to 

persevere with improvements to the current regulatory 

approach backed with sanctions to deal with anti-

competitive discrimination.”
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Oplossing 2: TPA-model

• Third Party Access reguleringsmodel:

• D.m.v. toezicht wordt getracht de mogelijkheid om
concurrentie te beperken te elimineren

• De prikkel blijft echter bestaan

» Spanningen tussen incumbent, toetreders en regulator

• Een TPA model tracht de voordelen van verticale integratie 
(deels) te behouden terwijl de nadelen teniet worden gedaan

• Is wel een constante evenwichtsoefening

• Voordeel: meer afgewogen, maatwerk

• Nadeel: hogere toezichtkosten en –onzekerheid

• Meeste landen kennen een dergelijk model

• De resultaten van telecommunicatie liberalisering in 

combinatie met toezicht zijn goed
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Resultaten van regulering 

in telecommunicatie

National long-distance calls International long-distance

calls

Loss of 
market share

Price decline
of 3 min call

Loss of market 
share

Price decline 
of 3 min call to 
US

Denmark 38% 58% 51% 76%

Germany 41% 61% 49% 83%

Netherlands 30% 39% 50% 90%

Sweden 31% 85% 57% 89%

UK 47% 49% 68% 62%

Effect of liberalization on five incumbent operators, end-of-2001
(Source: McKinsey Quarterly 2003, no. 1)
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Oplossing 2: TPA-model (2)

• Neutraliseren negatieve gevolgen verticale 
integratie kan gepaard gaan met neutraliseren 
positieve gevolgen

• Toezichthouder besluit hier soms toe om level
playing field te creëren

• Deze besluiten worden toegejuicht en bekritiseerd

• De meer draconische maatregel van verticale 
splitsing lijkt een tweede jeugd te zijn begonnen

• De kritiek op genuanceerde TPA ingrepen, 
terwijl verticale splitsing op de agenda staat, 
valt niet te rijmen
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Conclusie

• Verticale splitsing lost discussies binnen het huidige 
toezichtmodel op met één big-bang

• Verticale splitsing is echter zeer omstreden en daarmee 
risicovol

• Binnen TPA-model is genuanceerde benadering mogelijk

• Deze maatregelen gaan minder ver dan verticale splitsing

• Een goede afweging/analyse van verticale splitsing versus 
een TPA-model zelden gemaakt

• Toekomstig onderzoek:

• Maak van politieke discussie een 
economische discussie. Wat is de verhouding 
met TPA? Wat zijn de welvaartseffecten 
en hoe zijn deze ex-ante te kwantificeren?


