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1 Inleiding en samenvatting  

1.1 Inleiding 

 

1. Op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet (hierna: Telecommunicatiewet of Tw)1 

dient het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college) de 

markten in de elektronische communicatiesector te analyseren, de relevante markten af te 

bakenen en vast te stellen of op die markten sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Indien 

het college vaststelt dat een afgebakende markt niet daadwerkelijk concurrerend is, stelt hij vast 

welke ondernemingen op die markt beschikken over een aanmerkelijke marktmacht (hierna: 

AMM) en legt hij, voor zover passend, verplichtingen op. 

 

2. Dit besluit betreft de relevante markten voor wholesale-breedbandtoegang. Het besluit bestaat 

uit een algemeen deel (hoofdstukken 2 en 3), dat voor alle marktanalyse besluiten vrijwel 

identiek is, en een deel dat specifiek ziet op de relevante markten voor wholesale-

breedbandtoegang (hoofdstukken 4 tot en met 9). In dit hoofdstuk (hoofdstuk 1) is een beknopte 

samenvatting van het besluit opgenomen, waarin het college de belangrijkste onderwerpen van 

dit besluit - marktafbakening, dominantieanalyse en verplichtingen - kort toelicht. 

 

3. Het college beschrijft in hoofdstuk 2 het relevante juridische kader, zowel op nationaal als op 

Europees niveau. In hoofdstuk 3 licht het college de uitgangspunten en de benadering van het 

college bij het bepalen van relevante markten, het vaststellen van AMM en het opleggen van 

verplichtingen, in algemene zin nader toe. Hierbij betrekt het college een aantal begrippen en 

concepten uit het algemene mededingingsrecht. In hoofdstuk 4 werkt het college vervolgens de 

gevolgde procedure ter voorbereiding van dit besluit uit. In de hoofdstukken 5 tot en met 9 voert 

het college de feitelijk marktanalyse uit, bakent hij de relevante markten af, analyseert hij de 

dominantie van ondernemingen op die markten en bepaalt hij de verplichtingen die worden 

opgelegd. 

 

1.2 Marktdefinitie 
 

4. Het college heeft onderzocht welke markten overeenkomen met de in de aanbeveling van de 

Commissie vermelde markt voor wholesale-breedbandtoegang. Het college concludeert dat de 

markt voor wholesale-breedbandtoegang bestaat uit twee afzonderlijke relevante markten. Dit 

zijn de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang. Het onderscheidende kenmerk tussen deze twee markten is de 

overboekingsfactor. Producten met een overboekingsfactor van 1:1 tot en met 1:20 behoren tot 

de relevante markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en de producten met een 

overboekingsfactor van meer dan 1:20 behoren tot de relevante markt van lage kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang. 

 

5. De geografische markt is nationaal voor zowel hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang als 

                                                 
1 Stb. 2004, 189, inwerking getreden op 19 mei 2004, Stb 2004, 207. 
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voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

1.3 Aanmerkelijke marktmacht 
 

6. Het college stelt vast dat de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

daadwerkelijk concurrerend is en dat geen partij op deze markt beschikt over een aanmerkelijke 

marktmacht. 

 

7. Het college stelt vast dat de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang niet 

daadwerkelijk concurrerend is. Het college stelt vast dat KPN op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang beschikt over een aanmerkelijke marktmacht.  

 

8. Het college concludeert dat op de wholesale markt voor hoge kwaliteit wholesale- 

breedbandtoegang de volgende mededingingsbeperkende gedragingen als gevolg van de 

aanmerkelijke marktmacht van KPN op deze markt zouden kunnen voorkomen:  
- leveringsweigering/toegangsweigering; 

- prijsdiscriminatie en excessieve prijzen; 

- discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie; 

- vertragingstactieken en gebruik van oneigenlijke voorwaarden; 

- kwaliteitsdiscriminatie; 

- oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van concurrenten; 

- kruissubsidiëring en bundeling/koppelverkoop;  

- strategisch productontwerp. 

 

1.4 Verplichtingen 

 

9. Ter voorkoming van bovengenoemde mededingingsbeperkende gedragingen legt het college 

KPN de volgende verplichtingen op: 

 

Toegang 

10.  KPN is verplicht om te voldoen aan redelijke verzoeken om hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang en bijbehorende faciliteiten.  

 

Non-discriminatie 

11.  KPN is verplicht toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en bijbehorende 

faciliteiten onder gelijke omstandigheden onder gelijke voorwaarden te leveren. Deze 

verplichting houdt tevens in dat KPN gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochtermaatschappijen of haar 

partnerondernemingen. 

 

Referentie-aanbod 

12.  KPN dient binnen 30 dagen na inwerkingtreding van dit besluit een referentie-aanbod bekend te 

maken inzake de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en bijbehorende faciliteiten en 

deze regelmatig bij te werken.  
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2 Juridisch kader 

2.1 Inleiding 

 

13.  De Telecommunicatiewet is als gevolg van de implementatie van het Europese 

regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten ingrijpend 

gewijzigd. De gewijzigde Telecommunicatiewet is op 19 mei 2004 in werking getreden. 2 De voor 

die datum geldende wet wordt hierna aangeduid als Tw oud of oude Telecommunicatiewet. 

 

14.  Het college neemt het onderhavige besluit op grond van de bepalingen van hoofdstuk 6a van de 

Telecommunicatiewet. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan het juridisch kader zoals dat ook op 

Europees niveau door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement en de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Commissie) is vormgegeven. Dit 

Europese kader wordt onder meer gevormd door de volgende relevante richtlijnen: 

I. Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 

de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en 

bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn), PbEG L 108/51 van 24 april 2002; 

II.  Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 

de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 

(machtigingsrichtlijn), PbEG L 108/21 van 24 april 2002; 

III.  Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 

een gemeenschappelijk regelgevend kader voor elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten (kaderrichtlijn), PbEG L 108/33 van 24 april 2002; 

IV. Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 

de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn), PbEG L 108/51 van 24 

april 2002; 

V. Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende 

privacy en elektronische communicatie), PbEG L 201/37 van 31 juli 2002. 

 

15.  Een nadere uitwerking van het relevante Europese kader wordt hierna in paragraaf 2.3 gegeven. 

 

16.  Het college heeft in dit besluit de relevante markten afgebakend, onderzocht of er op deze 

markten ondernemingen actief zijn die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht (hierna: 

AMM) en, indien dit het geval is, aan deze ondernemingen passende verplichtingen opgelegd. 

De daartoe door het college gehanteerde benadering is in algemene zin verder uitgewerkt in 

hoofdstuk 3 van dit besluit.  

 

17.  Hierna wordt allereerst ingegaan op de Telecommunicatiewet zoals deze als gevolg van de 

genoemde wijziging is komen te luiden, voor zover het de marktanalyse en het in dat verband 

                                                 
2 Stb. 2004, 189, inwerkingtreding: Stb. 2004, 207. 
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opleggen van verplichtingen aan ondernemingen met AMM betreft (hoofdstuk 6a van de Tw) 

(paragraaf 2.2). Vervolgens wordt het hieraan ten grondslag liggende Europese kader kort 

besproken (paragraaf 2.3). Ten slotte zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de voor de 

totstandkoming van de hier relevante besluiten te volgen procedure, zoals beschreven in 

hoofdstuk 6b van de Tw, waarbij zowel de nationale consultatie als de Europese consultatie en 

notificatie kort worden beschreven (paragraaf 2.4). Het college werkt het verloop van deze 

procedure nader uit in hoofdstuk 4 van dit besluit. 

 

2.2 De Telecommunicatiewet 

 

18.  De belangrijkste wijziging van de Telecommunicatiewet ten opzichte van de oude 

Telecommunicatiewet betreft de toegenomen betekenis van algemeen mededingingsrechtelijke 

beginselen. Zo worden de relevante markten niet langer benoemd in de Telecommunicatiewet, 

maar dient het college op grond van de uit het mededingingsrecht voortvloeiende systematiek de 

relevante markten ex ante te analyseren en af te bakenen. Voorts is bij de beoordeling of een 

onderneming een AMM heeft, aangesloten bij het mededingingsrechtelijke begrip “economische 

machtspositie”.  

 

19.  Hoofdstuk 6a van de Tw bevat een regeling inzake verplichtingen voor ondernemingen die 

beschikken over AMM. Over de achtergronden van dit hoofdstuk merkt de wetgever in de 

memorie van toelichting bij de Tw het volgende op: 

 

“Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om op alle relevante markten van de elektronische 

communicatiesector daadwerkelijke concurrentie te bevorderen, zodat er voor eindgebruikers 

voldoende keuzevrijheid bestaat, ook voor wat betreft prijs en kwaliteit. Teneinde te bevorderen 

dat markten, waarop nog geen sprake is van daadwerkelijke concurrentie, daadwerkelijk 

concurrerend worden, kan het college op grond van hoofdstuk 6a verplichtingen opleggen. (…) 

Net als op grond van hoofdstuk 6 van de huidige Telecommunicatiewet kunnen deze 

verplichtingen alleen worden opgelegd aan aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. (…) Van 

belang is dat het college een aantal procedurele stappen moet doorlopen voordat hij een 

aanbieder met aanmerkelijke marktmacht verplichtingen kan opleggen. In een notendop zijn 

deze stappen:  

- het bepalen van relevante markten waarop asymmetrische ex ante verplichtingen 

gerechtvaardigd kunnen zijn,   

- het onderzoeken van deze markten teneinde vast te stellen of hierop aanbieders actief zijn die 

beschikken over een aanmerkelijke marktmacht en, zo ja,  

- welke verplichtingen, gelet op de omstandigheden op de desbetreffende markt, voor deze 

aanbieders passend zijn”. 3 

 

20.  Het college bepaalt, in overeenstemming met de beginselen van het algemene Europese 

mededingingsrecht, op grond van artikel 6a.1, eerste lid, van de Tw allereerst de relevante 

markten. De bepaling van de relevante markt speelt een fundamentele rol bij het beantwoorden 

van de vraag of een onderneming AMM bezit, omdat daadwerkelijke mededinging enkel kan 

                                                 
3 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 18. 
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worden beoordeeld in relatie tot de aldus omschreven relevante markt.4  

 

21.  Het college kan op grond van artikel 6a.1, tweede lid, van de Tw in overeenstemming met de 

beginselen van het algemene Europese mededingingsrecht andere relevante markten bepalen, 

indien hier naar zijn oordeel aanleiding toe is, of indien dit voortvloeit uit artikel 6a.4 of uit artikel 

27 van de kaderrichtlijn. Indien het college een markt bepaalt die afwijkt van de markten die in 

de Aanbeveling worden genoemd, dient het college te toetsen of deze markt zodanige 

kenmerken heeft dat het opleggen van wettelijke verplichtingen op deze markten 

gerechtvaardigd kan zijn. Dat dient hij te doen aan de hand van de hierna onder 2.3.2 

beschreven criteria. 

 

22.  Vervolgens onderzoekt het college deze markten (artikel 6a.1, derde of vierde lid, van de Tw) en 

stelt hij vast of de desbetreffende markten al dan niet daadwerkelijk concurrerend zijn en of 

hierop ondernemingen actief zijn die beschikken over een AMM (artikel 6a.1, vijfde lid, onder a, 

van de Tw).  

  

23.  Indien uit het hiervoor genoemde marktonderzoek blijkt dat een markt niet daadwerkelijk 

concurrerend is, stelt het college op grond van artikel 6a.2, eerste lid, onder a, van de Tw vast 

welke ondernemingen beschikken over een AMM. 

 

24.  Het begrip AMM, dat gedefinieerd is in artikel 1.1, onder s, van de Tw sluit aan bij het in het 

mededingingsrecht gehanteerde begrip “economische machtspositie” en kan daaraan, aldus de 

wetgever, in deze wet worden gelijkgesteld. Van een economische machtspositie is in het 

mededingingsrecht sprake als een onderneming alleen, of samen met andere ondernemingen, 

een economische kracht bezit die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van 

haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen. 5 De wetgever heeft 

hiermee gekozen voor een functioneel criterium in plaats van voor een getalscriterium. Bepalend 

is of een onderneming zich onafhankelijk op de markt kan gedragen, bijvoorbeeld door 

duurzaam haar prijzen te verhogen, zonder daarvan (per saldo) negatieve effecten te 

ondervinden. Bij de vaststelling van een economische machtspositie zal het college, in 

overeenstemming met het mededingingsrecht, rekening houden met meer factoren dan alleen 

marktaandeel.6 

 

25.  Nadat het college heeft onderzocht of er op de relevante markt ondernemingen actief zijn die 

beschikken over een AMM, onderzoekt hij op grond van artikel 6a.1, vijfde lid, onder a, van de 

Tw welke verplichtingen passend zijn voor deze ondernemingen. Vervolgens legt het college, 

                                                 
4 Richtsnoeren, randnummer 34, alsmede zaak nr. C-209/98, EntreprenØrforenings Affalds, Jurispr. 2000, blz. I-3743, r.o. 57 en 

zaak nr. C-242/95, GT-Link, Jurispr. 1997, blz. I-4449. r.o. 36. Volgens de Commissie dient te worden erkend dat de 

marktomschrijving geen doelstelling op zich is, maar deel uitmaakt van een proces, namelijk het nagaan hoe groot de 

marktmacht van een onderneming is. 
5 Zaak nr. 27/76, United Brands tegen de Commissie, Jurispr. 1978, blz. 207. 
6 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 20; zie ook hoofdstuk 4.3. 
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voor zover passend, de in hoofdstuk 6a van de Tw genoemde verplichtingen op. 7 Anders dan 

onder de oude Telecommunicatiewet, volgen verplichtingen voor een AMM-partij dus niet meer 

rechtstreeks uit de Telecommunicatiewet. 

 

26.  In het derde lid van artikel 6a.2 van de Tw is beschreven wat onder “passend” in de hiervoor 

bedoelde zin moet worden verstaan. Een verplichting is passend, indien deze gebaseerd is op 

de aard van het op de desbetreffende markt geconstateerde probleem en in het licht van de 

doelstellingen van artikel 1.3 proportioneel en gerechtvaardigd is. De in artikel 1.3, eerste lid, 

van de Tw genoemde doelstellingen zijn het bevorderen van concurrentie bij het leveren van 

elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende 

faciliteiten, de ontwikkeling van de interne markt en het bevorderen van belangen van 

eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

 

27.  Volgens de wetgever moet het college aan de hand van een analyse van de concrete 

marktomstandigheden bepalen welke verplichtingen passend zijn. Dit blijkt uit de hiervoor 

weergegeven invulling van het begrip “passend” die stelt dat een verplichting moet zijn 

gebaseerd op de aard van het geconstateerde probleem. Door deze aanpak kan maatwerk 

worden geleverd waardoor overregulering kan worden voorkomen. Door het opleggen van 

verplichtingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat zich problemen zullen voordoen die 

de ontwikkeling van de concurrentie op de betrokken markt in ernstige mate kunnen schaden of 

ertoe kunnen leiden dat de belangen van eindgebruikers ernstig worden geschaad. Ook indien 

het college op grond van de uitgevoerde marktanalyse tot de conclusie komt dat het aannemelijk 

is dat dergelijke gedragingen zich in de toekomst zullen voordoen, kunnen bepaalde 

verplichtingen worden opgelegd om dergelijke gedragingen zoveel mogelijk te voorkomen, aldus 

de wetgever.8 

 

28.  Het college kan op grond van hoofdstuk 6a van de Tw verplichtingen opleggen op groothandels- 

(hierna: wholesale) en eindgebruikersniveau. Bij verplichtingen op groothandelsniveau gaat het 

om toegangsverplichtingen en daarmee samenhangende verplichtingen. Voor verplichtingen op 

eindgebruikersniveau geldt dat deze betrekking hebben op de levering van 

eindgebruikersdiensten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verplichting om 

kostengeoriënteerde eindgebruikerstarieven in rekening te brengen.9 Het college kan slechts 

eindgebruikersverplichtingen opleggen voor zover verplichtingen op wholesaleniveau 

ontoereikend zijn om daadwerkelijke concurrentie te verwezenlijken of de belangen van 

eindgebruikers te beschermen (artikel 6a.2, tweede lid, onder b, van de Tw). 

 

29.  Op grond van artikel 6a.6 van de Tw gelden bijzondere voorwaarden voor het opleggen van 

toegangsverplichtingen. Een verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken tot bepaalde 

vormen van toegang kan worden opgelegd, indien het weigeren van toegang of het stellen van 

onredelijke voorwaarden met een zelfde effect de ontwikkeling van een door duurzame 

                                                 
7 Indien een markt niet daadwerkelijk concurrerend is, houdt het college volgens artikel 6a.2, eerste lid, onder b, van de Tw 

eerder opgelegde of in stand gehouden verplichtingen in stand. Artikel 6a.2, eerste lid, onder c, van de Tw bepaalt dat eerder 

opgelegde of in stand gehouden verplichtingen worden ingetrokken, indien deze niet langer passend zijn.  
8 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 21 - 22. 
9 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 22. 
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concurrentie gekenmerkte eindgebruikersmarkt zou belemmeren of niet in het belang van de 

eindgebruiker zou zijn. 

 

30.  Voor het opleggen van verplichtingen betreffende de beheersing van tarieven of 

kostentoerekening geldt op grond van artikel 6a.7 van de Tw als aanvullende voorwaarde dat 

moet worden aangetoond dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van 

daadwerkelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan 

uithollen, in beide gevallen ten nadele van eindgebruikers. 

 

31.  Bij amendement10 is in artikel 1.3, vierde lid, van de Tw bepaald dat het college, indien hij een 

besluit neemt dat aanzienlijke gevolgen voor de desbetreffende markt heeft, onderbouwt, onder 

andere op basis van een verantwoording van de voorzienbare gevolgen, zowel in kwalitatieve 

als voor zover redelijkerwijs mogelijk in kwantitatieve zin, dat de maatregel noodzakelijk is voor 

het bereiken van de in het eerste lid genoemde doelstellingen en dat een andere minder 

ingrijpende maatregel niet effectief is. De achtergrond van het amendement is dat vanwege de 

verdere uitbreiding van beleidsbevoegdheden van het college en de impact van de door het 

college op te leggen verplichtingen het noodzakelijk werd geacht een kenbaar en toetsbaar 

controlemiddel in het leven te roepen. 

 

32.  Het amendement is, voorzien van een gewijzigde toelichting, door de Tweede Kamer 

aangenomen. Vervolgens heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: minister) in de 

memorie van antwoord gesteld dat in verband met dit amendement van het college geen 

“wetenschappelijk” waterdicht bewijs kan worden verlangd. Het college zal volgens de minister in 

voldoende mate aannemelijk moeten maken dat de voorgenomen maatregelen noodzakelijk zijn 

om de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw te bevorderen. Voor zover een kwantitatieve 

onderbouwing daarbij redelijkerwijs mogelijk is, zal het college een dergelijke onderbouwing 

moeten geven, aldus de minister. 

 

2.3 Beleidsregels voor OPTA 

 

33.  Op 9 juni 2005 heeft de minister de “Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over 

de door het college uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector” (hierna: 

beleidsregels) gepubliceerd. 11 Dit zijn beleidsregels in de zin van artikel 19, eerste lid, van de 

Wet Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.12 De beleidsregels hebben enerzijds 

betrekking op de wijze van interpretatie van de in de beleidsregels aangehaalde wetsartikelen 

(artikel 3 inzake efficiënte kosten en 5 inzake tarieftransparantie) en anderzijds op de wijze 

waarop het college in zijn besluitvorming om dient te gaan met verschillende belangen (artikel 2 

inzake duurzame concurrentie en 4 inzake kwaliteit en toegang). Deze beleidsregels worden 

nader besproken in paragraaf 3.4 van dit besluit. 

                                                 
10 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 9, gewijzigd bij Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 38 en Kamerstukken II, 

2002-2003, 28 851, nr. 44. 
11 Staatscourant 9 juni 2005, nr. 109, p. 11 
12 Stb. 1997, 320. 
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2.4 De Europese regelgeving 

 

34.  Bij de marktafbakening door het college en door de nationale regelgevende instanties in andere 

lidstaten van de Europese Unie (hierna tezamen: nri’s) moet rekening worden gehouden met de 

door het Europese regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten 

beoogde harmonisering en rechtszekerheid. Het college dient op grond van artikel 15, derde lid, 

van de kaderrichtlijn zowel bij de marktafbakening als bij de aanwijzing van ondernemingen met 

AMM rekening te houden met het daartoe door de Commissie ontwikkelde beleid. De 

Commissie heeft in overeenstemming met de relevante richtlijnen13 het Europese 

reguleringskader nader uitgewerkt in de hierna te bespreken richtsnoeren en Aanbeveling. 

Voorts dient het college rekening te houden met het door de European Regulators Group 

(hierna: ERG), waar OPTA zitting in heeft, en de Commissie gezamenlijk opgestelde “ERG 

Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework” 

(hierna: Common Position).14  

 

2.4.1 Richtsnoeren 

 

35.  Krachtens artikel 15, tweede lid, van de kaderrichtlijn heeft de Commissie richtsnoeren 

gepubliceerd voor de marktanalyse en de beoordeling van AMM (hierna: richtsnoeren) .15 In de 

richtsnoeren worden de beginselen geformuleerd die de nri’s dienen toe te passen bij de analyse 

van de markten en daadwerkelijke mededinging in het bestek van het nieuwe 

regelgevingskader. 16 

 

36.  Volgens de Commissie dienen de richtsnoeren als gids voor de nri’s bij de uitoefening van hun 

nieuwe bevoegdheden bij het bepalen van de relevante markten en het beoordelen van AMM.17 

Het doel van de richtsnoeren is onder meer de nri’s te helpen de geografische dimensie af te 

bakenen van die product- en dienstenmarkten die in de Aanbeveling18 worden genoemd en met 

behulp van de methode van hoofdstuk 3 van de richtsnoeren een marktanalyse te maken van de 

mededingingsomstandigheden op de genoemde markten. 19 Op grond van artikel 15, derde lid, 

van de kaderrichtlijn moeten de nri’s zoveel mogelijk rekening houden met de richtsnoeren. 

 

37.  De volgende onderwerpen komen in de richtsnoeren aan bod: a) marktdefinitie, b) beoordeling 

van AMM, c) aanwijzing van ondernemingen met AMM, en d) procedurele kwesties in verband 

                                                 
13 Zie hoofdstuk 2.1. 
14 ERG, “Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework”, ERG(03)30rev1, April 

2004.  
15 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van 

het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten, PbEG C 165/6 van 11 juli 

2002. 
16 Richtsnoeren, randnummer 1. 
17 Richtsnoeren, randnummer 6. 
18 Zie hierna onder 2.4.2. 
19 Richtsnoeren, randnummer 9. 
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met deze onderwerpen. 20  

 

2.4.2 De Aanbeveling betreffende relevante producten en dienstenmarkten 

 

38.  De Commissie heeft op 11 februari 2003 de Aanbeveling van de Commissie betreffende 

relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector die 

overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een 

gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten 

aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (hierna: aanbeveling) goedgekeurd. De 

aanbeveling is tot stand gekomen op grond van artikel 15, eerste lid, van de kaderrichtlijn.  

 

39.  In de aanbeveling geeft de Commissie aan welke relevante producten en dienstenmarkten in de 

elektronische communicatiesector voor ex ante regulering in aanmerking komen, omdat op die 

markten nog onvoldoende concurrentie bestaat. Aan de hand van een drietal cumulatieve 

criteria heeft de Commissie vastgesteld of de afgebakende markten zodanige kenmerken 

hebben dat het opleggen van wettelijke verplichtingen op de diverse markten gerechtvaardigd 

kan zijn.21 Deze criteria luiden als volgt: 

 

1.is de markt onderhevig aan aanzienlijke toegangsbelemmeringen die niet van voorbijgaande 

aard zijn; 

2. beschikt de markt over kenmerken waardoor deze na verloop van tijd een ontwikkeling 

richting daadwerkelijke concurrentie zal vertonen; en 

3. een afweging van de relatieve doeltreffendheid van het mededingingsrecht en aanvullende 

regelgeving ex ante. 

 

40.  De Commissie zal voornoemde drie criteria gebruiken bij toekomstige herzieningen van de 

aanbeveling en verwacht dat nri’s dezelfde basiscriteria en principes volgen bij het vaststellen 

van andere markten dan die welke in de aanbeveling worden genoemd. 

 

2.4.3 De ‘Common Position’ van de European Regulators Group inzake verplichtingen 

 

41.  Op 1 april 2004 heeft de ERG de eerdergenoemde Common Position goedgekeurd. De 

Common Position beoogt een consistente en geharmoniseerde aanpak te verzekeren bij het 

opleggen van verplichtingen door de nri’s. Dit is in lijn met het proportionaliteitsbeginsel en de 

doelstellingen van artikel 8 van de kaderrichtlijn22. In het bijzonder gaat het hier om de 

doelstelling genoemd in artikel 8, derde lid, onder d, van de kaderrichtlijn, dat de nri’s bijdragen 

aan de ontwikkeling van de interne markt, en wel door met elkaar en met de Commissie op 

transparante wijze samen te werken om de ontwikkeling van een consistente regelgevende 

                                                 
20 Richtsnoeren, randnummer 8. 
21 Aanbeveling, overweging 9 tot en met 16. 
22 Kort gezegd luiden deze doelstellingen als volgt: bevorderen van de concurrentie bij de levering van elektronische-

communicatienetwerken en –diensten en de bijbehorende faciliteiten en diensten, bijdragen aan de ontwikkeling van de interne 

markt en het bevorderen van de belangen van de burgers van de Europese Unie.  
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praktijk en de consistente toepassing van de relevante richtlijnen te waarborgen. Bovendien 

geven de Commissie en de nri’s hiermee uitvoering aan artikel 7, tweede lid, van de 

kaderrichtlijn, waarin deze zelfde doelstelling is neergelegd. In dit document worden standaard 

mededingingsproblemen op de markten voor elektronische communicatie geïdentificeerd en 

onderverdeeld. Verder bevat de Common Position een catalogus van de beschikbare 

(standaard)verplichtingen, beginselen om de nri’s te leiden in de keuze voor passende 

verplichtingen en een onderdeel waarin de op te leggen verplichtingen worden gekoppeld aan 

de genoemde standaard mededingingsproblemen (zie verder hoofdstuk 3). 

 

2.5 De Consultatie 

 

42.  Hoofdstuk 6b van de Tw heeft als titel “Consultatie”. Ingevolge dit hoofdstuk dient het college de 

besluiten waarin verplichtingen aan een onderneming met AMM worden opgelegd - en de 

daaraan ten grondslag liggende bepaling van de relevante markt(en)- zowel nationaal als 

Europees ter consultatie voor te leggen.  

 

2.5.1 De nationale consultatie 

 

43.  Overeenkomstig artikel 6b.1, eerste lid, van de Tw is op de voorbereiding van een besluit van 

het college als bedoeld in artikel 6a.2 van de Tw, paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. 23 Deze paragraaf maakt deel uit van Afdeling 3.5 

van de Awb, die ziet op de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. 

 

44.  Het college stelt op grond van artikel 3:30, eerste lid, van de Awb een ontwerpbesluit inzake de 

marktafbakening, het onderzoek van de betrokken markt en de op te leggen (dan wel in te 

trekken) verplichtingen, op. Vervolgens doet het college hiervan mededeling door genoemd 

ontwerpbesluit ter inzage te leggen (artikel 6b.1, derde lid, onder a, van de Tw in samenhang 

met artikel 3:19, tweede lid, onder a, van de Awb), waarna een ieder schriftelijk bedenkingen kan 

inbrengen. In afwijking van artikel 3:32, eerste lid, van de Awb bedraagt de termijn voor het 

inbrengen van schriftelijk bedenkingen ten hoogste een maand. 24 Het college vult de ter inzage 

gelegde stukken aan met nieuwe relevante stukken en gegevens, waaronder in ieder geval de 

ingebrachte bedenkingen. 25  

 

2.5.2 De Europese consultatie en notificatie 

 

45.  Indien een op grond van artikel 6a.2 van de Tw genomen besluit van invloed is op de handel 

tussen de lidstaten, legt het college op grond van artikel 6b.2, eerste lid, van de Tw een ontwerp 

van het desbetreffende besluit, en de gronden die daaraan ten grondslag liggen, voor aan de 

                                                 
23 Met dien verstande dat de artikelen 3:30, tweede lid, en 3:33 van de Awb volgens artikel 6b.1, derde lid, onder c, van de Tw 

van toepassing zijn uitgezonderd. 
24 Artikel 6b.1, derde lid, onder b, van de Tw. In artikel 3:32, eerste lid, van de Awb is een termijn van twee weken opgenomen. 
25 Artikel 6b.1, derde lid, onder a, van de Tw in samenhang met artikel 3:21, tweede lid, van de Awb. 
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Commissie. Voorts dient het college ook de nri’s, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 

kaderrichtlijn, te raadplegen, aldus hetzelfde artikel 6b.2, eerste lid, van de Tw. Zowel de 

Commissie als deze nri’s kunnen gedurende een maand opmerkingen maken. Op grond van 

artikel 6b.2, tweede lid, van de Tw neemt het college het besluit niet eerder dan nadat deze 

termijn is verstreken. 26 

 

46.  Ingevolge artikel 6b.2, derde lid, van de Tw dient het college bij het nemen van het besluit zoveel 

mogelijk rekening te houden met de opmerkingen die de hiervoor genoemde instellingen over 

het ontwerp aan het college hebben medegedeeld. 

 

47.  Indien de Commissie van mening is dat het voorgelegde ontwerpbesluit een belemmering vormt 

voor de interne Europese markt of indien zij ernstige twijfels heeft over de verenigbaarheid van 

het genoemde ontwerp met het Gemeenschapsrecht, deelt zij dit mee aan het college binnen de 

hiervoor genoemde termijn van een maand. 27 In het geval dat de Commissie de hierboven 

genoemde mededeling doet, wacht het college op grond van artikel 6b.2, vierde lid, van de Tw 

ten minste twee maanden vanaf de datum van die mededeling met het vaststellen van zijn 

besluit. 

 

48.  De Commissie kan een beschikking geven waarin het college wordt gelast het ontwerpbesluit in 

te trekken. Een dergelijke beschikking gaat vergezeld van een gedetailleerde en objectieve 

analyse van de redenen waarom de Commissie van mening is dat het ontwerpbesluit niet moet 

worden genomen, tezamen met specifieke voorstellen tot wijziging.28 Als de Commissie een 

dergelijke beschikking heeft gegeven, brengt het college het ontwerp met betrekking tot de door 

de Commissie in de beschikking aangegeven voorstellen in overeenstemming met het 

Gemeenschapsrecht, of besluit het college het desbetreffende ontwerpbesluit niet vast te stellen 

(artikel 6b.2, vijfde lid, onder a en b, van de Tw). 

 

49.  De procedure die nri’s dienen te volgen indien zij op grond van artikel 7 van de kaderrichtlijn 

ontwerp maatregelen ter consultatie voorleggen aan andere nri’s en de Commissie is 

beschreven in de Aanbeveling betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als 

bedoeld in artikel 7 van de kaderrichtlijn. 29 

 

                                                 
26 Artikel 6b.2, tweede lid, van de Tw. 
27 Artikel 7, vierde lid, van de kaderrichtlijn. 
28 Artikel 7, vierde lid (slot), van de kaderrichtlijn. 
29 Aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in 

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, PbEG L 190/13 van 30 juli 2003.  
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3 Gehanteerde benadering bij de marktanalyses 
 

3.1 Inleiding 

 

50.  In dit hoofdstuk worden de uitgangpunten en de benadering van het college bij het bepalen van 

relevante markten, het vaststellen van AMM en het opleggen van verplichtingen in algemene zin 

nader toegelicht.30 Hierbij betrekt het college een aantal begrippen en concepten uit het 

algemene mededingingsrecht. In bijlage 5 is een schema opgenomen die de concrete invulling 

van deze uitgangspunten en de door het college gevolgde benadering in onderhavig besluit 

weergeeft. 

 

3.2 Bepaling van de relevante markten 

 

51.  Bij de bepaling van relevante markten ten behoeve van dit besluit houdt het college rekening 

met de door de Commissie opgestelde en in hoofdstuk 2 kort besproken richtsnoeren en de 

aanbeveling. 

 

52.  Een relevante markt kent twee dimensies: de productdimensie en de geografische dimensie. Bij 

de vaststelling van de relevante productmarkt wordt bezien welke producten en diensten met 

elkaar in concurrentie staan en daarom tot dezelfde relevante productmarkt behoren. Bij de 

vaststelling van de relevante geografische markt wordt bezien binnen welk geografisch gebied 

aanbieders van de relevante producten en/of diensten in concurrentie met elkaar staan. 

 

53.  De relevante markt voor een product of dienst omvat alle producten of diensten die daarmee 

substitueerbaar of voldoende uitwisselbaar zijn, niet alleen op grond van hun objectieve 

kenmerken, waardoor ze geschikt zijn om in een constante behoefte van de consumenten te 

voorzien, de prijs of beoogde toepassing ervan, maar ook op grond van de 

mededingingsvoorwaarden en/of de structuur van vraag en aanbod op de betrokken markt. 

Producten die alleen in beperkte of relatief beperkte mate onderling uitwisselbaar zijn, behoren 

niet tot dezelfde markt.31 

 

54.  De relevante geografische markt omvat het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen 

een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van de betrokken goederen of diensten, 

waarbinnen de concurrentievoorwaarden op elkaar lijken of voldoende homogeen zijn en dat van 

aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat er duidelijk afwijkende 

concurrentievoorwaarden bestaan.32 

 

                                                 
30 De uitgangspunten van het college met betrekking tot het opleggen van verplichtingen zijn voorts nader uitgewerkt in het 

‘Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen’ van 22 december 2004 (kenmerk: OPTA/EGM/2004/204404). 
31 Richtsnoeren, randnummer 44. 
32 Richtsnoeren, randnummer 56. 
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55.  De grenzen van een relevante markt worden bepaald door de mate van concurrentiedruk op de 

prijsstelling van de producent(en) of dienstverlener(s) die de betrokken producten of diensten 

aanbieden. Bij de bepaling van relevante markten zijn er twee belangrijke bronnen van 

concurrentiedruk die onderzocht moeten worden: i) substitutie aan de vraagzijde en ii) substitutie 

aan de aanbodzijde. Een derde bron van concurrentiedruk is potentiële concurrentie. Het 

verschil tussen aanbodsubstitutie en potentiële concurrentie schuilt in het feit dat bij 

aanbodsubstitutie onmiddellijk wordt gereageerd op een prijsverhoging, terwijl potentiële 

concurrenten mogelijk meer tijd nodig hebben om tot de markt te kunnen toetreden. Om die 

reden wordt de concurrentiedruk die uitgaat van potentiële markttoetreding onderzocht in het 

kader van de vaststelling of op een afgebakende relevante markt partijen zijn met AMM.33  

 

56.  Substitueerbaarheid aan de vraagzijde is een maat voor de bereidheid van de consument om de 

betrokken dienst of het betrokken product te vervangen door andere diensten of producten. 

Substitueerbaarheid aan de aanbodzijde geeft aan in hoeverre andere leveranciers dan die 

welke de betrokken diensten of producten aanbieden, bereid zijn hun productlijn op zeer korte 

termijn om te schakelen dan wel de betrokken producten of diensten kunnen aanbieden zonder 

aanzienlijke extra investeringen. 34 

 

57.  Een methode om na te gaan of er sprake is van vraag- en/of aanbodsubstitutie is de 

zogenaamde “hypothetische monopolist test” die in het mededingingsrecht wordt gebruikt.35 Een 

set van producten wordt verondersteld een aparte relevante markt te zijn, indien een 

hypothetische monopolistische aanbieder van die producten een kleine maar significante36, 

duurzame prijsverhoging door kan voeren zonder daarbij zoveel verkopen te verliezen dat de 

prijsverhoging niet meer winstgevend is. Indien een prijsverhoging niet winstgevend zou zijn 

doordat vragers overstappen naar andere producten (vraagsubstitutie) of doordat aanbieders 

van andere producten zouden beginnen met het aanbieden van de betrokken producten 

(aanbodsubstitutie), moet de marktafbakening worden verbreed door de andere producten en/of 

de andere aanbieders tot de markt te rekenen.  

 

58.  In dit besluit worden markten in eerste instantie afgebakend op basis van overwegingen met 

betrekking tot vraagsubstitutie. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre andere producten 

beschouwd kunnen worden als substituten door afnemers, indien een hypothetische monopolist 

een kleine maar significante, duurzame prijsverhoging boven het concurrerende niveau 

doorvoert. Daarna zal worden bezien in hoeverre mogelijkheden voor aanbodsubstitutie extra 

beperkingen aan het prijsgedrag van de hypothetische monopolist opleggen die niet reeds zijn 

meegenomen in de analyse van vraagsubstitutie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 

aanbodsubstitutie alleen een effectieve beperking aan het gedrag van een hypothetische 

monopolist oplegt, indien de toetreding van andere aanbieders op zeer korte termijn37 en zonder 

significante investeringen kan plaatsvinden en dat deze toetreding ook waarschijnlijk is.38 

                                                 
33 Richtsnoeren, randnummer 38. 
34 Richtsnoeren, randnummer 39. 
35 Deze test wordt ook wel SSNIP (Small but Significant Non-transitory Increase in Price) test genoemd. 
36 Doorgaans wordt daarmee een prijsverhoging van 5 tot 10 procent bedoeld. 
37 Doorgaans maximaal één jaar.  
38 Richtsnoeren, randnummer 52. 
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59.  Er kunnen zich situaties voordoen waarin aanbieders van andere producten ook aanbieder zijn 

van vraagsubstituten voor de betrokken producten waarvoor een hypothetische monopolist een 

kleine maar significante, duurzame prijsverhoging heeft doorgevoerd. Deze aanbieders zijn niet 

relevant in het kader van de analyse van aanbodsubstitutie, aangezien zij reeds actief zijn in het 

aanbod van de betrokken producten. De concurrentiedruk die uitgaat van hun aanwezigheid is 

reeds meegewogen in de analyse van vraagsubstitutie en levert geen additionele 

concurrentiedruk op. Wel is het zo dat de effecten van een mogelijke expansie van hun 

productie van de betrokken producten kan worden meegewogen in de analyse van AMM. 

 

60.  In bepaalde gevallen kunnen producten of diensten, afnemers of geografische gebieden die op 

grond van alleen vraag- en aanbodsubstitutie-overwegingen tot aparte markten gerekend 

zouden worden, toch tot een zelfde relevante markt behoren. Hiervan kan sprake zijn, indien in 

meerdere op grond van vraag- en aanbodsubstitutie afgebakende markten een 

gemeenschappelijke overheersende factor zorgt voor prijsdruk.39 Dit wordt over het algemeen 

een gemeenschappelijke prijsbeperking genoemd.  

 

61.  De afbakening van de relevante eindgebruikersmarkten gaat logischerwijs vooraf aan de 

bepaling van de relevante groothandelsmarkten, aangezien de vraag naar groothandels 

diensten een afgeleide vraag is van de vraag naar eindgebruikersdiensten. Een onderneming 

die diensten aanbiedt op een eindgebruikersmarkt dient daarvoor immers de noodzakelijke 

bestanddelen zelf te produceren dan wel in te kopen bij een aanbieder op de groothandelsmarkt. 

Om die reden worden eerst de relevante markten op eindgebruikersniveau afgebakend teneinde 

op basis daarvan de relevante markten op groothandels (wholesale) niveau te bepalen. Deze 

benadering is in overeenstemming met overweging 7 van de aanbeveling. Deze benadering 

wordt niet gehanteerd indien er geen directe relatie bestaat tussen de betrokken groothandels- 

en eindgebruikersmarkten.  

 

62.  De bepaling van de relevante markt vormt de basis voor het onderzoek naar de vraag of een 

bepaalde onderneming een AMM heeft op de relevante markt en, indien dat het geval is, te 

bepalen wat passende en proportionele ex ante verplichtingen zijn voor die aanbieder om de 

(potentiële) mededingingsproblemen op de markten als gevolg van die AMM te remediëren. Om 

die reden is het noodzakelijk om bij de initiële afbakening van de eindgebruikersmarkt (en de 

daaropvolgende afbakening van wholesalemarkt) uit te gaan van een situatie waarin er geen 

wholesaleverplichtingen aanwezig zijn. 

 

63.  Indien bij de afbakening van de eindgebruikersmarkt zou worden uitgegaan van een situatie 

waarin er wel verplichtingen op de betrokken wholesalemarkt zouden bestaan, zou de 

beoordeling van aanwezigheid van marktmarkt en daarmee de noodzaak van het opleggen van 

verplichtingen op die betrokken wholesalemarkt afhankelijk zijn van een afbakening van de 

eindgebruikersmarkt die is gestoeld op de aanwezigheid wholesaleverplichtingen. Dit zou een 

                                                 
39 Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan situaties waarin een en dezelfde grote partij op verschillende geografische markten 

actief is of situaties waarin het voor een aanbieder niet mogelijk of niet rendabel is prijzen voor verschillende afnemers te 

differentiëren.  
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onzuivere en circulaire benadering zijn van het bepalen van relevante markten. 40 

 

64.  Bij de bepaling van de relevante markt ten behoeve van de beoordeling van AMM op lager 

gelegen niveaus moet echter wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de 

voorgestelde verplichtingen op een hoger gelegen markt. De reden hiervoor is dat de 

aanwezigheid van regulering op de hoger gelegen relevante markt effecten kan hebben op de 

concurrentiesituatie op de lager gelegen markt doordat toetreding mogelijk wordt gemaakt of 

aanbodsubstititie eenvoudiger wordt.  

 

65.  De hierboven beschreven benadering is in overeenstemming met artikel 6a.2, tweede lid, van de 

Tw, waarin is bepaald dat het college alleen verplichtingen kan opleggen aan ondernemingen 

met AMM op de eindgebruikersmarkt, indien wholesalemaatregelen en verplichtingen met 

betrekking tot carrier(voor)keuze ontoereikend zijn. De effecten van wholesalemaatregelen 

moeten dus worden meegewogen in de analyse van AMM op de eindgebuikersmarkt. 

 

66.  Het is logisch deze benadering ook toe te passen in de relatie tussen meerdere verticaal 

gerelateerde wholesalemarkten. De verplichtingen op een hoger gelegen wholesalemarkt zullen 

namelijk tot doel hebben om de concurrentie op een lager gelegen wholesalemarkt te faciliteren. 

Bij de beoordeling van de noodzaak om verplichtingen op het lager gelegen wholesaleniveau op 

te leggen dient dus de aanwezigheid van verplichtingen op het hoger gelegen niveau te worden 

meegewogen.  

 

67.  Gelet op het voorgaande volgt het college bij de bepaling van relevante markten de volgende 

werkwijze: 

 

I. het college bakent alle relevante markten af in de afwezigheid van regulering, 

beginnend bij de laagst gelegen markt (de eindgebruikersmarkt) via eventuele 

tussengelegen markten, met als doel de bepaling van de hoogst gelegen relevante 

markt (de hoogst gelegen wholesalemarkt); 

II.  het college onderzoekt de mate van concurrentie op de betrokken eindgebruikersmarkt 

die zou bestaan indien wordt geabstraheerd van bestaande AMM verplichtingen; 

III.  het college onderzoekt de hoogst gelegen wholesalemarkt op de aanwezigheid van 

AMM en bepaalt, indien noodzakelijk, welke passende verplichtingen worden opgelegd 

op de hoogst gelegen wholesalemarkt; 

IV. het college bepaalt een lager gelegen markt in de aanwezigheid van verplichtingen op 

de hoger gelegen markt; 

V. het college onderzoekt die lager gelegen markt op de aanwezigheid van AMM en 

bepaalt, indien noodzakelijk, welke passende verplichtingen worden opgelegd op die 

lager gelegen markt; 

VI. het college herhaalt stap vier en vijf tot op het niveau van de eindgebruikersmarkt. 

 

68.  Het college hanteert de hierboven beschreven volgorde in ieder geval als inhoudelijk 

                                                 
40 Zie hiervoor ook bijvoorbeeld: OFCOM, Review of the retail leased lines, symmetric broadband origination and wholesale 

trunk segments markets, Explanatory Statement and Notification, 18 December 2003, paragraaf 2.15. 
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uitgangspunt. Het kan voorkomen dat omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid de 

verschillende stappen in het besluit in een andere volgorde worden gepresenteerd. 

 

3.3 De beoordeling van aanmerkelijke marktmacht 

 

69.  Het college dient op grond van artikel 6a.1, derde lid, van de Tw de bepaalde relevante markten 

zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Het onderzoek dient er in ieder geval op gericht te zijn om 

vast te stellen of de desbetreffende markten al dan niet daadwerkelijk concurrerend zijn en of 

hierop ondernemingen actief zijn die beschikken over aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). 

 

70.  Het bovenstaande impliceert niet dat het college eerst moet vaststellen of een bepaalde 

relevante markt daadwerkelijk concurrerend is en daarna pas kan vaststellen of er op die markt 

ondernemingen AMM hebben. De conclusie dat een bepaalde markt daadwerkelijk concurrerend 

is, is equivalent aan de conclusie dat geen enkele onderneming individueel of gezamenlijk met 

een andere onderneming over een AMM op die markt beschikt. Dat betekent andersom gezien 

ook dat, indien op een bepaalde relevante markt één of meer ondernemingen individueel dan 

wel gezamenlijk over een AMM beschikken, die relevante markt niet daadwerkelijk concurrerend 

is.41  

 

71.  Uit de definitie van het begrip AMM blijkt dat op een bepaalde relevante markt één onderneming 

AMM kan hebben (een enkelvoudige machtspositie), maar ook dat meerdere ondernemingen 

gezamenlijk een positie van AMM op een bepaalde relevante markt kunnen innemen. De 

laatstgenoemde situatie wordt een collectieve machtspositie genoemd. In beide gevallen kunnen 

ondernemingen op grond van de Tw worden aangewezen als ondernemingen met AMM. 

 

72.  Verder kan er sprake zijn van AMM op een bepaalde markt indien een onderneming een 

dominante positie heeft op een nauw verbonden markt en deze positie aanwendt om haar 

marktmacht op de eerstgenoemde markt te vergroten. 42 Dit kan zich voordoen bij een verticaal 

geïntegreerde onderneming die een sterke marktpositie heeft op de betrokken netwerkmarkt en 

die positie gebruikt om zijn positie op de dienstenmarkt te versterken. In dat geval kan de 

onderneming met AMM worden aangewezen als onderneming met AMM op beide markten 

gezamenlijk.  

 

73.  Bij de beoordeling van de aanwezigheid van ondernemingen met AMM gaat het om de vraag of 

een onderneming, alleen of samen met andere, een economische kracht bezit die haar in staat 

stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk 

consumenten te gedragen. Het bestaan van een AMM kan worden aangetoond aan de hand van 

een aantal criteria. De belangrijkste criteria voor de beoordeling van de aanwezigheid van 

ondernemingen met AMM zijn beschreven in paragraaf 3.1 van de richtsnoeren.  

 

74.  Het marktaandeel van een onderneming wordt vaak gebruikt als indicatie van de marktmacht. 

                                                 
41 Zie hiervoor: richtsnoeren randnummers 19 en 112, en memorie van toelichting bij de Tw, Kamerstukken II, 2002-2003, 28 

851, nr. 3, blz. 113. 
42 Zogenaamde “hefboomwerking”, artikel 14, derde lid, van de kaderrichtlijn. 
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Alhoewel het marktaandeel alleen veelal niet volstaat om AMM te constateren kan grofweg 

worden gesteld dat in het mededingingsrecht er in het algemeen van wordt uitgegaan dat er 

sprake kan zijn van een economische machtspositie indien een bedrijf een marktaandeel heeft 

van meer dan 40% en dat daarvan vaak sprake zal zijn indien het marktaandeel groter is dan 

50%.43 

 

75.  Naast het marktaandeel worden in de richtsnoeren de volgende criteria genoemd op basis 

waarvan AMM kan worden aangetoond: 

a. De totale omvang van de onderneming; 

b. De controle over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur; 

c. De technologische voorsprong of superioriteit; 

d. Het ontbreken van kopersmacht die een tegenwicht kan vormen; 

e. Gemakkelijke of bevoorrechte toegang tot kapitaalmarkten/financiële middelen; 

f. Product-/dienstendiversificatie (bijvoorbeeld bundeling van producten of diensten); 

g. Schaalvoordelen; 

h. Breedtevoordelen; 

i. Verticale integratie; 

j. Een sterk ontwikkeld distributie- en verkoopnetwerk; 

k. Het ontbreken van potentiële concurrentie; 

l. Grenzen aan de expansie. 

 

76.  De in de richtsnoeren genoemde criteria kunnen niet worden beschouwd als een eenvoudige 

checklist om te beoordelen of er sprake is van AMM of van daadwerkelijke concurrentie. Een 

marktanalyse omvat in het onderhavige kader een algehele, toekomstgerichte analyse van de 

economische kenmerken van een bepaalde relevante markt, waarbij rekening wordt gehouden 

met de specifieke feiten van het individuele geval. Derhalve zal AMM alleen kunnen worden 

geconstateerd door toepassing van en toetsing aan de hand van meerdere van de genoemde 

criteria. Om deze reden en vanwege de diversiteit van de betrokken markten, acht het college 

het niet passend om aan de verschillende criteria vooraf een bepaald gewicht toe te kennen. 

Welke criteria het college met name van belang acht, zal hij bekijken in de context van een 

bepaalde markt, daarbij rekening houdend met de specifieke kenmerken van die markt.44 

 

77.  De bepaling van AMM in een toekomstgerichte analyse betekent dat niet alleen wordt gekeken 

naar de bestaande concurrentiesituatie, maar dat ook wordt bezien of een eventueel gebrek aan 

daadwerkelijke concurrentie blijvend is.45 De marktanalyse in dit besluit is uitgevoerd op een 

prospectieve wijze, waarbij toekomstige ontwikkelingen die de concurrentiesituatie op de 

onderzochte markten significant zullen beïnvloeden zijn meegewogen, voor zover zij 

redelijkerwijs voorzienbaar zijn in de periode tot de volgende marktanalyse. Gelet op artikel 6a.4 

van de Tw hanteert het college daarvoor een periode van maximaal drie jaar. 

 

 

                                                 
43 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 3, blz. 20. 
44 Zie ook: ERG Working paper on the SMP concept for the new regulatory framework, May 2003, paragraaf 6, erg.eu.int. 
45 Richtsnoeren, randnummer 20. 
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3.4 Het opleggen van passende verplichtingen 

 

78.  Artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw bepaalt dat het college, indien hij heeft vastgesteld dat een 

onderneming op een bepaalde relevante markt beschikt over een AMM: 

a. aan die onderneming, voor zover passend, de relevante verplichtingen oplegt; 

b. eerder opgelegde verplichtingen, voor zover zij betrekking hebben op deze markt, in stand 

houdt indien zij nog steeds passend zijn, of 

c. eerder opgelegde of in stand gehouden verplichtingen, voor zover zij betrekking hebben 

op deze markt, intrekt indien zij niet langer passend zijn. 

 

79.  Het college is van oordeel dat het best kan worden voldaan aan de vereisten van de Tw inzake 

passendheid van verplichtingen46 door de Europeesrechtelijke proportionaliteitsnorm als 

uitgangspunt te hanteren. Dit algemene beginsel van gemeenschapsrecht is onder meer nader 

ingevuld door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof). 47 

Toepassing van deze norm ligt voor de hand om een aantal redenen. De norm is relatief 

duidelijk ingevuld door het Hof, de vereisten van artikel 6a.2. van de Tw zijn gebaseerd op 

bepalingen in de Europese richtlijnen (artikel 8 van de toegangsrichtlijn en artikel 17 van de 

universeledienstrichtlijn) die expliciet spreken over proportionaliteit, en de norm omvat in ieder 

geval het evenredigheidsbeginsel van de Awb. 

 

80.  Met het hanteren van de Europese proportionaliteitsnorm voldoet het college in ieder geval aan 

de vereisten van artikel 6a.2 van de Tw en aan de kwalitatieve motiveringsvereisten van artikel 

1.3, vierde lid, van de Tw. Ten aanzien van de kwantitatieve motivering geldt dat ter 

onderbouwing van de proportionaliteitstoets “waar redelijkerwijs mogelijk” een kwantificering van 

de verwachte relevante gevolgen dient plaats te vinden. Naar het oordeel van het college vormt 

deze aanvullende motiveringseis een integraal onderdeel van de proportionaliteitstoets.  

 

81.  Dit betekent dat de door het nieuwe kader voorgeschreven proportionaliteitstoets een motivering 

vereist die aantoont dat het toegepaste instrument voor het bereiken van de doelstellingen van 

het beleid: 

- geschikt is voor het bereiken van de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw; en 

- noodzakelijk is, dus dat:  

- zonder aanwending van het middel het doel hetzij in het geheel niet hetzij in 

onvoldoende mate zou worden bereikt; en bovendien 

- indien verschillende geschikte middelen bestaan, het gekozen instrument het minst 

zware effectieve middel is; en 

- de voordelen die volgen uit de toepassing van het middel in termen van het bereiken van de 

doelstellingen opwegen tegen de mogelijke nadelen daarvan. 

                                                 
46 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.  
47 Zie bijvoorbeeld HvJEG, Zaak C-331/88 van 13 november 1990, FEDESA, Jur 1990 I p. 4023: Ingevolge het 

evenredigheidsbeginsel, dat deel uitmaakt van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht, zijn maatregelen waarbij 

economische activiteiten worden verboden, slechts wettig wanneer zij geschikt en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van 

de legitieme doelstellingen die met de betrokken regeling worden nagestreefd, met dien verstande, dat wanneer een keuze 

mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, die maatregel moet worden gekozen die de minste belasting met zich 

brengt en dat de veroorzaakte nadelen niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel. 
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82.  Daar waar redelijkerwijs mogelijk baseert het college de motivering van de bovengenoemde 

aspecten op beschikbare kwantitatieve informatie. 

 

83.  Om de hierboven beschreven toets goed te kunnen uitvoeren, acht het college het noodzakelijk 

om een aantal uitgangspunten te formuleren met betrekking tot de verhouding van de in artikel 

1.3, eerste lid, van de Tw genoemde doelstellingen tot elkaar. Op basis daarvan wordt in het 

concrete geval een keuze gemaakt voor een prioritaire doelstelling. Deze uitgangspunten 

worden in dit hoofdstuk kort weergegeven. 

 

84.  Het college heeft het ERG-standpunt gebruikt als raamwerk om te bepalen welke 

mededingingsproblemen te verwachten zijn op de onderzochte relevante markt en welke 

verplichtingen mogelijkerwijs geschikt zijn om de problemen te voorkomen dan wel op te 

lossen.48 Op dit standpunt wordt in dit hoofdstuk eveneens kort ingegaan. 

 

85.  In deze fase heeft het college aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek van de 

relevante markt bepaald aan welke van de drie doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw in het 

onderhavige geval prioriteit wordt gegeven. Concreet gaat het daarbij om de vraag of de 

maatregelen van het college zich richten op de bevordering van op infrastructuur gebaseerde 

concurrentie, op de bevordering van dienstenconcurrentie dan wel de directe bescherming van 

de consument.  

 

86.  De sleutel in deze afweging vormt het begrip duurzame concurrentie. Het uiteindelijke doel van 

het reguleringskader is het tot stand brengen van een situatie van duurzame concurrentie, ofwel 

effectieve concurrentie die voor haar bestaan en effectiviteit niet (meer) afhankelijk is van het 

bestaan van sectorspecifieke regulering. Een situatie waarbij diverse ondernemingen met elkaar 

concurreren met gebruikmaking van eigen infrastructuur (infrastructuurconcurrentie) is zo bezien 

duurzamer dan een concurrentiesituatie die afhankelijk is van het bestaan van bijvoorbeeld 

toegangsverplichtingen. 49  

 

87.  In de toelichting bij artikel 2 van de beleidsregels wordt het volgende over duurzame 

concurrentie gesteld:  50  

 

 “De doelstelling van nieuwe kader is om in de gehele elektronische communicatiesector 

daadwerkelijke concurrentie te verwezenlijken, zodat op termijn specifieke regels kunnen 

worden afgeschaft en volstaan kan worden met het algemene mededingingsrecht. Om 

daadwerkelijke concurrentie te verwezenlijken is het noodzakelijk dat aanbieders van 

                                                 
48 ERG, “Common position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework”, ERG(03)30rev1, April 

2004. 
49 Zie hiervoor bijvoorbeeld: OPTA, “Economic considerations on balancing infrastructure and services based competition”, 

Economic policy note No 1, December 2003, p 8: “An alternative infrastructure tackles competitive problems at their source, i.e. 

the market power held by the (fixed) network owner. Therefore, competition on services resulting from competition between 

infrastructures is preferable to competition on services delivered over the same infrastructure.” Zie ook: de ERG “Common 

Position”, paragraaf 4.2.3, blz. 66-70, “supporting feasible infrastructure investment”. 
50 Zie toelichting bij de beleidsregels, Staatscourant 9 juni 2005, nr. 109, p. 11 
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alternatieve infrastructuur, dat wil zeggen andere infrastructuur dan die van de onderneming met 

AMM gestimuleerd blijven om te investeren.” 

 

88.  Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat een situatie van duurzame concurrentie 

het best kan worden bereikt door, daar waar mogelijk, in de keuze van verplichtingen voorrang 

te geven aan maatregelen die infrastructuur concurrentie bevorderen. Deze lijn wordt ook in het 

gezamenlijk standpunt van de ERG over verplichtingen gekozen en wordt ondersteund door de 

afwegingen van de Commissie in de toelichting bij de aanbeveling: 51  

“Het doel van het nieuwe regelgevende kader is uiteindelijk een situatie tot stand te brengen 

waarbij sprake is van een volledige infrastructuurconcurrentie tussen een aantal verschillende 

infrastructuren. Dit kan plaatsvinden binnen of tussen platforms. Regelgeving die de verplichte 

toegang tot bestaande netwerken oplegt, dient als overbruggingsmaatregel om te zorgen voor 

concurrentie tussen diensten en keuzemogelijkheden voor de consument, totdat er voldoende 

infrastructuurconcurrentie bestaat. Investeringen in nieuwe netwerkinfrastructuur zullen ervoor 

zorgen dat des te sneller regelgeving ex ante betreffende deze markt kan worden ingetrokken”.  

 

89.  Alleen waar de infrastructuur waarover concurrerende diensten kunnen worden geleverd binnen 

de termijn van de herziening niet repliceerbaar is en waar niet spontaan wholesale-markten 

ontstaan, zodat op basis hiervan effectieve dienstenconcurrentie mogelijk is, wordt 

dienstenconcurrentie bevorderd en geïntroduceerd door middel van toegangsverplichtingen. 

Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden. In de situatie waarin op in de voorstelbare toekomst 

na de termijn van de herziening de infrastructuur niet repliceerbaar zal zijn, is 

dienstenconcurrentie noodzakelijk om de effecten van duurzame concurrentie te helpen 

nabootsen. In de situatie waarin in de voorzienbare toekomst na de termijn van de herziening 

wel sprake kan zijn van repliceerbaarheid, zullen verplichtingen als toegang en prijsregulering 

zodanig worden vormgegeven dat investeringsprikkels jegens marktpartijen niet negatief worden 

beïnvloed en zo mogelijk het beklimmen van de “investeringsladder” wordt bevorderd. 52 In dat 

geval kan dienstenconcurrentie een opstap vormen naar infrastructuurconcurrentie. Op deze 

wijze geeft het college invulling aan de vereisten van artikel 2 van de beleidsregels. 

 

90.  Waar infrastructuur- en dienstenconcurrentie tekort schieten in het disciplineren van de AMM-

aanbieder geldt ten slotte de doelstelling van consumentenbescherming, dat wil zeggen het 

bevorderen van de belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijzen en kwaliteit. Dit 

betreft die gevallen waarin infrastructuurconcurrentie noch dienstenconcurrentie afdoende zijn 

om te verzekeren dat consumenten de voordelen van concurrentie genieten en waarin direct 

regulerend ingrijpen dus optreedt als een substituut voor marktdiscipline. 

 

91.  De in artikel 1.3 van de Tw genoemde doelstelling van de ontwikkeling van de interne markt is 

niet leidend bij de afweging van de keuze tussen infrastructuur- en dienstenconcurrentie en/of 

wholesale- en retail-maatregelen op bepaalde markten. Deze keuzes vloeien voort uit de 

analyse van de specifieke situatie op een nationale markt. De ontwikkeling van de interne markt 

vormt wel een belangrijke randvoorwaarde bij deze keuzes in de zin dat een nri geen 

                                                 
51 Toelichting bij Aanbeveling van de Europese Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en 

dienstenmarkten, Publicatieblad EG 203, L114/45, blz. 29. 
52 Zie ook: de ERG “Common Position”, paragraaf 4.2.3, blz. 66-70, “supporting feasible infrastructure investment”. 
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maatregelen mag nemen die belemmeringen voor de interne Europese markt opwerpen. De 

Commissie ziet hierop toe in de Europese consultatie en notificatie.  53 Naar het oordeel van het 

college vergt daarom de interne markt geen afzonderlijke maatregelen, maar de effecten daarop 

van de keuze tussen verschillende reguleringsmogelijkheden worden bij de afweging wel 

meegenomen. 

 

92.  Op basis van het onderzoek van de relevante markt bepaalt het college de prioritaire doelstelling 

voor die betreffende relevante markt. Daarbij spelen met name de hoogte van de 

toetredingsbarrières, de mate van repliceerbaarheid van de infrastructuur waarover de diensten 

in de relevante markt geleverd worden en de mate van concurrentie een rol. 

 

93.  Nadat de mogelijke mededingingsproblemen zijn geconstateerd en de prioritaire doelstelling is 

vastgesteld, heeft het college de mogelijke verplichtingen gekozen, gebaseerd op de aard van 

het geconstateerde mededingingsprobleem. In de situatie dat er geen bestaande AMM-

verplichtingen gelden op de betrokken markt heeft het college, waar redelijkerwijs mogelijk, de 

omvang van het probleem getracht te kwantificeren (in elk geval in termen van orde van grootte). 

In andere gevallen heeft het college een beoordeling gemaakt van de waarschijnlijkheid 

waarmee een potentieel mededingingsprobleem zich zal voordoen.  

 

94.  In het gemeenschappelijk standpunt van de ERG over verplichtingen wordt een viertal typische 

marktconstellaties beschreven. Het document beschrijft vervolgens voor elk van deze typische 

marktsituaties het te verwachten marktgedrag door dominante marktpartijen en de potentiële 

mededingingsproblemen die daaruit voortvloeien.  

 

95.  Deze situaties zijn: 

I. Het overhevelen van marktmacht in een wholesale-markt naar een verticaal 

gerelateerde wholesale-markt of retail-markt (“vertical leveraging”): problemen kunnen 

ontstaan door gedrag dat de kosten van concurrenten opdrijft en/of de 

verkoopmogelijkheden van concurrenten inperkt, met als doel de concurrentie op de 

betreffende wholesale- of retail-markt uit te sluiten (“foreclosure”); 

II.  Het overhevelen van marktmacht naar een – niet verticaal gerelateerde – andere markt 

(“horizontal leveraging”): problemen die ontstaan uit gedrag dat er op gericht is 

concurrentie op de betreffende markt uit te sluiten; 

III.  Het gebruik van enkelvoudige marktdominantie (“single market dominance”) in de AMM 

markt zelf: problemen kunnen ontstaan door gedrag gericht op het belemmeren van 

markttoetreding, door het gebruik van uitbuitingsprijzen en door het bestaan van 

productieve inefficiënties, in de betreffende AMM-markt; 

IV. Specifieke situatie van “two-way access” oftewel afwikkelen van verkeer: problemen 

kunnen ontstaan doordat (1) netwerken, als de facto monopolies voor het afwikkelen 

van verkeer op hun eigen netwerk, buitensporige prijzen hanteren; (2) wederzijds 

afhankelijke partijen samenspannen ten koste van eindgebruikers (negatieve 

welvaartseffecten); of (3) door uitsluitingsgedrag. 

 

Enige overlap tussen deze vier situaties is niet uitgesloten. 

                                                 
53 Zie paragraaf 2.4.2 van dit besluit. 
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96.  Voorts geeft het gezamenlijke standpunt van de ERG voor elk van de benoemde situaties aan 

welke maatregelen geschikt kunnen zijn om de in die situatie waarschijnlijke 

mededingingsproblemen te voorkomen dan wel op te lossen. 

 

97.  Het college heeft de benadering in het gezamenlijke standpunt van de ERG als startpunt van de 

analyse gebruikt. Daarbij is bepaald met welke van de vier beschreven constellaties de 

daadwerkelijke marktsituatie de meeste overeenkomst vertoont. Daarnaast is voor de bepaling 

van potentiële mededingingsproblemen gebruik gemaakt van een aantal policy notes en externe 

studies.54  
 
98.  Bij de vaststelling van passende verplichtingen houdt het college voorts rekening met de door de 

minister vastgestelde beleidsregels.55 Met name artikel 2 inzake duurzame concurrentie en 

artikel 4 inzake kwaliteit en toegang zijn van belang bij het opleggen van verplichtingen omdat 

de minister in deze artikelen ingaat op de wijze waarop het college in zijn besluitvorming om 

dient te gaan met de afweging van verschillende belangen. De wijze waarop het college 

rekening houdt met artikel 2 inzake duurzame concurrentie is hiervoor reeds besproken. 56  

 

99.  Het college begrijpt de beleidsregel kwaliteit en toegang zo dat deze relevant is in situaties 

waarin cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

- de kwaliteitsniveaus op het niveau van eindgebruikersmarkten zijn in concurrentie dan wel 

op grond van wettelijke vereisten ontstaan; 

- de kwaliteit op wholesaleniveau kan worden gedifferentieerd (“ontbundeld”) van de kwaliteit 

op eindgebruikersniveau; en 

- het college is voornemens wholesale-maatregelen te nemen die tot effect zouden hebben 

dat ondernemingen beperkt worden in hun mogelijkheden om op eindgebruikersniveau te 

concurreren op kwaliteit (bijvoorbeeld doordat een onderneming met AMM niet de werkelijk 

door hem gemaakte kosten voor het bestaande kwaliteitsniveaus in zijn wholesale-prijzen 

mag doorberekenen). 

 

100.  Voor zover de hierboven beschreven situatie relevant is voor de in dit besluit behandelde 

relevante markten wordt daarop in dit besluit bij de vormgeving van de verplichtingen expliciet 

ingegaan. 

                                                 
54 Zie voor de policy notes de producten van EAT en voor verdere verwijzing naar externe studies de verschillende onderdelen 

van dit besluit.  
55 Zie randnummer 23. 
56 Zie randnummer 78. 
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4 Verloop van de procedure 
 

 

[In definitief besluit] 
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5 De relevante markt 
 

101.  In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het college allereerst de relevante markt dient af te bakenen 

alvorens te kunnen bepalen of een onderneming aanmerkelijke marktmacht heeft. Het gaat 

hierbij om de beschrijving van de producten of diensten die deze markt omvat, en de 

beoordeling van de geografische omvang van die markt. In dit hoofdstuk bakent het college de 

markt voor wholesale-breedbandtoegang af. 

 

102.  In paragraaf 5.1 zal het college ingaan op hetgeen de Commissie over deze markt heeft gesteld 

in haar Aanbeveling. In paragraaf 5.2 beschrijft het college vormen van wholesale-

breedbandtoegang. In paragraaf 5.3 wordt de huidige regulering kort aangehaald. In paragraaf 

5.4 beschrijft het college de relatie met de retailmarkten voor wholesale-breedbandtoegang om 

vervolgens in paragraaf 5.5 mogelijke substituten te onderzoeken hetgeen uiteindelijk in 

paragraaf 5.6 leidt tot afbakening van de relevante productmarkt. In paragraaf 5.7 bepaalt het 

college de geografische dimensie van deze productmarkt. In paragraaf 5.8 gaat het college het 

effect van bestaande regulering op de marktafbakening na en trekt het college conclusies 

omtrent het effect hiervan op afbakening van de relevante markt. In paragraaf 5.9 schetst het 

college ten slotte de relatie met de door de Commissie in haar aanbeveling gedefinieerde markt. 

 

5.1 De Aanbeveling 

103.  In deze paragraaf beschrijft het college de door de Europese Commissie in haar Aanbeveling 

opgenomen markt voor wholesale breedband-toegang. Wholesale-breedbandtoegang is een 

product dat door een netwerkaanbieder aan een dienstenaanbieder, bijvoorbeeld een Internet 

Service Provider (hierna: ISP) wordt aangeboden waarmee de dienstenaanbieder 

breedbandverbindingen aan de eindgebruiker kan leveren. Zo biedt bijvoorbeeld bbned via haar 

netwerk wholesale-breedbandtoegang aan Quicknet, die daarmee internettoegang aan haar 

afnemers levert. Quicknet hoeft derhalve niet te beschikken over een eigen netwerk om 

internettoegang aan te bieden aan eindgebruikers. 

 

104.  De Europese Commissie heeft in haar Aanbeveling de in deze analyse onderzochte markt 

(markt 12 uit de Aanbeveling) alsvolgt gedefinieerd:  

 

Wholesale-breedbandtoegang. 

Deze markt omvat bitstroom-toegang waarmee de transmissie van breedbandgegevens in beide 

richtingen mogelijk wordt gemaakt en andere vormen van wholesale-toegang die over andere 

infrastructuren wordt geleverd, voor zover zij faciliteiten bieden die equivalent zijn met bitstroom-

toegang. Hieronder valt "netwerktoegang en bijzondere netwerktoegang" waarnaar wordt verwezen in 

bijlage I (2) van de Kaderrichtlijn, maar hij omvat niet markt 1157, noch markt 1858.  

 

105.  In de toelichting op de aanbeveling omschrijft de Commissie ‘breedband’ als een 

                                                 
57 De markt voor ontbundelde toegang op  wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor 

het verzorgen van breedband en spraakdiensten. 
58 De markt voor omroeptransmissie diensten voor het leveren van omroepinhoud aan eindgebruikers. 
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stroomafwaartse (van het netwerk naar de gebruiker, hierna downstream) capaciteit naar de 

eindgebruiker van meer dan 128 kbit/s. Tevens geeft de Commissie aan dat deze vorm van 

toegang een verbinding legt tussen de wholesale-afnemer en de eindgebruiker. De wholesale-

afnemer zal de wholesaledienst doorgaans afnemen op een specifiek punt in het netwerk van de 

aanbieder van wholesale-breedbandtoegang. Tevens blijkt uit de toelichting bij de aanbeveling 

dat wholesale-breedbandtoegang gebruikt kan worden door de wholesale-afnemers om 

elektronische communicatiediensten te leveren.  

 

106.  Het college hanteert, de toelichting bij de aanbeveling van de Commissie in aanmerking 

nemend, ter verduidelijking de volgende omschrijving van wholesale-breedbandtoegang: 

wholesale-breedbandtoegang is een wholesaledienst die bestaat uit de levering aan wholesale-

afnemers van transmissiecapaciteit met een vaste of variabele capaciteit (bandbreedte) met een 

stroomafwaartse capaciteit van meer dan 128 kbit/s van de locatie van afname naar de 

eindgebruikerslocatie. De afnemers van wholesale-breedbandtoegang zijn daarmee in staat hun 

eigen elektronische communicatiediensten aan hun eindgebruikers te leveren. 

 

107.  Voor wat betreft de productdefinitie van wholsale-breedbandtoegang merkt de Commissie verder 

het volgende op in de Aanbeveling59: 
‘ Op wholesale-niveau omvatten breedbandtoegangsdiensten dat wat gewoonlijk bitstroom-

diensten wordt genoemd37. Tot nu toe is de wholesale-markt voor breedbandtoegang beperkt 

tot bitstroom-diensten, maar het definiëren van de markt op deze manier maakt het nationale 

regelgevende instanties mogelijk rekening te houden met alternatieve structuren als en 

wanneer die faciliteiten zullen bieden die equivalent zijn met bitstroom-diensten. ‘ 

 

De Commissie is van mening dat de markt voor wholesale-breedbandtoegang in elk geval  

bitstroomtoegang omvat. 

 

 

5.2 Vormen van wholesale-breedbandtoegang 

108.  In deze paragraaf zal het college een nadere omschrijving geven van de verschillende vormen 

van wholesale-breedbandtoegang. Alvorens het college hiertoe overgaat, zal een van de 

belangrijkste kenmerken van wholesale-breedbandtoegang worden verduidelijkt.  

5.2.1 Overboekingsfactor 

109.  Een van de belangrijkste kenmerken van wholesale-breedbandtoegang is de zogenaamde 

overboekingsfactor. De overboeking van een verbinding geeft aan of, en in welke mate, een 

eindgebruiker altijd de volledige bandbreedte van de breedbandverbinding ook daadwerkelijk 

kan gebruiken. De overboeking is gedefinieerd als de gegarandeerde bandbreedte gedeeld door 

de maximale bandbreedte. Indien bijvoorbeeld, een gebruiker een 1024 Kbit/s verbinding heeft 

met een overboekingwaarde van 1:4, houdt dit in dat de gebruiker altijd een minimale 

gegarandeerde snelheid van 256 Kbit/s heeft. In de meeste gevallen zal de gebruiker meer 

bandbreedte tot zijn beschikking hebben. Dit is echter afhankelijk van de overige gebruikers op 

het netwerk. In de praktijk zal de gebruiker slechts 256 Kbit/s tot zijn beschikking hebben 

                                                 
59 Toelichting bij de Aanbeveling, pagina 28.  
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wanneer alle andere medegebruikers maximaal gebruik maken van hun breedbandverbindingen.  

 

110.  Bij overboekingsfactoren van 1:1 kan een gebruiker de gehele capcaciteit gegarandeerd 

gebruiken. Het college zal dit in het vervolg een hoge overboekingsfactor noemen aangezien 

hier de hoogste kwaliteit mee geleverd kan worden. 60 Het college zal overboekingswaarden laag 

noemen indien de waarde lager dan 1:20 bedraagt. Hiermee worden relatief lage kwaliteit 

verbindingen geleverd.  

 

111.  Ter verduidelijking kan de overboeking van breedbandverbindingen vergeleken worden met 

bijvoorbeeld de overboeking van vliegtuigstoelen. Vliegtuigmaatschappijen verkopen in de regel 

meer tickets voor een vlucht dan er daadwerkelijk stoelen beschikbaar zijn. Zij houden hierbij 

rekening met het geobserveerde gemiddeld aantal passagiers dat geen gebruik maakt van de 

vlucht (“no show”). Indien echter onverwachts alle geboekte passagiers verschijnen kunnen 

sommige passagiers niet meteen worden vervoerd en moeten derhalve uitwijken naar een 

volgende vlucht en plaatsnemen in een wachtruimte (vertraging). Voor een breedbandverbinding 

betekent dit de overdracht van data trager wordt, omdat het netwerk “vol” zit en de data wordt 

opgehouden in een buffer (wachtruimte). De data wordt dus feitelijk vertraagd verstuurd. 

 

112.  Voor de verschillende retaildiensten blijkt in de praktijk dat hoe kritischer het gebruik van de 

dienst is, des te meer de eindgebruiker bereid is om hogere tarieven voor garanties te betalen. 

Breedbandinternet voor consumenten is daarentegen meestal gebaseerd op wholesale-

breedbandtoegang met lage overboekingsfactoren. Er zijn maar weinig consumenten bereid fors 

hogere tarieven te betalen om altijd met de volle gegarandeerde breedbandsnelheid te kunnen 

internetten. Datacommunicatiediensten61 daarentegen wordt veel gebruikt voor bedrijfskritische 

processen, zoals het kunnen raadplegen van centrale databestanden. Indien dit trager verloopt 

zal inefficiëntie binnen de organisatie optreden. Bedrijven wensen daarom in de praktijk 

gegarandeerde breedbandverbindigen met hoge kwaliteit. Voor VoDSL62 tenslotte is om 

technische redenen een hoge kwaliteit vereist omdat bij een lagere kwaliteit spraak 

onverstaanbaar wordt. 

5.2.2 Wholesale-breedbandtoegang over koper 

 

113.  Bij wholesale-breedbandtoegang over koper (ook wel ‘bitstroomtoegang genoemd’)63 kan de 

afnemer door een datakoppeling op één of enkele plaatsten64 in Nederland de verbinding met de 

eindgebruikers realiseren. Hierbij wordt het koperen aansluitnetwerk van KPN (markt 11 van de 

                                                 
60 Deze verhouding geeft tevens als breuk de hoogste numerieke waarde. 
61 De markt voor datacommunicatioediensten wordt verder gespecificeerd in paragraaf 5.4.3. 
62 Op VoDSL wordt in paragraaf 5.4.2 verder ingegaan. 
63 In het vervolg van dit besluit wordt alleen de term wholesale-breedbandtoegang gehanteerd. 
64 Wholesale-breedbandtoegangkan in theorie lokaal, regionaal of nationaal worden afgenomen, afhankelijk van het 

netwerkniveau waarop de dienst wordt afgenomen. In de praktijk wordt meestal de nationale en soms de regionale vorm 

afgenomen.  
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aanbeveling) gebruikt om de eindgebruiker te bereiken met behulp van de xDSL65 techniek. Een 

schematische weergave van een dergelijke verbinding is in figuur 1 weergegeven. Het aanbod 

van wholesale-breedbandtoegang bestaat uit producten met verschillende downstream- en 

upstreamsnelheden (van de gebruiker richting het netwerk), overboekingsfactoren en service 

levels. Het college verwijst naar bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting. 
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Figuur 1. Schematische weergave van de wholesale-breedbandtoegang over koper. 

 

114.  De voornaamste aanbieders van wholesale-breedbandtoegang over het koperen 

aansluitnetwerk zijn KPN, bbned, Versatel en Tiscali. Deze partijen leveren wholesale-

breedbandtoegang zowel aan eigen bedrijfsonderdelen als aan derde partijen.  

5.2.3 Wholesale-breedbandtoegang over kabel en andere aansluittechnieken 

 

115.  Naast wholesale-breedbandtoegang over koper kunnen ook andere vormen van wholesale- 

breedbandtoegang tot de door de Commissie in de aanbeveling genoemde product- en 

dienstenmarkt behoren, bijvoorbeeld wholesale-breedbandtoegang via kabelnetwerken. 

Kabelexploitanten leveren zowel intern66 als extern67 een vorm van wholesale-

breedbandtoegang. UPC en Essent leveren bijvoorbeeld doorgaans toegang aan de eigen 

bedrijfsonderdelen Chello en @Home, maar Casema levert zowel wholesale-breedbandtoegang 

                                                 
65 Met xDSL bedoelt het college in dit besluit de familie van aansluittechnieken ADSL, SDSL en VDSL. Deze staan voor 

respectievelijk Asymmetric Digital Subscriber Line, Symmetric Digital Subscriber Line en Very high speed Digital Subscriber 

Line. 
66 Een aanbieder die de wholesale-breedbandtoegang produceert om zelf een retailproduct te leveren voert een interne levering 

uit.  
67 Een levering aan derde partijen. 
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aan zijn eigen ISP Casema als aan Wanadoo68. Het aanbod van wholesale-breedbandtoegang 

over kabelnetwerken bestaat eveneens uit producten met verschillende downstream en 

upstream snelheden en service levels. Kabelnetwerken leveren echter alleen diensten met hoge 

overboekingsfactoren (hoger dan 1:20).  

 

116.  Eveneens kan er sprake zijn van intern en extern geleverde wholesale-breedbandtoegang 

waarbij andere infrastructuren worden gebruikt, zoals glasvezelnetwerken, de Wireless Local 

Loop (hierna: WLL), satellietnetwerken en WiFi69. 

 

117.  Het college zal vanaf paragraaf 5.5.4 nagaan of deze vormen van toegang ook tot de relevante 

markt van wholesale-breedbandtoegang behoren. 

 

5.3 Huidige regulering 
 

118.  KPN is op grond van artikel 6.9 van de oude Tw en artikel 14 van het BOHT70 verplicht een 

aantal vormen van wholesale-breedbandtoegang te leveren aan derde partijen71. Deze 

producten dienen onder gelijke voorwaarden aan eenieder op transparante wijze te worden 

aangeboden.  

 

119.  Het gereguleerde aanbod van KPN bestaat uit wholesale-breedbandtoegang met 

downstreamsnelheden tussen 128 en 4096 Kbit/s en upstream snelheden tussen 128 en 2304 

Kbit/s en is gebaseerd op ADSL en SDSL. Het wordt aangeboden in verschillende 

kwaliteitsklassen en met overboekingsfactoren die variëren van 1:1 tot een ongespecificeerde 

overboeking (1:ongespecificeerd).  

 

120.  Het aanbod kan meerdere verbindingen (PVC’s) per aansluiting bevatten (zie bijlage 1 voor 

technische toelichting) en servicetijden variëren van tijdens kantooruren tot een 24-uurs service. 

Levering kan plaatsvinden over een volledig ontbundelde aansluitlijn of over een gedeelde 

aansluitlijn. Er kan bovendien zowel regionaal als nationaal worden afgenomen. Afhankelijk van 

deze parameters is het tarief tussen de 30 en circa 450 euro per maand.  

 

5.4 Downstream retailmarkten voor wholesale-breedbandtoegang 

 

121.  Er zijn verschillende retaildiensten die gebruik maken van wholesale-breedbandtoegang. De 

retailmarkten van de vaste openbare telefoondienst respectievelijk datacommunicatiediensten 

zijn in afzonderlijke besluiten geanalyseerd72, de retailmarkt voor breedband internettoegang is 

                                                 
68 Deze afspraak tussen Wanadoo en Casema is tot stand gekomen in combinatie met andere afspraken tussen deze partijen; 

dit doet echter niets af aan het feit dat Casema feitelijk aan twee concurrerende ISPs toegang levert. 
69 WiFi wordt zowel gebruikt voor netwerken binnen een woning of bedrijfspand als voor het aansluiten van huishoudens door 

een aanbieder. Het college beschouwt alleen deze laatste vorm van het gebruik van WiFi in dit besluit. 
70 Besluit ONP Huurlijnen en Telefonie. 
71 Zie ook het handhavingsbesluit van het college van 20 september 2002 (OPTA/IBT/2002/202894). 
72 Zie Besluiten voor vaste telefonie en huurlijnen. 
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in bijlage 2 geanalyseerd. Het college volstaat hier met een korte beschrijving van deze retail-

markten. 
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Figuur 2: retailmarkten voor wholesale-breedbandtoegang 

5.4.1 De retailmarkt voor breedband internettoegang 

 

122.  Wholesale-breedbandtoegang wordt gebruikt voor de levering van retail-breedband 

internettoegang. Wholesale-breedbandtoegang voor breedband internettoegang wordt door 

zowel aanbieders van kabelnetwerken als aanbieders van DSL-netwerken aan ISP’s 

aangeboden.  

 

123.  Breedband internettoegang kent verschillende overboekingsfactoren. Het college heeft 

geconstateerd dat op de retailmarkt alle overboekingsfactoren worden gebruikt. Het college 

concludeert in zijn analyse dat de retailmarkt voor breedband internettoegang DSL en 

kabelnetwerken omvat. 

5.4.2 De retailmarkt voor de vaste openbare telefoondienst 

 

124.  Wholesale-breedbandtoegang wordt gebruikt voor de levering van vaste telefonie. Een 

telefoonaansluiting op basis van Voice over DSL (VoDSL) maakt gebruik van wholesale-

breedbandtoegang. VoDSL73 is een vaste telefoniedienst waarbij de gebruiker over het 

algemeen telefoongesprekken en verwante diensten kan initiëren of ontvangen en gebruik wordt 

gemaakt van breedbandtoegang. Voor het aanbieden van VoDSL wordt gebruik gemaakt van 

verbindingen met een overboekingsfactor van 1:1. VoDSL kan alleen via het DSL netwerk 

worden aangeboden omdat kabelnetwerken deze overboekingsfactor niet kunnen leveren. 

 

125.  VoIP is ook een dienst die gebruik maakt van breedbandtoegang. VoIP maakt echter geen direct 

                                                 
73 Met VoDSL kunnen meerdere technieken worden bedoeld. Het college gaat hier echter uit van de techniek die door de 

meeste aanbieders met VoDSL wordt toegepast, namelijk telefonie via breedbandtoegang tot een ATM-netwerk. In feite betreft 

het hier dan ook een Voice over ATM verbinding. ATM staat voor Asynchronous Transfer Mode en is een vorm van 

pakketschakeling waarmee via virtuele kanalen data kan worden overgebracht. 
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gebruik van wholesale-breedbandtoegang. VoIP is namelijk een afgeleid product van breedband 

internettoegang dat op zijn beurt een afgeleid product is van wholesale-breedbandtoegang. 

Daarom is VoIP voor de onderhavige analyse van wholesale-breedbandtoegang geen te 

onderscheiden dienst. Het college zal zich daarom in het vervolg van deze analyse beperken tot 

VoDSL. 

5.4.3 De retailmarkt voor datacommunicatiediensten 

 

126.  Wholesale-breedbandtoegang wordt gebruikt voor de levering van datacommunicatiediensten 

aan eindgebruikers. Datacommunicatiediensten worden, evenals huurlijnen, gebruikt door 

zakelijke eindgebruikers om verschillende vestingen met elkaar te verbinden om bijvoorbeeld 

tussen verschillende (bedrijfs)vestigingen beveiligde connectiviteit voor computernetwerken of 

bedrijfstelefonie te bieden74. In tegenstelling tot de gebruikers van huurlijnen beheren 

eindgebruikers het datacommunicatienetwerk niet zelf, maar kopen zij een 

datacommunicatiedienst in. Voor datacommunicatiediensten worden verschillende markten 

onderscheiden: de levering van datacommunicatiediensten over glasvezel en de levering van 

datacommunicatiediensten over het koperen aansluitnetwerk van KPN. 

 

127.  Voor bedrijven die slechts één locatie hebben, zijn huurlijnen en datacommunicatie geen zinvolle 

diensten. Zij hebben meestal een aansluiting op het openbare telefoonnet en (breedband) 

internettoegang.  

 

128.  Aangezien bij datacommunicatiediensten verschillende vestigingen met elkaar verbonden 

dienen te worden is het belang dat een aanbieder beschikt over een zo groot mogelijk netwerk. 

Indien een aanbieder vanwege onvoldoende dekkingsgraad een verbinding naar een vestiging 

niet kan leveren, is deze immers niet in staat de overeenkomst tot levering van 

datacommunicatiediensten aan te gaan.  

 

129.  Datacommunicatiediensten kennen een overboekingswaarde van 1:20 of hoger. 

Datacommunicatiediensten worden nauwelijks via kabelnetwerken aangeboden omdat 

kabelnetwerken deze overboekingswaarden in de meeste gevallen niet kunnen leveren. Voor 

een volledige analyse verwijst het college naar de marktanalyse huurlijnen.  

5.4.4 Conclusie 

 

130.  Het college constateert dat wholesale-breedbandtoegang kan worden gebruikt voor drie 

retaildiensten (zie figuur 2). Wholesale-breedbandtoegang wordt momenteel gebruikt voor de 

levering van VoDLS, breedband internettoegang en datacommunicatiediensten. Verder volgt uit 

de beschouwing van de retaildiensten dat zowel VoDSL als datacommunicatiediensten alleen 

over DSL netwerken worden aangeboden omdat de hiervoor vereiste overboekingswaarden niet 

via kabelnetwerken gegarandeerd kunnen worden. Voor breedband internettoegang ligt dit 

anders. Immers meer dan 97% van de afzet op de markt voor breedband internettoegang kent 

een overboekingswaarde (lager dan 1:20) die zowel over het kabel- als over het DSL-netwerk 

                                                 
74 Datacommunicatiediensten onderscheiden zich van internettoegang en openbare telefonie doordat bij 

datacommunicatiediensten geen openbare diensten worden bereikt maar juist een gesloten netwerk wordt gevormd. 
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kan worden gerealiseerd. Ten behoeve van de levering van breedband internettoegang is er dus 

op wholesale-niveau sprake van vergelijkbare bouwstenen die door zowel kabelnetwerken als 

DSL-netwerken kunnen worden geleverd. Hieronder worden de te onderkennen verschillen 

tussen verschillende vormen van wholesale-breedbandtoegang (met name de 

overboekingsfactor) nader beschouwd; daarbij wordt geanalyseerd wat daarvan de 

consequenties zijn voor de marktafbakening.  

 

5.5 Afbakening van de relevante wholesalemarkten op basis van relevante 
retailmarkten 

 

131.  Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 omvat de relevante markt alle producten of diensten die 

daarmee substitueerbaar of voldoende uitwisselbaar zijn, zowel op grond van hun objectieve 

kenmerken als ook op grond van de mededingingsvoorwaarden en/of de structuur van vraag en 

aanbod op de betrokken markt. Het college zal derhalve hieronder op basis van vraag- en 

aanbodsubstitutie bekijken of de huidige in de markt geobserveerde vormen van intern en extern 

geleverde wholesale-breedbandtoegang één of meerdere aparte relevante markten vormen. 

Startpunt hierbij is de definitie uit de Aanbeveling. Het college zal daarbij tevens bezien of een 

mogelijke equivalente dienst over kabelnetwerken eveneens tot de relevante markt(en) van 

wholesale-breedbandtoegang dient te worden gerekend.  

 

132.  Vervolgens zal het college bekijken of de producten ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk 

van KPN, huurlijnen (over koper en glasvezel), WiFi, WLL en satelliet tot de productmarkt(en) 

behoren. 75 Na de bepaling van de productmarkt bepaalt het college vervolgens de geografische 

markt. 

5.5.1 Afbakening naar retailmarkt 

Productvormen 

133.  Zoals hiervoor is aangegeven, wordt wholesale-breedbandtoegang in verschillende vormen aan 

afnemers geleverd ten behoeve van verschillende retailproducten. Het college zal in deze 

paragraaf op basis van de retailproducten onderzoeken of de verschillende vormen van 

wholesale-breedbandtoegang substituten zijn en derhalve tot dezelfde relevante markt gerekend 

moeten worden. 

 

134.  Wholesale-breedbandtoegang kent een aantal specificaties. Belangrijke76 specificaties betreffen: 

- de upstream snelheid; 

- de downstream snelheid; 

- de overboekingsfactor. 

Wholesale-breedbandtoegang voor internettoegang 

135.  Zoals in paragraaf 5.4.1 is beschreven, wordt wholesale-breedbandtoegang gebruikt om 

                                                 
75 Het leveren van elektronische communicatiediensten via het elektriciteitsnetwerk (Power Line Communications) is in 

Nederland nooit verder gekomen dan het teststadium. Het college laat deze aansluitnetwerken derhalve buiten beschouwing. 
76 Zoals blijkt uit de tariefschema’s van de verschillende aanbieders. 
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breedband internettoegang te leveren. Alle vormen (met variaties in bovenbeschreven 

specificaties) van wholesale-breedbandtoegang worden in de praktijk voor breedband 

internettoegang gebruikt.  

 

136.  Onderstaand zal worden onderzocht of, ten behoeve van internettoegang, wholesale-

breedbandtoegang over kabelnetwerken van de kabelexploitanten tot dezelfde markt behoort als 

wholesale-breedbandtoegang over DSL. ”De kabel” biedt immers het enige andere vaste 

metalen aansluitnetwerk (naast het aansluitnetwerk van KPN) waarover in Nederland op dit 

moment elektronische communicatiediensten worden geleverd. De kabelnetwerken zijn 

oorspronkelijk uitsluitend aangelegd voor de distributie van omroepsignalen (radio- en televisie) 

maar de meeste kabelnetwerken zijn in de afgelopen jaren technisch aangepast zodat ook 

andere diensten kunnen worden aangeboden77. Zo bieden kabelexploitanten als UPC78 en 

Essent79 via hun kabelnetwerken naast omroepdiensten ook breedband internettoegang en 

telefonie aan. 

  

137.  Nederland kent ongeveer 80 kabelexploitanten; de drie grootste (UPC, Essent en Casema) 

hebben ongeveer 85% van de kabelaansluitingen in handen. De gezamenlijke netwerken van de 

kabelexploitanten kennen een dekking van 88-90% van de huishoudens in Nederland waarover 

breedband internettoegang kan worden aangeboden.  

 

138.  Het college constateert dat kabelexploitanten thans een vorm van wholesale-breedbandtoegang 

tot hun kabelnetwerk aan ISP’s verlenen (tabel 1). Het college heeft uit de antwoorden op de 

vragenlijsten en uit de websites van kabelexploitanten kunnen opmaken dat zij hoofdzakelijk 

zichzelf of een aan zichzelf gelieerde onderneming toegang verlenen (o.a. UPC, Multikabel en 

Delta). Twee kabelexploitanten (Essent en Casema) bieden naast een eigen onderdeel wel een 

andere (niet aan zichzelf gelieerde) ISP (beperkt) toegang. Ten slotte biedt een aantal 

kabelexploitanten toegang aan één of twee niet gelieerde ISP’s (o.a. Cogas, ONS CAI, Kabel 

Noord, CAI Harderwijk). 

 

                                                 
77 De netwerken bestaan thans uit een kernnetwerk dat gebruik maakt van glasvezelbekabeling. Het laatste stuk naar de 

aangesloten locaties (meestal huishoudens) maakt nog gebruik van coax-bekabeling. Deze netwerken worden daarom vaak 

Hybrid Fiber Coax (HFC) netwerken genoemd. 
78 UPC Telefonie (zie ook http://www.upc.nl). 
79 Twinner (zie ook http://www.twinner.nl of http://www.essentkabelcom.nl). 
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Tabel 1. Overzicht van de Nederlandse kabelmaatschappijen die toegang bieden aan ISP’s 

 

Eigenaar kabelnetwerk ISP’s die internettoegang aanbieden over 

kabelnetwerk 

UPC Nederland Chello (onderdeel UPC) 

Essent Kabelcom @Home (onderdeel Essent) 

Introweb80 

Casema Casema 

Wanadoo 

Multikabel Multikabel 

Delta Zekatel (onderdeel Delta) 

CaiW CaiWay (onderdeel CaiW) 

Cogas @Home 

CaiWay 

Nutsbedrijven Maastricht Nutsbedrijven Maastricht 

@Home 

ONS CAI CaiWay 

Kabel Noord Chello 

@Home 

St. CAI Harderwijk Chello 

CaiWay 

CAI Brunssum Cubic Circle 

St. CAI IJsselstein CaiWay 

St. Kabelnet Veendam Netvisit 

GE. CAI Edam-Volendam Multikabel 

St. KTV Braband Gelderland CaiWay 

TEBECAI Culemborg Cable4U 

St. KTV Pijnacker CaiWay 

Gem. CAI Albrandswaard CaiWay 

Kabeltex Kabeltex 

OKEM Okem 

Doornse CAI CaiWay 

St. CAS Hilvarenbeek CaiWay 

St. KTV Huissen Betuwenet 

Kabeltelevisie Waalre IAE/VIA NET.WORKS 

 

139.  Aanbieders die wholesale-breedbandtoegang via de toegangsvormen DSL en kabel leveren zijn 

veelal ook zelf actief op de retailmarkt voor breedband internettoegang. Op deze retailmarkt 

concurreren aanbiedingen van respectievelijk kabel- en DSL-aanbieders met elkaar. Het college 

heeft uit de gegevens van marktpartijen afgeleid dat de kosten voor wholesale-

breedbandtoegang ongeveer 70% van het tarief voor breedband internettoegang uitmaken. 

                                                 
80 Introweb geeft op haar website aan dat vanwege een voorwaarden in het contract tussen Essent en Introweb zij geen 

breedband internettoegang aan particulieren mag leveren. Introweb levert kabelinternet aan zakelijke gebruikers in 10 regio’s.  
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Indien een hypothetische monopolist81 van wholesale-breedbandtoegang via DSL het tarief met 

10% verhoogd, heeft een aanbieder van breedband internettoegang op de retailmarkt de keuze 

om deze hogere kosten door te berekenen in het retailproduct of om de hogere kosten zelf te 

nemen. Indien een aanbieder van breedband internettoegang deze hogere inkoop kosten 

doorberekent aan de eindgebruiker zou het tarief met 7% verhoogd worden. 82 Gelet op de in 

Nederland vigerende sterke concurrentie tussen breedband internettoegang aansluitingen83, is 

het aannemelijk dat bij een dergelijke wholesale-prijsverhoging retail-marktaandeel zal worden 

verloren aan kabelaanbieders. Verminderd retail-marktaandeel van de betreffende aanbieder 

leidt daarmee ook tot verlies van marktaandeel van de aanbieder van de wholesale-

breedbandtoegang via DSL dat immers de bouwsteen vormde voor het retailproduct. Via de 

retailmarkt van breedband internettoegang oefenen de verschillende vormen van wholesale-

breedbandtoegang zo concurrentiedruk op elkaar uit. Indien de aanbieder van breedband 

internet toegang besluit (vanwege de retailconcurrentie) om de hogere kosten van wholesale-

breedbandtoegang niet door te berekenen, zou hierdoor de marge voor deze retail-aanbieder 

zeer klein of zelfs negatief worden. De aanbieder zou dan (zeker op langere termijn) de markt 

moeten verlaten waardoor op zijn beurt de aanbieder van wholesale-breedbandtoegang minder 

producten afzet. Dit leidt er toe dat een aanbieder van wholesale-breedbandtoegang een 

dergelijke verhoging niet winstgevend zal kunnen doorvoeren. Zo zorgt in beide gevallen de 

effectieve retailconcurrentie tussen DSL en kabel in Nederland voor prijsdruk op wholesale-

breedbandtoegang. 

 

140.  Wholesale-breedbandtoegang over kabel biedt thans een kwalitatief lage overboekingsfactor. 

Wholesale-breedbandtoegang met een overboekingwaarde van 1:20 en hoger wordt alleen via 

het DSL netwerk geleverd. Wholesale-breedbandtoegang over de kabel biedt hier geen 

alternatief. Vanwege dit verschil in technische capaciteiten vormt wholesale-breedbandtoegang 

over de kabel daarom een vraagsubstituut voor retail-breedband internettoegang waarbij een 

kwalitatief lage overboekingsfactor niet als belemmerend wordt ervaren. 

 

141.  Uit gegevens van marktpartijen die in het kader van deze marktanalyse door het college zijn 

opgevraagd (hierna: informatieverzoek)84, concludeert het college dat de afzet van 

internettoegang met een overboekingswaarde van 1:20 en hoger minder dan 3% van de totale 

retailmarkt voor breedband internettoegang uitmaakt. Het college acht het daarom niet 

waarschijnlijk dat een hypothetische monopolist zijn (interne) tarieven voor wholesale-

breedbandtoegang over xDSL winstgevend kan verhogen. Wholesale-breedbandtoegang over 

kabel verhindert deze winstgevendheid nu hierdoor overstap op de retailmarkt voor breedband 

internettoegang wordt mogelijk gemaakt. Wholesale-breedbandtoegang over kabel vormt 

daarom een substituut voor wholesale-breedbandtoegang over xDSL voor de meest gangbare 

overboekingsfactoren. Beide vormen behoren daarom tot de relevante markt voor wholesale-

breedbandtoegang voor internettoegang. 

                                                 
81 Zie randnummer 52 voor beschrijving van de hypothetische monopolist test. 
82 Aanbieders geven over het algemeen aan dat de marges op ISP diensten laag zijn. Het is daarom aannemelijk dat verhoogde 

inkoopkosten geheel, of voor een groot gedeelte, moeten worden doorberekend aan de eindgebruikers. 
83 Zie hiervoor bijlage 3 
84 De in het kader van deze marktanalyse in maart 2004 gestelde vragen om informatie op grond van artikel IVa van de wet van 

17 december 2003 (Stb. 2004, 23). 
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142.  Benadrukt dient te worden dat deze conclusie in de meeste andere Europese lidstaten anders is. 

De situatie in Nederland wijkt in sterke mate af van de overige Europese landen. Alleen 

Oostenrijk en Malta kennen een hogere penetratie van kabelinternet dan Nederland. De overige 

22 lidstaten kennen een veel lagere penetratie. Ook is Nederland één van de weinige landen 

waar naast interne leveringen ook extern wholesale-breedbandtoegang over kabel wordt 

geleverd, zoals blijkt uit de tabel bij randnummer 138.  

 

143.  De meeste betrokken aanbieders (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) geven ook aan dat er prijsdruk van 

kabel op wholesale-breedbandtoegang aanwezig is, al dan niet indirect via de retailtarieven. 

Alleen Tiscali stelt dat beide producten niet of nauwelijks substitueerbaar zijn door de verticale 

exploitatie van het kabelnetwerk. Dit laat evenwel de aanwezigheid van indirecte prijsdruk 

onverlet. 

Wholesale-breedbandtoegang voor vaste telefonie 

144.  In paragraaf 5.4.2 is beschreven dat wholesale-breedbandtoegang gebruikt wordt om vaste 

telefoniediensten (VoDSL) te leveren. Niet alle vormen van wholesale-breedbandtoegang zijn 

hiervoor geschikt. In de praktijk wordt voornamelijk wholesale-breedbandtoegang met een 

overboekingsfactor van 1:1 gebruikt waarbij gekoppeld wordt op ATM -niveau om een 

acceptabele spraakkwaliteit mogelijk te maken. 

 

145.  Wholesale-breedbandtoegang over kabel vormt hier geen vraagsubstituut aangezien deze niet 

de voor telefonie gewenste overboekingsfactor kan leveren. Tevens vormt wholesale-

breedbandtoegang over kabel geen aanbodsubstituut aangezien niet zonder aanzienlijke 

investeringen een dergelijke overboekingsfactor gerealiseerd kan worden. 

 

146.   Wholesale-breedbandtoegang voor vaste telefonie beperkt zich derhalve tot het DSL-netwerk. 

Wholesale-breedbandtoegang voor datacommunicatie 

147.  In paragraaf 5.4.3 is beschreven dat wholesale-breedbandtoegang gebruikt wordt om data-

communicatiediensten te leveren. Ook hiervoor zijn niet alle vormen van wholesale-

breedbandtoegang geschikt. In de praktijk wordt voornamelijk wholesale-breedbandtoegang met 

een overboekingsfactor van 1:20 of hoger gebruikt waarbij een koppeling op ATM-niveau de 

voorkeur geniet. Datacommunicatiediensten worden immers voornamelijk gebruikt bij 

bedrijfsprocessen waardoor garanties over de doorvoersnelheid vereist zijn.  

 

148.  Wholesale-breedbandtoegang over kabel vormt ook hier geen substituut aangezien deze niet de 

gewenste overboekingsfactor van 1:20 of hoger kan leveren. Tevens vormt wholesale-

breedbandtoegang over kabel geen aanbodsubstituut aangezien niet zonder aanzienlijke 

investeringen een dergelijke overboekingsfactor gerealiseerd kan worden. 

 

149.  Wholesale-breedbandtoegang voor datacommunicatiediensten beperkt zich aldus tot het DSL 

netwerk. 
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Opsplitsing van de markt voor wholesale-breedbandtoegang 

150.  De vraag die het college dient te beantwoorden is of het bovenstaande er toe leidt er sprake is 

van één markt voor wholesale-breedbandtoegang of dat er meerdere aparte relevante markten 

voor wholesale-breedbandtoegang dienen te worden afgebakend. 

 

151.  Het college is van oordeel dat de upstream- en downstreamsnelheid geen onderscheidende 

kenmerken zijn waarop markten kunnen worden onderscheiden. Er zijn geen aanwijzingen dat 

een bepaalde snelheid (of snelheidsgrens) zo karakteristiek is dat een hypothetische monopolist 

het tarief van een product met die snelheid winstgevend met 10% kan verhogen. Immers, 

naastgelegen producten met een lagere en hogere snelheid vormen in dat geval voor alle drie 

de retailmarkten werkbare alternatieven. Zowel voor breedband internettoegang als voor 

datacommunicatiediensten en VoDSL worden verbindingen gebruikt met up- en downstream 

snelheden vanaf 256 kbit/s tot de hoogst mogelijke snelheid. Ook is geen afwijkende 

tariefsprong te ontdekken tussen bepaalde snelheden.  

 

152.  Dit kan echter niet gezegd worden van de overboekingsfactor. Voor breedband internet geldt dat 

allerlei overboekingswaarden kunnen worden gebruikt; voor VoDSL is echter alleen een hoge 

overboekingsfactor van 1:1 geschikt, terwijl datacommunicatiediensten alleen geleverd kunnen 

worden over wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger. Het 

college zal met behulp van een SSNIP-testen bekijken of op basis van deze uitgangspunten 

overboekingsfactoren van enerzijds 1:20 en hoger en anderzijds 1:1 aparte relevante markten 

opleveren. 

1:∞ 1:20 1:10 1:4 1:1 

VoDSL 

 Datacommunicatie 

Breedband internettoegang 

SSNIP SSNIP 

(Ongespecificeerd) 

Hoge overboeking Lage overboeking 
 

Figuur 3. Afbakening van de markt naar overboekingsfactor. 

 

Overboekingsfactor 1:20 of hoger 

153.  Om na te gaan of wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger 

een aparte relevante markt voor wholesale-breedbandtoegang vormt, dient de vraag beantwoord 

te worden of een hypothetische monopolist winstgevend tarieven van wholesale-

breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 en hoger met 10% kan verhogen. 
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154.  Bij een dergelijke verhoging zal voor het aanbieden van breedband internettoegang met een 

overboekingsfactor van 1:20 of hoger mogelijk een alternatief bestaan in een overboekingsfactor 

van lager dan 1:20. Immers, voor het aanbeiden van breedband internettoegang kan gebruik 

worden gemaakt van alle beschikbare overboekingsfactoren. Een aanbieder die tot een 

verhoging overgaat verliest weliswaar een deel van zijn afnemers die wholesale-

breedbandtoegang gebruiken op de retailmarkt voor breedband internettoegang; echter de totale 

overstap binnen de productgroep zal beperkt zijn omdat bij een prijsverhoging de gebruikers van 

een overboekingsfactor va n 1:1 een alternatief vinden in producten met overboekingsfactor van 

1:4, gebruikers van 1:4 in producten met overboekingsfactor 1:10 en gebruikers van 1:10 in 

overboekingsfactor 1:20 waarmee het grootste gedeelte van de verschuivingen ten gevolge van 

de verhoging binnen de productgroep van 1:20 of hoger blijft. 

 

155.  Voor het aanbieden van datacommunicatiediensten bestaan geen alternatieven voor wholesale-

breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger. Wholesale-

breedbandtoegang met een overboekingsfactor met een lagere kwaliteit dan 1:20 is immers niet 

geschikt voor het aanbieden van datacommunicatiediensten.  

 

156.  Gezien de noodzaak van de wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 

of hoger voor het aanbieden van datacommunicatiediensten en het beperkte belang van 

wholesale-breedbandtoegang met overboekingswaarden 1:20 en hoger op de totale markt voor 

breedband internet toegang, waar meer dan 97% bediend wordt over wholesale-

breedbandtoegang met een overboekingsfactor lager dan 1:20, dient geconcludeerd te worden 

dat de tarieven van wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger 

winstgevend verhoogd kunnen worden en dat om die reden geen sprake is van vraagsubstitutie 

tussen wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger en 

wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor lager dan 1:20.  

 

157.  Ook andersom is er geen sprake van vraagsubstitutie. Indien de prijzen van producten met een 

overboekingsfactor van lager dan 1:20 met 10% worden verhoogd, zijn producten met een 

overboekingsfactor van 1:20 of hoger geen aannemelijk alternatief. De wholesale tarieven van 

producten met een hoge overboekingsfactor zijn afhankelijk van de overboekingsfactor anderhalf 

tot vier keer zo hoog als de tarieven van ‘vergelijkbare’ producten met een overboekingsfactor 

van lager dan 1:20. De overstap zal daarom dusdanig klein zijn dat een hypothetische 

monopolist een prijsverhoging van 10% op producten met een overboekingsfactor van lager dan 

1:20 winstgevend kan doorvoeren. 

 

158.  Het college concludeert dat er geen sprake is van aanbodsubstitutie die tot een bredere 

marktafbakening zou moeten leiden. De geïnstalleerde netwerkapparatuur is bepalend of 

bandbreedtegaranties (en daarmee overboekingsfactoren van 1:20 of hoger) kunnen worden 

aangeboden. Indien een aanbieder de keuze al heeft gemaakt voor apparatuur die deze 

mogelijkheid niet bezit dan zal deze aanbieder zijn apparatuur moeten vervangen om wel 

overboekingsfactoren van 1:20 of hoger aan te kunnen bieden. Deze apparatuur maakt circa 

30% 85 uit van de totale investering om wholesale-breedbandtoegang aan te kunnen bieden. 

Hieruit volgt dat een aanbieder niet zonder aanzienlijke extra investeringen wholesale-

                                                 
85 Het college heeft zich gebaseerd op het model dat is beschreven in randnummer 221. 
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breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger kan leveren indien hij op basis 

van zijn huidige apparatuur slechts wholesale-breedbandtoegang zonder garanties kan leveren. 

Er is daarom geen sprake van aanbodsubstitutie. 

 

159.  Het college concludeert derhalve dat er twee aparte relevante markten zijn, namelijk een markt 

van wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger, en een markt 

van wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van lager dan 1:20. 

Overboekingsfactor 1:1 

160.  Om te bekijken of de producten met een overboekingsfactor van 1:1 een aparte relevante markt 

vormen, dient de vraag beantwoord te worden of een hypothetische monopolist winstgevend 

tarieven van wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:1 met 10% kan 

verhogen. Bij een dergelijke verhoging kan voor breedband internettoegang en 

datacommunicatie ook wholesale-breedbandtoegang worden gebruikt met een overboeking van 

1:4. VoDSL kent echter geen alternatief.86 Wholesale-breedbandtoegang met een 

overboekingsfactor van 1:1 wordt echter vooralsnog zeer summier (minder dan 5%) gebruikt 

voor VoDSL. De overige 95% wordt gebruikt voor datacommunicatie. Daarom is de prijsdruk van 

hogere overboekingswaarden op wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 

1:1 voldoende om deze tot de markt van wholesale-breedbandtoegang met een 

overboekingsfactor van 1:20 of hoger te rekenen.  

Conclusie: twee aparte relevante markten 

161.  De door de Europese Commissie aanbevolen markt van wholesale-breedbandtoegang dient in 

Nederland te worden opgesplitst in twee aparte relevante markten, zijnde de markt van 

wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor van 1:20 of hoger en de markt van 

wholesale-breedbandtoegang met een overboekingsfactor lager dan 1:20. Het college zal deze 

markten in het vervolg benoemen als de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

(1:20 en hoger) en de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang (lager dan 1:20). 

 

162.  De producten in de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kennen in het 

algemeen downstreamsnelheden die kunnen oplopen tot boven de 8 Mbitp/s, een maximale 

upstream snelheid van 1024 kbit/s, een niet gegarandeerde capaciteit (overboeking van lager 

dan 1:20) en levering over zowel DSL-netwerken als kabelnetwerken. 

 

163.  De producten in de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kennen in het 

algemeen upstream- en downstreamsnelheden tussen 128 kbit/s tot 2304 kbit/s, een set van 

gegarandeerde capaciteiten (overboeking van 1:1 tot en met 1:20) en levering over DSL-

netwerken. 

 

164.  [vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]bevestigen in de beantwoording van het 

                                                 
86 Gesteld zou kunnen worden dat een verbinding met een hoge overboekingsfactor gebruikt zou kunnen worden om retail 

breedband internettoegang te produceren waarover VoIP zou kunnen worden geleverd. Dit zou betekenen dat via de retail-

markt wholesale-breedbandtoegang met een hoge en lage kwaliteit concurrentiedruk op elkaar kunnen uitoefenen. Echter, het 

college heeft in de analyse van de vaste telefonie markt geconstateerd dat VoDSL en VoIP geen substituten vormen aangezien 

VoDSL tot de markt van hoog-capacitaire aansluitingen behoort en VoIP tot de markt van laag-capacitaire aansluitingen.  
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informatieverzoek dat gegarandeerde capaciteit een belangrijk onderscheid vormt tussen de 

twee door het college onderscheiden productmarkten. De overige gevraagde aanbieders geven 

aan oftewel niet actief te zijn op een van beide markten, dan wel gaan niet in op de vraag. 

 

165.  Het college zal in de volgende paragrafen bekijken of ULL, wholesale-breedbandtoegang over 

andere infrastructuren (huurlijnen koper, huurlijnen glasvezel, WiFi, WLL en satelliet) en 

doorverkoop van wholesale-breedbandtoegang tot de markten van lage en hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang behoren.  

5.5.2 Substitutie door ULL 

 

166.  Om op basis van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk een nationale propositie in de 

Nederlandse markt te kunnen zetten, is het voor een aanbieder noodzakelijk om xDSL-

apparatuur te plaatsen op het niveau van de MDF-locaties (ruim 1355 locaties) en te beschikken 

over transmissiecapaciteit vanaf deze locaties (d.w.z. dat het netwerk van de aanbieder dient te 

zijn uitgerold tot op het niveau van de MDF-locaties). Om uitsluitend op basis van ingekochte 

ULL een aanbod te kunnen doen voor datacommunicatiediensten dient deze aanbieder 

nagenoeg naar alle 1355 MDF centrales verbindingen aan te leggen (zie randnummer 128). Ook 

om een aanbod te kunnen doen voor breedband internettoegang en VoDSL, dient een 

aanbieder op een significant gedeelte van deze centrales aangesloten te zijn. 

 

167.  Bij wholesale-breedbandtoegang is dit niet nodig aangezien een aanbieder op slechts één of 

enkele locaties uitgerold hoeft te zijn om een landelijk aanbod te kunnen doen. Het college acht 

het niet aannemelijk dat een afnemer van wholesale-breedbandtoegang bij een prijsverhoging 

van 10% zou beslissen om uitrol tot het niveau van ULL te bewerkstelligen gezien de enorme 

investeringen die hiermee gepaard gaan.  

 

168.  Dit betekent dat zowel voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang als voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang ULL geen vraagsubstituut is. 

 

169.  Aanbodsubstitutie is in deze niet relevant omdat de enige partij die ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk levert en kan leveren, namelijk KPN, zowel actief is op de markt voor lage als 

voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

 

170.  Het college concludeert dat ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN geen 

onderdeel vormt van de markten voor wholesale-breedbandtoegang. Dit is in overeenstemming 

met de Aanbeveling van Europese Commissie.87 De Commissie merkt hierover op:   
‘ (…) Het is evenzeer de vraag of een nieuwkomer die gebruik maakt van wholesale-

breedbandtoegangsdiensten voor het leveren van diensten aan de eindgebruikersmarkt 

gemakkelijk zou kunnen overschakelen naar het gebruiken van ontbundelde aansluitnetten 

voor het leveren van een equivalente dienst. Vanuit het oogpunt van de vraag zal een 

wholesale-leverancier die gebruik maakt van wholesale-breedbandtoegang, ontbundelde 

aansluitnetten als substituut beschouwen wanneer de exploitant van de wholesale-

breedbandtoegang beschikt over alle andere netwerkelementen die nodig zijn om zelf in een 

                                                 
87 Toelichting bij aanbeveling op p.28. 
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equivalente dienst te voorzien. De aanbodsubstitutiemogelijkheden hangen af van dezelfde 

voorwaarde. Het is derhalve duidelijk dat ontbundelde aansluitnetten en wholesale-

breedbandtoegang gescheiden markten zijn. ‘ 

 

171.  Het college heeft aan de aanbieders de stelling voorgelegd dat ontbundelde toegang tot het 

aansluitnetwerk een afzonderlijke markt ten opzichte van de markt voor wholesale-

breedbandtoegang vormt. Met deze hypothese is het overgrote deel van de aanbieders 

[vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)88 het eens, waarbij, waar 

onderbouwd, het voornaamste argument is dat een aanbieder, die diensten aanbiedt met 

gebruik van wholesale-breedbandtoegang, aanzienlijke investeringen moet plegen om diensten 

via ontbundelde toegang te kunnen gaan aanbieden.  

5.5.3 Substitutie door mobiele netwerken 

 

172.  Nederland beschikt over vijf mobiele netwerken die worden geëxploiteerd door KPN-Mobile, 

Vodafone, T-Mobile, Orange en Telfort. De vraag is of via deze netwerken substituten worden 

geboden voor lage en hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

 

173.  In het besluit over de markt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken constateert 

het college dat met betrekking tot data en internet dat mobiel internet tot dusver onvoldoende 

volwassen is om beschouwd te worden als reëel alternatief voor vast (breedband) 

internettoegang. Vooralsnog is de overweging of mobiel internet een substituut vormt voor vast 

internet derhalve niet relevant. Voor breedband internettoegang geldt dat de prijs per te 

downloaden kbit via mobiele netwerken veel hoger is dan via DSL en kabel89. Het mobiele 

aanbod is dan ook met name gericht op zakelijke gebruikers met een laptop e.d. Het aanbod in 

termen van prijs/bandbreedte verhouding via mobiele netwerken is niet te vergelijken met het 

aanbod via vaste netwerken. Op de markt voor datacommunicatiediensten geldt daarom des te 

meer dat via mobiele netwerken geen aanbodsubstituut wordt geboden. Voor telefonie geldt ten 

slotte dat in de marktanalyse vaste telefonie is geconstateerd dat mobiele telefonie gedurende 

de reguleringsperiode geen substituut vormt voor vaste telefonie.  

 

174.  De vraag naar wholesalediensten is een afgeleide van de vraag naar retaildiensten. De 

eindgebruikersdiensten die via de mobiele netwerken worden aangeboden, vormen geen 

(vraag)substituut voor de eindgebruikersdiensten die via wholesale-breedbandtoegang kunnen 

worden aangeboden. Bij een prijsverhoging van wholesale-breedbandtoegang zullen  wholesale-

afnemers niet overstappen op mobiele netwerken omdat de bijbehorende 

eindgebruikersdiensten geen substituut vormen voor eindgebruikersdiensten via wholesale-

breedbandtoegang. Het college concludeert dan ook dat de mobiele netwerken niet tot de 

relevante markten voor lage en hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang moeten worden 

gerekend. 

                                                 
88 In de beantwoording van het informatieverzoek. 
89 Bij KPN-Mobile kost een flat fee data-abonnement op het UMTS-netwerk €75,- met een maximale bandbreedte van 384 kbit/s 

downstream en 64 kbit/s upstream. Een retail-abonnement over xDSL of kabel kost ongeveer 15 tot 20 euro. Bij Vodafone kost 

het downloaden van 200 Mbyte met dezelfde maximale bandbreedte €100,-. Het downloaden van 100 Mbyte via een 

vergelijkbaar aanbod van Zonnet over xDSL kost ongeveer 1,50 euro.  
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5.5.4 Substitutie door huurlijnen (koper of glasvezel) 

 

175.  Indien een blijvende tariefverhoging van 5 á 10% plaatsvindt in de productmarkt voor hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zouden afnemers kunnen kiezen voor duurdere 

alternatieven gebaseerd op huurlijnen over koper of glasvezel. De tarieven van  wholesale-

huurlijnen van KPN (het zogenaamde Interconnecterende Leased Line aanbod) zijn echter meer 

dan twee keer hoger dan de vergelijkbare90 wholesale-breedbandtoegang producten van KPN. 

Hierdoor acht het college het aannemelijk dat een blijvende tariefverhoging op de productmarkt 

van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang van 5 á 10% winstgevend kan worden 

doorgevoerd. Het college concludeert daarom dat huurlijnen en hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang geen substituten vormen.  

 

176.  Aangezien lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang wat tarief en functionaliteit betreft nog 

meer van huurlijnen verschilt dan hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang van huurlijnen, 

zijn huurlijnen ook geen vraagsubstituut voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

177.  Het college concludeert dat  wholesale-huurlijnen geen onderdeel vormen van de markten voor 

wholesale-breedbandtoegang.  

5.5.5 Substitutie door WiFi 

 

178.  Eindgebruikersproducten die zijn gebaseerd op WiFi vormen geen substituut voor de 

retaildiensten die worden aangeboden op basis van hoge en lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Datacommunicatiediensten worden namelijk niet via WiFi geboden, en ook 

telefonie via WiFi wordt niet geleverd. Uit bijlage 2 volgt dat WiFi ook geen substituut vormt voor 

breedband internettoegang via xDSL en kabelnetwerken.  

 

179.  Bij een prijsverhoging van wholesale-breedbandtoegang zullen  wholesale-afnemers niet 

overstappen op WiFi-netwerken omdat de eindgebruikersdiensten die hiermee geleverd worden 

geen substituut vormen voor de eindgebruikersdiensten via wholesale-breedbandtoegang. Het 

college concludeert daarom dat van WiFi onvoldoende prijsdruk uit zal gaan op de wholesale-

markten voor hoge en lage kwaliteit breedband internet toegang, om WiFi tot de relevante markt 

te kunnen rekenen. 

 

180.  Het college concludeert dat WiFi niet tot de relevante markten van lage en hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang behoort. 

5.5.6 Substitutie door WLL 

 

181.  In Nederland zijn eind 2003 twee vergunningen voor Wireless Local Loop (WLL) geveild die zijn 

verkregen door Enertel en Versatel. Versatel heeft een vergunning gekregen voor de frequenties 

in de 2,6 GHz-band die geldt tot 2008. Enertel heeft een vergunning gekregen voor de 3,5 GHz-

band die geldig is tot 2015. Met WLL kunnen draadloos vanuit één locatie meerdere 

                                                 
90 Het betreft regionale bitstroomtoegang met een overboeking van 1:1 over koper. De tarieven voor huurlijnen over glasvezel 

zijn hoger dan de tarieven van huurlijnen over koper. 
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eindgebruikersverbindingen tot stand worden gebracht. Met WLL kan daarmee een draadloos 

aansluitnetwerk gerealiseerd worden. De 2,6 GHz-band en de 3,5 GHz-band zijn in principe 

geschikt voor zowel telefonie, datacommunicatiediensten, huurlijnen en (breedband) 

internettoegang.  

 

182.  Door marktpartijen is aangegeven dat WLL slechts een beperkte rol speelt gedurende de 

komende 2-3 jaar omdat de kosten van voornamelijk randapparatuur zodanig zijn dat er (nog) 

geen algemeen91 commerciële aanbiedingen gerealiseerd kunnen worden. Tevens blijkt uit 

bijlage 2 dat WLL binnen de komende reguleringsperiode geen substituut vormt voor breedband 

internettoegang via xDSL of kabelnetwerken. 

 

183.  Het college concludeert dat WLL daarom niet tot de relevante markten van lage en hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang behoort.  

5.5.7 Substitutie door satelliet 

 

184.  Datacommunicatiediensten, breedband internettoegang en telefonie kunnen ook via 

satellietverbindingen geleverd worden. Wholesale-breedbandtoegang via satelliet wordt door 

een aantal partijen op commerciële basis geleverd. De producten zijn kwalitatief te vergelijken 

met de lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang markt. De tarieven zijn echter vergelijkbaar 

met hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

 

185.  Op de markt voor datacommunicatiediensten via het koperen aansluitnetwerk van KPN en de 

markt voor vaste telefonie speelt satelliet geen rol van betekenis. Uit bijlage 2 blijkt ook dat de rol 

van satellietnetwerken bij breedband internettoegang te beperkt is om te kunnen spreken van 

een vraagsubstituut. Dit wordt bevestigd door marktpartijen en het feit dat satelliet wholesale-

breedbandtoegang slechts voor speciale toepassingen wordt gebruikt92. 

 

186.  Aangezien via de satellietnetwerken geen substituten worden geleverd voor de diensten die met 

behulp van lage en hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang worden aangeboden, 

concludeert het college dat satellietnetwerken niet tot de relevante markten voor lage en hoge 

kwaliteit  wholesale-breedbandtoegang behoren. 

5.5.8 Substitutie door doorverkoop 

187.  Van doorverkoop is sprake indien een partij de mogelijkheid heeft om het product van een 

andere aanbieder ongewijzigd door te verkopen aan eindgebruikers. Afnemers zijn daarmee niet 

in staat naar eigen inzicht hun producten in te richten. Wholesale-breedbandtoegang biedt 

afnemers deze mogelijkheid wel. Doorverkoop voldoet daarmee niet aan de behoefte van een 

afnemer die gebruik maakt van eigen infrastructuur om naar eigen inzicht zijn producten qua 

                                                 
91 WLL wordt voornamelijk gebruikt om snel (zie persbericht “Enertel sluit eerste klant aan op nieuw draadloos netwerk” van 

Enertel, 26 oktober 2004) relatief grote bandbreedtes te leveren of voor andere infrastructuur minder toegankelijke terreinen te 

ontsluiten (Zie perbericht “Consortium lanceert draadloos intelligent beveiligingsconcept” van Enertel, 1 november 2004). 
92 Marktpartijen hebben aangegeven dat wholesale-breedbandtoegang over satelliet in Nederland hoofdzakelijk wordt gebruikt 

om elektronische communicatie te bewerkstelligen tussen een bedrijf in Nederland en haar reizende medewerkers in 

bijvoorbeeld derde wereldlanden.  
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functionaliteit in te richten en zo op de markt actief te zijn en is daarom geen substituut. 

Wholesale-breedbandtoegang wordt gebruikt door partijen als complement in die gebieden waar 

hun eigen infrastructuur (nog) onvoldoende dekking biedt. Dit is in overeenstemming met de 

Aanbeveling van de Europese Commissie.93 De Commissie merkt hierover op: 

Er is sprake van een zeer beperkte substitutie tussen de doorverkoop van eind-tot-eind-

wholesale-producten en op toegang gelijkende producten, zowel vanuit een vraag- als vanuit 

een aanbodperspectief. Terwijl het eerste voornamelijk van belang is voor dienstverleners en 

doorverkopers, is het laatste nodig voor nieuwe netwerkexploitanten die van plan zijn een 

volledige verzameling concurrerende diensten aan te bieden door gebruik te maken van hun 

eigen infrastructuur en die meestal aanzienlijke investeringen hebben gedaan. Wholesale-eind-

tot-eind-producten zullen waarschijnlijk een gescheiden markt vormen en worden thans in veel 

landen op commerciële basis verkocht. Producten voor de doorverkoop worden niet gezien als 

deel uitmakend van deze markt, omdat zij niet voldoende zijn om te voldoen aan de behoeften 

van de wholesale-breedbandtoegangsmarkt, en het opnemen van dergelijke 

doorverkoopproducten in deze aanbeveling is niet gerechtvaardigd.  

 

188.  Het college concludeert dat doorverkoop niet behoort tot de relevante markten van lage en hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

5.5.9 Substitutie door het agentuurmodel 

 

189.  In Nederland is nog een andere vorm van dienstverlening mogelijk, namelijk het zogenaamde 

agentuurmodel van KPN gecombineerd met de FIA-dienstverlening94. Deze dienstverlening 

wordt verkocht onder de naam ADSL van KPN. KPN levert de xDSL-verbinding aan de 

eindgebruikers en een Internet Service Provider levert de toegang tot het internet. Om dit te 

kunnen doen treedt de ISP op als agent van KPN – dat wil zeggen dat de ISP bemiddelt bij het 

tot stand brengen van een overeenkomst tussen KPN en de eindgebruiker. Hiervoor krijgt de 

ISP een agentuurvergoeding. Daarnaast moet de ISP een breedbandige verbinding van de 

MDF-locatie naar het koppelpunt (POP) met de ISP inkopen bij KPN – de zogenaamde FIA-

dienstverlening. De eindgebruiker krijgt twee facturen: een maandelijkse van KPN voor de 

ADSL-verbinding en een rekening van de ISP voor de internet-connectiviteit en eventuele 

toegevoegdewaarde diensten zoals e-mail, nieuwsgroepen, firewall etc. 

 

190.  Het college overweegt dat het agentuurmodel van KPN een product is van KPN en dat het geen 

ruimte biedt aan de betrokken afnemer om het betreffende product naar eigen inzicht in te 

richten. De afnemer is immers geen partij bij de dienstverlening van KPN. Daarbij beschikt bij 

wholesale-breedbandtoegang de afnemer over de volledige klantrelatie. Bij ADSL van KPN is dit 

niet het geval. Het college concludeert dan ook dat vanuit deze kenmerken het agentuurmodel 

geen substituut is voor lage en hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en derhalve niet tot 

deze markten gerekend moet worden. 

 

                                                 
93 Toelichting bij de Aanbeveling, p. 29 
94 FIA: Fast IP Access 
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5.5.10 Tussenconclusie 

 

191.  Het college definieert wholesale-breedbandtoegang als een wholesaledienst die bestaat uit de 

levering aan  wholesale-afnemers van transmissiecapaciteit met een flexibele of variabele 

capaciteit (bandbreedte) met een stroomafwaartse capaciteit van meer dan 128 Kbit/s van de 

locatie van afname naar de eindgebruikerslocatie. De afnemers van wholesale-

breedbandtoegang zijn daarmee in staat hun eigen elektronische communicatiediensten aan 

hun eindgebruikers te leveren. 

 

192.  Het college concludeert dat de markt voor wholesale-breedbandtoegang bestaat uit twee 

afzonderlijke relevante markten, te weten de markt voor lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang en de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Het 

onderscheidende kenmerk tussen deze twee markten is de overboekingsfactor. Producten met 

een overboekingsfactor van 1:1 tot en met 1:20 behoren tot de markt van hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang. De producten met een overboekingsfactor van lager dan 1:20 

behoren tot de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

5.6 Geografisch marktafbakening 

 

193.  Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 kent de relevante markt twee dimensies, een 

productdimensie en een geografische dimensie. Bij de vaststelling van de relevante 

geografische markt wordt bezien binnen welk geografisch gebied aanbieders van de relevante 

producten en/of diensten in concurrentie met elkaar staan. De geografische markt omvat het 

gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod 

van de betrokken goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden op elkaar 

lijken of voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden 

onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen.  95 

 

194.  De vaststelling van de grenzen van de geografische markt verloopt volgens dezelfde lijnen als bij 

bepaling van de productmarkt, namelijk op basis van de beoordeling van de substitutie aan de 

vraag- en de aanbodzijde als reactie op een relatieve prijsverhoging. Om substitutie aan de 

vraagzijde te bepalen, moeten de nationale toezichthouders in hoofdzaak een inschatting maken 

van afnemersvoorkeuren (consumentenvoorkeuren), alsmede van bestaande geografische 

aankooppatronen.  

 

195.  In de richtsnoeren96 wordt daarbij opgemerkt dat “in de elektronische communicatiesector de 

omschrijving van de geografisch relevante markt traditioneel plaatsvindt op basis van twee 

hoofdcriteria: 

a) het gebied dat door een netwerk wordt bestreken, en 

b) het bestaan van wettelijke en andere regelgevende instrumenten. 

                                                 
95 Richtsnoeren van de Europese Commissie randnummer 56. 
96 Richtsnoeren van de Europese Commissie randnummers 59 en 60. 
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Op basis van deze twee belangrijkste criteria kunnen geografische markten worden omschreven 

als lokaal, regionaal, nationaal of als het grondgebied van twee of meer landen omvattend (pan-

Europese, EER- of mondiale markten).” 

 

196.  Op de markten van wholesale-breedbandtoegang is in Nederland één aanbieder, namelijk KPN, 

die in geheel Nederland wholesale-breedbandtoegang kan bieden. KPN hanteert voor hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang landelijk uniforme tarieven.97 De 

concurrentievoorwaarden in de verschillende regio’s leiden er dus niet toe dat deze aanbieder 

zijn prijsstelling regionaal aanpast. Hieruit volgt dat er in voldoende mate sprake is van 

homogene concurrentievoorwaarden in de verschillende regio’s om deze niet apart van elkaar te 

onderscheiden. De geografische relevante markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang is daarmee nationaal. 

 

197.  Recentelijk is KPN begonnen met levering van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan 

een aantal partijen. KPN hanteert een standaardaanbod. In onderhandeling met partijen kan de 

uiteindelijke overeenkomst echter per partij verschillen. Dit wholesale-aanbod maakt weliswaar 

onderscheid in zogenaamde A- en B-gebieden maar de reeds aanwezige concurrentie op de 

retailmarkt (kabel en DSL) belet marktpartijen om geografisch hun retailprijzen te differentiëren. 

Er is hiermee nu al in voldoende mate sprake van homogene concurrentievoorwaarden in de 

verschillende regio’s om deze niet apart van elkaar te onderscheiden. Dat er partijen zijn die in 

bepaalde regio’s afhankelijk zijn van wholesale-bouwstenen van derden doet daar niet aan af. 

Daarbij merkt het college op dat naarmate partijen hun netwerken verder uitbreiden, de thans 

geconstateerde regionale verschillen op wholesale-niveau verder zullen afnemen. Dit komt 

omdat uitbreiding van netwerken zorgt voor toename van wholesale-concurrentie. Partijen die 

afhankelijk zijn van wholesale-bouwstenen van derden, zullen deze bouwstenen zo bij steeds 

meer verschillende aanbieders kunnen afnemen. Het college concludeert derhalve dat de 

geografische relevante markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang nationaal is. 

 

5.7 Afbakening zonder regulering  
 

198.  Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 3 dient bij de bepaling van de relevante markt te worden 

uitgegaan van een situatie waarin geen (met wholesale-breedbandtoegang gerelateerde)98  

wholesale-verplichtingen aanwezig zijn. 99  

 

199.  Omdat de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang thans niet wordt gereguleerd, is 

er van invloed van huidige regulering op de marktafbakening geen sprake. 

  

200.  De markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang wordt thans wel gereguleerd. In 

                                                 
97 De nationale tarieven voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zijn uniform. Voor een aantal regio’s kan deze dienst 

echter ook regionaal worden afgenomen. De lagere kosten van KPN worden in het tarief doorberekend. Het college beschouwt 

dit niet als een geografische tariefdifferentiatie maar als een keuze voor een aanbieder om gedeelten van het netwerk al dan 

niet zelf te realiseren. Daarom is deze tariefkeuzevrijheid niet van belang voor de geografische marktafbakening. 
98 Wel dient rekening te worden gehouden met ULL-regulering.  
99 Zie randnummers 56 en 57. 
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afwezigheid van regulering gaat het college uit van de volgende situatie: KPN biedt hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang extern onder commerciële voorwaarden aan of KPN biedt 

extern geen hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang meer aan.100 In beide gevallen blijft 

KPN evenwel voor haar eigen retail-bedrijfsonderdeel hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang leveren en zijn er sowieso concurrenten die extern hoge kwaliteit wholesale- 

breedbandtoegang aanbieden. 

 

201.  De product-marktafbakening verandert dus niet, aangezien zowel met als zonder regulering een 

aantal aanbieders intern en extern actief zijn op de markt van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Voor de geografische marktafbakening zou kunnen worden betoogd dat 

KPN niet meer verplicht is landelijke uniforme tarieven te hanteren. Echter zelfs indien KPN tot 

tariefdifferentiatie zou overgaan, acht het college het gezien het vertoonde retail-marktgedrag 

van marktpartijen (inclusief KPN) en ook weer gezien de aanwezigheid van wholesale-

concurrenten niet op voorhand aannemelijk dat dit leidt tot differentiatie in de tarieven op de 

onderliggende retailmarkten. Het college gaat daarom uit van een landelijke markt voor hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

 

5.8 Conclusie 
 

202.  Het college definieert wholesale-breedbandtoegang als een wholesaledienst die bestaat uit de 

levering aan  wholesale-afnemers van transmissiecapaciteit met een flexibele of variabele 

capaciteit (bandbreedte) met een stroomafwaartse capaciteit van meer dan 128 kbit/s van de 

locatie van afname naar de eindgebruikerslocatie. De afnemers van wholesale-

breedbandtoegang zijn daarmee in staat hun eigen elektronische communicatiediensten aan 

hun eindgebruikers te leveren. 

 

203.  Het college concludeert dat de markt voor wholesale-breedbandtoegang bestaat uit twee 

afzonderlijke relevante markten. Dit zijn de markt voor lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang en de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Het 

onderscheidende kenmerk tussen deze twee markten is de overboekingsfactor. Producten met 

een overboekingsfactor van 1:1 tot en met 1:20 behoren tot de relevante markt van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en de producten met een overboekingsfactor van meer 

dan 1:20 behoren tot de relevante markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

204.  De geografische markt is nationaal voor zowel hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang als 

voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

205.  De NMa deelt de conclusies van OPTA ten aanzien van de marktafbakening van lage- 

                                                 
100 KPN zou dit kunnen bewerkstelligen door toegang te weigeren of door voorwaarden te hanteren waaronder aanbieders niet 

meer economisch verantwoord dit product kunnen inkopen. Het is ook mogelijk dat KPN, onder druk van onder meer 

civielrechtelijke verbintenissen met afnemers van BSA, niet direct zijn dienstverlening aan deze partijen kan beëindigen of 

zodanig kan veranderen dat de dienstverlening onaantrekkelijk wordt voor deze partijen. Echter, ook in dat geval stelt het 

college dat de dienstverlening aan bestaande afnemers uiteindelijk, op een termijn die de overeenkomst toelaat, zal worden 

gestaakt 
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respectievelijk hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang (zie bijlage 6). 

 

5.9 Relatie met markten uit de Aanbeveling 
 

206.  De door het college op basis van deze marktanalyse bepaalde relevante markten voor lage en 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang vallen beide binnen de definitie van de markt voor 

wholesale-breedbandtoegang uit de Aanbeveling van de Commissie.101 Op de markt voor lage 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang geldt wholesale-breedbandtoegang via het kabelnetwerk 

als een met ‘bitstream’-toegang equivalente dienst. Op de markt voor hoge kwaliteit wholesale- 

breedbandtoegang geldt dit niet en behoort het kabelnetwerk derhalve niet tot de relevante 

markt. 

                                                 
101 zie randnummer 93. 
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6 Analyse van aanmerkelijke marktmacht 
 

6.1 De criteria voor de analyse van aanmerkelijke marktmacht 

 

207.  Het college onderzoekt in dit hoofdstuk de marktmacht van de aanbieder(s) die actief zijn op de 

relevante markten voor lage en hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Het college 

hanteert hiervoor de criteria genoemd in de richtsnoeren van de Commissie. Voor de 

beoordeling van het bestaan van aanmerkelijke marktmacht op de relevante wholesalemarkten 

zal het college in het navolgende ingaan op: 

 

- marktaandelen (grootte, dynamiek, relatieve grootte); 

- controle over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur; 

- afwezigheid van kopersmacht; 

- bundeling van producten; 

- schaalvoordelen; 

- breedtevoordelen; en 

- verticale integratie. 

 

208.  Het college beschrijft in paragraaf 6.2 de dominantie-analyse op de markt van lage kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang en in paragraaf 6.3 de dominantie-analyse op de markt van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

209.  De dominantie-analyses op de markten voor wholesale-breedbandtoegang dienen uitgevoerd te 

worden in afwezigheid van regulering van wholesale-breedbandtoegang. 102  

 

210.  De lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang producten zijn momenteel niet gereguleerd. Dit 

houdt in dat voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang het college de huidige situatie als 

uitgangspunt kan nemen.  

 

211.  Hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang wordt thans gereguleerd. Het college zal de 

effecten hiervan in zijn analyse en afweging betrekken om vast te kunnen stellen of er in 

afwezigheid van regulering een partij met aanmerkelijke marktmacht ontstaat.  

 

6.2 Lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

6.2.1 Marktaandelen 

 

212.  Voor de bepaling van de marktaandelen baseert het college zich op de kwantitatieve gegevens 

uit de antwoorden op het informatieverzoek. Het marktaandeel van KPN op de markt van lage 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang is gemeten naar aantallen aansluitingen, de afgelopen 4 

                                                 
102 Hierbij wordt wel uitgegaan van regulering op de markt voor ontbundelde toegang . Zie Besluit ontbundelde toegang. 
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jaar gestegen van 3 naar xx%. De grote aanbieders met kabelnetwerken hebben ieder 

marktaandelen tussen de xx% en xx%. In 2001 waren deze marktaandelen 15% tot 50%. De 

alternatieve xDSL aanbieders hebben in de afgelopen 4 jaar het marktaandeel zien stijgen van 

0% naar marktaandelen tussen de xx% en xx%. Een volledig overzicht is in figuur 4 

weergegeven. 

 

  2001 2002 2003 2004

KPN 10-20% 20-30% 30-40% 30-40%

BBNED 0-1% 0-1% 1-5% 1-5%

Versatel 0-1% 0-1% 1-5% 1-5%

Tiscali 0-1% 0-1% 1-5% 1-5%

UPC 40-50% 20-30% 10-20% 10-20%

Essent 10-20% 10-20% 10-20% 10-20%

Casema 10-20% 10-20% 5-10% 5-10%

Overig kabel 10-20% 10-20% 10-20% 5-10%

Overig DSL 0-1% 1-5% 5-10% 5-10%

Figuur 4. Marktaandelen op de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang van 2001 tot 

2004. 

 

213.  Het college neemt interne leveringen mee bij de bepaling van het marktaandeel van partijen op 

de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Wanneer dat niet het geval zou zijn, 

zouden  wholesale-marktaandelen geen afspiegeling vormen van de verhoudingen op de 

retailmarkt. Van een partij die alleen intern of slechts zeer beperkt aan derde partijen levert, 

maar die tevens wel een zeer groot marktaandeel heeft op de retailmarkt, zou op die manier 

geconcludeerd worden dat deze geen of nauwelijks marktaandeel in de wholesalemarkt heeft. 

Zo bestaat het risico dat een onjuiste beoordeling van de marktmacht op de wholesalemarkt 

plaatsvindt.103 

 

214.  Gangbaar is om omzetcijfers te gebruiken voor de berekening van marktaandelen. Echter, 

doordat aan interne leveringen geen tarief verbonden is, is een dergelijke berekening niet 

mogelijk. Het college beschouwt daarom in de marktaandelen de afzetgegevens van de 

aanbieders.  

 

215.  Geconcludeerd kan worden dat KPN op de markt van lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang het grootste marktaandeel heeft. Hierbij geldt wel dat dit marktaandeel in 

hoge mate wordt bepaald door interne levering. KPN is pas sinds kort overgegaan tot levering 

van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Andere DSL partijen zijn hier reeds eerder toe 

overgegaan. Daarnaast bieden verschillende kabelbedrijven104, naast wholesale-

breedbandtoegang aan eigen bedrijfsonderdelen, ook wholesale-breedbandtoegang aan derde 

partijen. Door de regulering van de ontbundelde aansluitlijn zijn alternatieve aanbieders zoals 

Versatel, bbned en Tiscali zelf ook in staat gesteld om -onafhankelijk van KPN- op de markt voor 

                                                 
103 Versatel levert aldus ook wholesale-breedbandtoegang aan Zonnet en het onderdeel van KPN dat ontbundelde toegang 

afneemt (thans, BU-IPS), levert zichzelf ook wholesale-breedbandtoegang teneinde retail breedband internettoegang aan te 

bieden, bijvoorbeeld Direct ADSL en de producten onder de merknaam 'ADSL Connected by KPN'. 
104 Zie randnummer 138. 
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lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te opereren. 

 

216.  Voor de komende reguleringsperiode verwacht het college slechts een kleine toename van het 

marktaandeel van KPN. In bijlage 3 heeft het college aan de hand van verschillende scenarios 

aangegeven hoe de markt zich zou kunnen ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met 

de huidige voorkeuren van de consument en de verwachte verzadiging van de markt.  

6.2.2 De controle over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur 

 

217.  Om lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan te kunnen bieden, dienen partijen te 

beschikken over (toegang tot) infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit breedband 

apparatuur, locaties om deze apparatuur te plaatsen en aansluitingen op het core-netwerk.105 

 

218.  Onderstaand overzicht in tabel 2 geeft weer welke percentages aanbieders hebben 

gerealiseerd. Het percentage is gegeven als de werkelijke uitrol ten opzichte van het aantal 

locaties dat noodzakelijk is voor landelijke dekking. Het bereik in de tabel geeft het percentage 

huishoudens en bedrijven weer dat met deze infrastructuur bereikt kan worden. Voor de 

kabelaanbieders geldt dat zij nagenoeg hun gehele netwerken geschikt hebben gemaakt voor 

wholesale-breedbandtoegang. De gegeven percentages representeren daarom de geografische 

dekking van hun netwerken. Er is één kabelaanbieder (UPC) die zijn dekkingsgebied vergroot 

door buiten het dekkingsgebied van haar eigen kabelinfrastructuur ontbundelde aansluitlijnen 

van KPN in te kopen.  

 

Tabel 2. Overzicht van door aanbieders gerealiseerde infrastructuur en de huishoudens en bedrijven 

die met deze infrastructuur kunnen worden bereikt. 

Aanbieder Percentage realisatie 

infrastructuur  

Percentage bereik 

huishoudens en 

bedrijven  

KPN xxx% xxx% 

Versatel xxx% xxx% 

Tiscali xxx% xxx% 

bbned xxx% xxx% 

Novaxess xxx% xsx% 

Essent xxx% xxx% 

Casema xxx% xxx% 

UPC xxx% xxx% 

Multikabel xxx% xxx% 

Nutsbedrijf Maastricht xxx% xxx% 

 

219.  KPN heeft als enige aanbieder van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een bijna 

landelijk dekkende infrastructuur gerealiseerd. 106 De overige partijen hebben tot op heden 

                                                 
105 Bijlage 1 geeft een toelichting op de technische benodigde apparatuur voor het aanbieden van wholesale-

breedbandtoegang. 
106 KPN beschikt als incumbent bij de aanvang van de liberalisering van de telecommunicatiesector als enige over een landelijk 

dekkend telecommunicatie netwerk. Hierdoor was reeds in de benodigde transmissie naar alle MDF centrales voorzien.  
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maximaal 30% van de hiervoor benodigde infrastructuur aangelegd. De infrastructuur van KPN 

is niet gemakkelijk te dupliceren door andere aanbieders. Daarbij geldt echter wel dat het 

percentage bereikte huishoudens van een aantal concurrenten van KPN reeds aanzienlijk hoger 

ligt met percentages boven de 60 en zelfs 70%. Bovengenoemde percentages zullen verder 

toenemen. Marktpartijen hebben het college aangegeven uitrol te blijven realiseren waardoor 

hun concurrentiepositie verder kan worden versterkt. Daarbij blijkt al uit de vigerende 

concurrentie op de markt die ondersteund wordt door lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang (zijnde de retailmarkt voor breedband internet) dat landelijke dekking geen 

vereiste is om op deze markt te kunnen concurreren. Tevens kan uit het recente commerciële 

aanbod van KPN voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang, zoals beschreven in 

randnummer 197, worden afgeleid dat KPN  concurrentie ondervindt van de overige aanbieders 

van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang die deze vorm van breedbandtoegang wel 

bieden. KPN ziet zich dus genoodzaakt door het aanbod van de overige marktpartijen ook een 

dergelijke vorm van toegang te bieden ten einde haar positie op de markt te behouden c.q. 

beschermen. Voorgaande duidt op de aanwezigheid van concurrentiedruk hetgeen een 

aanwijzing vormt dat er geen aanmerkelijke marktmacht op deze markt aanwezig is. 

6.2.3 Schaalvoordelen 

 

220.  Op de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zijn voor marktpartijen 

schaalvoordelen te behalen. Omdat de kosten van een netwerk minder dan evenredig oplopen 

met het verkeersvolume over het netwerk, zullen de marginale kosten bij hoge volumes sterk 

dalen.  

 

221.  Het college zal dit aan de hand van een rekenvoorbeeld verduidelijken. In bijlage 1 is een 

technisch overzicht gegeven van de benodigde apparatuur voor het leveren van wholesale-

breedbandtoegang. Per centrale is een DSLAM noodzakelijk, collocatie voor deze apparatuur en 

transmissie naar het uitkoppelpunt met de afnemer. Deze kosten zijn (in grote mate) 

onafhankelijk van het aantal gebruikers. Het betreft vaste kosten.107 Dit betekent dat naar mate 

er meer gebruikers worden bediend, de vaste kosten per gebruiker lager worden. Dit stelt een 

aanbieder in staat lagere eindgebruikersprijzen te hanteren dan een concurrent die minder 

eindgebruikers bedient. Hierdoor ontstaat een concurrentieel (schaal)voordeel voor de 

aanbieder met de meeste eindgebruikers. Het college heeft consultants een businessmodel 

laten opstellen108. Dit model geeft de kosten per gebruiker afhankelijk van het aantal 

eindgebruikers en benodigd aantal centrales. De uitkomsten van het businessmodel zijn als 

jaarlijkse kosten per eindgebruiker in onderstaande tabel 3 weergegeven. 

 

                                                 
107 Naast deze vaste kosten zijn er ook nog variabele kosten voor bijvoorbeeld modemkaarten en ontbundelingskosten. Bij 

variabele kosten is er nauwelijks sprake van schaalvoordelen. 
108 Dialogic innovatie en interactie. Dit model is OPTA-vertrouwelijk. 
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Tabel 3. Overzicht van de uitnutting van schaalvoordelen door de verschillende aanbieders. 

Aanbieder Volume 

aansluitingen 

Aantal 

locaties 

Jaarlijkse  

kosten per aansluiting 

KPN xxxxxxx xxxx [250-300] 

Versatel xxxxxxxx xxx [300-350] 

Tiscali xxxxxxxx xxx [300-350] 

bbned xxxxxx xxx [300-350] 

Novaxess xxxxxx xxx [700-750] 

 

222.  Het college heeft geen soortgelijk model om de schaalvoordelen van lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang voor kabelaanbieders te berekenen. Het college verwacht echter dat de 

schaalvoordelen voor kabelaanbieders dezelfde orde van grootte kennen aangezien grote delen 

van de kostenstructuur (zoals internet toegang, core-netwerk, klantenservice, marketing, etc) 

met elkaar overeen zullen komen.  

 

223.  Nu KPN als enige partij landelijke uitrol heeft gerealiseerd, heeft zij het meeste profijt van 

schaalvoordelen. Zoals onder nummer 221 is aangegeven, realiseren ook concurrenten van 

KPN schaalvergroting en hebben zij aldus in steeds toenemende mate profijt van 

schaalvoordelen. 

6.2.4 Breedtevoordelen 

 

224.  Breedtevoordelen komen tot uiting, indien één bedrijf twee aparte diensten goedkoper kan 

leveren dan wanneer iedere dienst apart door een bedrijf geleverd zou worden. In paragraaf 

6.2.3 is aangegeven dat transmissie benodigd is voor de verbinding tussen de MDF-locatie en 

de ATM-switch. De kosten van transmissie zijn onder te verdelen in kosten voor glasvezel, 

graafkosten voor het aanleggen van deze glasvezel en transmissieapparatuur. Dit betekent dat 

naarmate dezelfde glasvezel voor meerdere diensten wordt gebruikt, de kosten voor de 

transmissie over deze diensten kunnen worden verdeeld. Omdat de kosten per dienst zo 

afnemen is een aanbieder in staat om lagere eindgebruikers tarieven te hanteren voor die 

betreffende dienst. 

 

225.  KPN kan wholesale-breedbandtoegang efficiënter produceren dan aanbieders die alleen (of 

voornamelijk) wholesale-breedbandtoegang leveren (bijvoorbeeld bbned) aangezien KPN, in 

tegenstelling tot andere aanbieders, haar investeringen in het transportnetwerk naar en 

faciliteiten op MDF-locaties ook gebruikt voor het aanbieden van retail-telefonie en huurlijnen 

Omdat zo de kosten voor het netwerk versleuteld kunnen worden over meerdere diensten is er 

sprake van breedtevoordelen voor KPN. Dit laat onverlet dat ook andere partijen op het moment 

dat zij een bredere productportfolio aan gaan bieden breedtevoordelen kunnen genieten. 

6.2.5 Toetredingsdrempels 

 

226.  Toetreding tot de wholesale-breedbandtoegang markten gaat gepaard met aanzienlijke kosten, 

zoals reeds onder 5.2.2 is aangegeven. Hierdoor is het voor een aanbieder relatief moeilijk om 

toe te treden. Immers, de meeste investeringen zijn ‘sunk costs’, ofwel kosten die niet kunnen 
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worden terugverdiend door een partij die besluit de markt te verlaten. Hierdoor is er geen sprake 

van een markt waarbij bij kleine tariefsveranderingen partijen makkelijk toe- of uittreden. 

 

227.  Daarbij bestaat voor partijen een barrière om hun netwerken volledig uit te rollen omdat het 

risico bestaat dat hoge investeringen door marktomstandigheden niet kunnen worden 

teruggewonnen. Uit het aantal thans actieve partijen en de mate van uitrol op de markt volgt 

echter dat bovenstaande drempels partijen niet heeft belet om op de markt actief te worden. 

6.2.6 Verticale integratie 

 

228.  Een aanbieder is verticaal geïntegreerd als deze deelneemt in meerdere opeenvolgende stadia 

van productie/distributie. KPN is op wholesale-niveau actief als aanbieder van zowel 

ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, als lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

Daarnaast is KPN ook actief op de onderliggende retailmarkt voor breedband internettoegang. 

Weliswaar geldt dit ook voor een aantal andere marktpartijen109 maar KPN heeft in tegenstelling 

tot andere partijen op elk van deze markten een (zeer) hoog marktaandeel110. KPN behaalt extra 

voordelen uit deze integratie ten opzichte van andere partijen waar andere partijen toch van 

KPN afhankelijk blijven. Voorbeelden van voordelen van KPN zijn bijvoorbeeld dat KPN minder 

‘kosten’ heeft (en tijd dient te besteden) aan geschillen en dat KPN gemakkelijker de 

dienstverlening kan aanpassen aan nieuwe diensten op de retailmarkt.  

6.2.7 Invloed van de huidige wholesale-breedbandtoegang regulering 

 

229.  Zoals onder 5.2. aangegeven, geldt er thans geen regulering op de markt voor lage kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang. Regulering is derhalve niet van invloed op de positie die partijen 

innemen op de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

6.2.8 Afweging en conclusie 

 

230.  KPN heeft op de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een marktaandeel van 

minder dan 45%. In de richtsnoeren geeft de Commissie aan dat het bij een marktaandeel 

tussen de 40% en 50% niet op voorhand aannemelijk is dat de betrokken onderneming een 

machtspositie bezit maar dat dit afhankelijk is van bijkomende factoren. Deze factoren zijn 

hierboven door het college gewogen. KPN heeft een aantal voordelen, zoals een hogere 

dekkingsgraad en een betere uitnutting van schaal- en breedtevoordelen. Het college is van 

oordeel dat deze factoren niet zodanig in het voordeel van KPN zijn dat dit tot de conclusie leidt 

dat er sprake is van aanmerkelijke marktmacht van KPN, mede gelet op de beperkte groei die 

KPN door haar huidige positie op de markt naar alle waarschijnlijkheid kan bewerkstelligen. 

Daarnaast is het aannemelijk dat de pas recentelijk door KPN geboden mogelijk voor derden om 

lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang af te nemen onder concurrentiedruk tot stand is 

gekomen. Een positie van aanmerkelijke marktmacht moet daarom onwaarschijnlijk worden 

geacht. Het is derhalve niet aannemelijk dat KPN zich op de markt van lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang tot een partij met aanmerkelijke marktmacht zou kunnen ontwikkelen.  

                                                 
109 Zoals partijen die toegang afnemen tot de ontbundelde aansluitlijn of kabelexploitanten. 
110 Zie Besluit vaste telefonie, Besluit huurlijnen en bijlage 3 bij onderhavig besluit. 
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231.  Het college acht het in deze afweging van wezenlijk belang dat KPN niet beschikt over 

aanmerkelijke marktmacht op de markt waarvoor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang de 

bouwsteen vormt, namelijk de retailmarkt voor breedband internettoegang. 111  

  

232.  De concurrentie op de retailmarkt voor breedband int ernettoegang is in afwezigheid van 

wholesale-regulering van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang tot stand gekomen. De 

partijen op de retailmarkt beschikken dus over voldoende wholesale-alternatieven112 om effectief 

op de retail-markt te kunnen concurreren. Dit maakt dat er geen sprake kan zijn van 

marktpartijen die in zodanige mate afhankelijk zijn van een  wholesale-aanbod van KPN dat 

hierdoor de concurrentieverhoudingen op de markt significant kunnen wijzigen. Immers, KPN 

was niet verplicht om de lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan derden partijen te 

leveren en heeft dit tot zeer recent ook niet gedaan. 113 Voorts is de concurrentie op de 

retailmarkt voor breedband internettoegang tot stand gekomen in afwezigheid van een 

(gereguleerd) aanbod van KPN van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

  

233.  De in voorgaande paragrafen geobserveerde aanwijzingen van aanmerkelijke marktmacht 

geven weliswaar aan dat KPN op de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang de 

sterkste positie bezit, maar niet is gebleken dat KPN zich mededingingsbeperkend heeft 

gedragen in afwezigheid van een verplichting tot levering van lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Op de onderliggende retailmarkt voor breedband internet is immers sprake 

van effectieve concurrentie.  

 

234.  Het college stelt vast dat de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

daadwerkelijk concurrerend is en dat geen partij op deze markt beschikt over een aanmerkelijke 

marktmacht als bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw. 

 

235.  De NMa deelt de conclusies van OPTA ten aanzien van de analyse van aanmerkelijke 

marktmacht op de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang (zie bijlage 6). 

 

6.3 Hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

6.3.1 Marktaandelen 

 

236.  Het marktaandeel van KPN op de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang is 

gemeten naar aantallen aansluitingen, de afgelopen 2 jaar gestegen van xx naar xx%. 

Concurrent bbned kent een stabiel marktaandeel van xx% en de aandelen van de andere 

alternatieve xDSL aanbieders lopen enigszins terug. Een volledig overzicht is in figuur 5 

weergegeven. 

                                                 
111 Zie bijlage 3 bij dit besluit 
112 Hierin wordt zelf voorzien (bijv. kabelmaatschappijen) of dit wordt afgenomen van derden 
113 KPN biedt lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang inmiddels op commerciële basis aan. 
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 2003 2004

KPN 50-60% 60-70%

BBNed 20-30% 20-30%

Versatel 5-10% 5-10%

Novaxess 5-10% 5-10%

MCI 0-1% 0-1% 

Figuur 5. Marktaandelen op de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang in 2003 en 

2004. 

 

237.  Zoals in paragraaf 6.2.1 is aangegeven, neemt het college interne leveringen mee bij de 

bepaling van marktaandelen van partijen. Tevens is aangegeven dat het college marktaandelen 

bepaalt op basis van afzetgegevens.  

 

238.  Geconcludeerd kan worden dat KPN op de markt van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang het grootse marktaandeel heeft met een aandeel van xx%. KPN heeft 

derhalve een sterke marktpositie.  

 

239.  Het college verwacht dat in de komende reguleringperiode in afwezigheid van regulering op de 

markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang het marktaandeel van KPN zal 

toenemen. Hierbij is het van belang op te merken dat uit gegevens van marktpartijen het college 

heeft afgeleid dat de van de totale afname van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang ca. 

65% wordt gebruikt ten behoeve van datacommunicatiediensten en voor ca. 35% ten behoeve 

van breedband internettoegang. Het gebruik voor VoDSL betreft thans nog minder dan 1% van 

de totale afzet. In afwezigheid van regulering zal KPN haar positie op de markt van 

datacommunicatiediensten kunnen versterken. Indien KPN een sterkere positie krijgt op de 

markt voor datacommunicatiediensten waarvoor de onderliggende hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang een bouwsteen vormt, zal zij dit bij haarzelf inkopen, waardoor het 

marktaandeel van KPN op hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang toeneemt. Dit 

mechanisme wordt uitvoeriger besproken in randnummers 238, 248 en 262.Het college kan 

geen precieze inschatting geven hoe groot het marktaandeel zou worden en volstaat met de 

constatering dat het in ieder geval hoger wordt dan het huidige marktaandeel. Dit wordt in 

volgende paragrafen verder onderbouwd. 

6.3.2 De controle over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur 

 

240.  Om hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan te kunnen bieden, dienen partijen te 

beschikken over (toegang tot) infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit breedband 

apparatuur, locaties om deze apparatuur te plaatsen en aansluitingen op het core-netwerk.114 

 

241.  Onderstaande tabel 4 geeft (als percentage) weer in welke mate aanbieders deze infrastructuur 

zelf hebben gerealiseerd. Het percentage is uitgedrukt als de werkelijke uitrol ten opzichte van 

het aantal locaties dat noodzakelijk is voor landelijke dekking. Het bereik in de tabel geeft het 

                                                 
114 Bijlage 1 geeft een toelichting op de technische benodigde apparatuur voor het aanbieden van wholesale-breedbandtoegang 
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aantal huishoudens en bedrijven weer dat met deze infrastructuur bereikt kan worden. 

 

Tabel 4. Overzicht van het gerealiseerde percentage infrastructuur en het bereik dat met deze 

infrastructuur kan worden bewerkstelligd.  

Aanbieder Percentage realisatie 

infrastructuur  

Percentage bereik 

huishoudens en 

bedrijven  

KPN xxx% xx% 

Versatel xxx% xx% 

bbned xxx% xx% 

Novaxess xxx% xx% 

 

 

242.  KPN heeft als enige aanbieder van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een nagenoeg 

landelijk dekkende infrastructuur gerealiseerd. De overige partijen hebben tot op heden 

maximaal xx% van de benodigde infrastructuur aangelegd. De door KPN gerealiseerde 

infrastructuur is niet gemakkelijk te dupliceren door andere aanbieders. De voorsprong van KPN 

komt door het feit dat KPN als incumbent bij aanvang van de liberalisering als enige al beschikte 

over een landelijk dekkend telecommunicatie netwerk. Daardoor beschikte KPN reeds over de 

benodigde transmissie naar alle MDF lokaties ten behoeve van telefonie en huurlijnen.  

 

243.  Om hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan te kunnen bieden, is het van groot belang 

dat een partij een hoge dekkingsgraad heeft omdat via deze vorm van wholesale-

breedbandtoegang eerder genoemde datacommunicatie diensten aan eind afnemers (bedrijven) 

worden geleverd. Bij datacommunicatiediensten dienen verschillende vestigingen met elkaar 

verbonden te worden. 115 Indien een aanbieder de verbinding naar een vestiging niet kan leveren, 

is deze aanbieder niet in staat om de betreffende overeenkomst aan te gaan. De aanbieders die 

actief zijn op de datacommunicatiemarkt geven aan dat zij met de door hen thans gerealiseerde 

dekkingsgraad bij het sluiten van een overeenkomst - uitzonderingen daargelaten - altijd nog 

afhankelijk zijn van de inkoop van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang bij KPN. Zonder 

deze inkoopmogelijkheid kunnen zij niet met KPN concurreren op de retailmarkt voor 

datacommunicatie. Weliswaar wordt hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang ook gebruikt 

voor het leveren van breedband internettoegang en VoDSL diensten, maar de afzet die hiermee 

gerealiseerd wordt, ligt rond de 35% van de totale afzet van wholesale-breedbandtoegang. 

Indien de dienstverlening van concurrenten van KPN zich tot deze diensten zou moeten 

beperken worden de posities van deze partijen aanzienlijk gemarginaliseerd en bestaat het risico 

dat zij zich niet op de markt zullen kunnen handhaven. 

 

244.  Het is niet aannemelijk dat een partij er in zal slagen binnen de tijdshorizon van de onderhavige 

marktanalyse zelf een voldoende (dat wil zeggen een met KPN vergelijkbare) dekkingsgraad te 

bereiken, aangezien de investeringen die zij hiervoor dienen te plegen niet in verhouding staan 

tot hun omzet. Marktpartijen zijn vooralsnog afhankelijk van toegang tot het netwerk van KPN, 

                                                 
115 Dit in tegenstelling tot de levering van diensten waarbij de afnemer meestal over één locatie beschikt. Ook partijen met een 

beperktere dekkingsgraad kunnen op zo’n markt(en) opereren; een voorbeeld hiervan is de markt voor breedband internet 

waarop kabelbedrijven actief zijn die beschikken over een regionaal netwerk. 
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overal waar hun eigen dekking (nog) tekort schiet. Deze afhankelijkheid wordt nog versterkt 

doordat contracten op de markt voor datacommunicatiediensten veelal een lange looptijd (3-5 

jaar) kennen. Om de noodzakelijke investeringen in het netwerk te kunnen financieren, is het 

van belang thans mee te kunnen dingen naar contracten die vrijkomen om zo meer zekerheid te 

verkrijgen opdat verdere investeringen kunnen worden terugverdiend.  

6.3.3 Kopersmacht 

 

245.  Zoals hiervoor aangegeven, is een hoge dekkingsgraad op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang noodzakelijk om op deze markt te kunnen opereren. Partijen die 

zelf (nog) over onvoldoende infrastructuur beschikken om daadwerkelijk met KPN te kunnen 

concurreren, zijn daarvoor in hoge mate afhankelijk van KPN als aanbieder met een landelijk 

dekkend netwerk. Andersom is van deze afhankelijkheid geen sprake. KPN is voor haar 

verkoopactiviteiten niet van derden partijen afhankelijk. KPN is immers een verticaal 

geïntegreerde onderneming met een eigen retail-bedrijfsonderdeel. Aangezien KPN zelf actief is 

op de onderliggende retailmarkten heeft zij dus geen prikkel om vrijwillig tot levering van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan haar concurrenten over te gaan. KPN biedt thans 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang ook alleen aan derden aan als gevolg van een 

besluit van OPTA. Er is dus geen sprake van kopersmacht van derden die van invloed is op de 

mate waarin KPN zich onafhankelijk zou kunnen gedragen. 

6.3.4 Bundeling van producten  

 

246.  Ten aanzien van bundeling benut KPN haar uitrol voordeel ten opzichte van concurrenten. KPN 

biedt een volumekorting aan op haar hoge wholesale-breedbandtoegang producten. Elke 

afnemer die in ieder geval KPN nodig heeft om wholesale-breedbandtoegang in te kopen voor 

de gebieden waarin alleen KPN wholesale-breedbandtoegang kan bieden, zal door deze vorm 

van korting geneigd zijn ook in gebieden waar meerdere partijen actief zijn voor KPN te kiezen, 

om zo de maximale korting te verkrijgen. KPN heeft hiermee een concurrentiëel voordeel ten 

opzichte van andere marktpartijen.  

6.3.5 Schaalvoordelen 

 

247.  In paragraaf 6.2.3 heeft het college reeds uiteengezet dat KPN door zijn schaal het meeste 

profijt heeft van schaalvoordelen. Voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang geldt dat de 

schaalvoordelen nog meer toenemen dan bij de lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. In 

randnummer 243 is beschreven dat voor het aanbieden van datacommunicatiediensten een 

landelijk dekkend netwerk noodzakelijk is. Indien een aanbieder hier niet over beschikt en ook 

niet de ontbrekende verbindingen bij KPN kan inkopen, riskeert deze aanbieder verlies van zijn 

afzetmogelijkheden van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang dat kan oplopen tot tot 65% 

van zijn totale afzet. Hierdoor verkleint de schaal van de onderneming en profiteert zij nog 

minder van de schaalvoordelen. 

6.3.6 Breedtevoordelen 

 

248.  Voor het dominantiecriterium ‘breedtevoordelen’ wordt verwezen naar paragraaf 6.2.4. De 
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breedtevoordelen zijn dezelfde voor zowel lage kwaliteit als hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang.  

6.3.7 Toetredingsdrempels 

 

249.  Een groot segment (65% van de afzet) van de markt van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang wordt aangewend ten behoeve van de levering van 

datacommunicatiediensten. Uit antwoorden op het informatieverzoek aangeleverd door 

marktpartijen is gebleken dat partijen die op deze markt met KPN willen concurreren afhankelijk 

zijn van inkoop bij KPN. Dit is omdat de uitrol van concurrenten van KPN nog niet zo ver 

gevorderd is dat zij daarmee zelfstandig een alternatief kunnen bieden voor het aanbod van 

KPN. De huidige regulering waarbij partijen toegang krijgen tot het wholesale-aanbod van KPN 

voorziet in deze mogelijkheid. Het college acht het vanwege de hoge kosten die verbonden zijn 

aan het realiseren van een in voldoende mate landelijk dekkend netwerk, niet aannemelijk dat 

deze dekkingsgraad door concurrenten binnen de tijdshorizon van deze marktanalyse wordt 

gerealiseerd. Hieruit volgt dat de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang wordt 

gekenmerkt door hoge toetredingsdrempels. 

6.3.8 Verticale integratie 

 

250.  Dit criterium kwam hierboven reeds aan de orde bij ‘kopersmacht’. De overige voordelen van 

verticale integratie’ zijn eerder beschreven in paragraaf 6.2.6. 

6.3.9 Invloed van de huidige regulering van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

 

251.  Zoals onder 5.3 is aangegeven, is KPN thans op grond van regulering verplicht hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang te leveren. Hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang moet 

door KPN onder de huidige regulering worden geleverd onder non-discriminatoire en 

transparante voorwaarden.  

 

252.  De huidige regulering van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zorgt ervoor dat partijen 

ook in dekking kunnen voorzien in regio’s waar zij geen eigen netwerkdekking hebben. Deze 

partijen kunnen onder bovengenoemde condities toegang krijgen tot het netwerk van KPN. Dit 

stelt deze partijen in staat om op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

waar dekking van groot belang is, te kunnen concurreren. KPN heeft dit product niet vrijwillig 

aangeboden, maar doet dat slechts omdat dit volgt uit een besluit van het college op basis van 

de oude Telecommunicatiewet. Uit het voorgaande volgt dat het in afwezigheid van regulering 

aannemelijk is dat KPN hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang niet meer dan wel tegen 

onredelijke voorwaarden zal aanbieden. 

 

253.  In afwezigheid van regulering zal KPN derhalve een groter marktaandeel verwerven aangezien 

KPN dan als enige partij producten op de downstream markt van datacommunicatie kan 

aanbieden. Gezien de retail-afzet voor datacommunicatie acht het college daarmee een ve rdere 

toename van het marktaandeel van KPN op de markt van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang in afwezigheid van regulering van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang aannemelijk. Het marktaandeel van bestaande concurrerende aanbieders 
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van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang neemt af omdat een belangrijk deel van 

afzetmogelijkheden (datacommunicatiediensten) komt te vervallen. Daarbij bestaat het risico dat 

concurrenten vanwege het verlies van een belangrijk deel van hun afzetmogelijkheden, zich niet 

langer op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kunnen handhaven. 

 

254.  In afwezigheid van regulering wordt de toetredingsdrempel tot de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang verhoogd. Ook nieuwe aanbieders zullen bij gebreke van 

voldoende dekkingsgraad niet in staat zijn een business case op te bouwen nu zij daarvoor van 

toegang tot het landelijk dekkend netwerk van KPN afhankelijk zijn. 

6.3.10 Afweging en conclusie analyse van aanmerkelijke marktmacht 

 

255.  KPN heeft op de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een marktaandeel van 

64% en het college verwacht dat KPN in afwezigheid van regulering in de komende 

reguleringsperiode een hoger marktaandeel zal verkrijgen. Uit de richtsnoeren blijkt dat zo’n 

marktaandeel op zichzelf reeds het bewijs is van een machtspositie, uitzonderlijke 

omstandigheden daargelaten. Van uitzonderlijke omstandigheden is geen sprake. In afwezigheid 

van regulering moet KPN in staat worden geacht zijn positie verder uit te bouwen. Dit volgt met 

name uit KPN’s unieke wholesale-uitgangspositie.  

 

256.  KPN is namelijk de enige aanbieder van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang die 

beschikt over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur; te weten een landelijk dekkend 

netwerk. Landelijke dekking is met name van groot belang om de markt voor datacommunicatie 

te kunnen bedienen. Derden partijen zijn vanwege hun beperkte dekkingsgraad afhankelijk van 

wholesale-breedbandtoegang van KPN om zelfstandig datacommunicatiediensten aan te 

kunnen bieden of om anderen daartoe in staat te kunnen stellen. Omdat 

datacommunicatiediensten een belangrijk deel van de afzet vormen van wholesale-

breedbandtoegang worden derden partijen gemarginaliseerd indien hen deze mogelijkheid wordt 

onthouden. 

 

257.  Derden partijen kunnen niet in staat worden geacht om zelfstandig levering van hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang af te dwingen of om anderszins KPN’s gedrag te disciplineren. 

KPN is namelijk niet afhankelijk van derden partijen. KPN is als verticaal geïntegreerde partij 

zowel actief op de retailmarkten voor datacommunicatiediensten (en breedband internettoegang 

en VoDSL) als op de  wholesale-markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. KPN 

heeft dus geen prikkel om concurrenten van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te 

voorzien. Zij biedt hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan derden partijen slechts aan 

omdat zij daar op basis van regulering toe gehouden is. Niet valt te verwachten dat bestaande of 

nieuwe partijen binnen de tijdshorizon van deze analyse in een zodanig eigen dekkend netwerk 

kunnen voorzien dat daarmee van afhankelijkheid van KPN niet langer sprake is. Gezien het 

belang van een hoge dekkingsgraad en de hoogte van de daarmee gepaard gaande 

investeringen wordt de markt gekenmerkt door hoge toetredingsdrempels. 

 

258.  Op basis van het voorgaande stelt het college vast dat de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang niet daadwerkelijk concurrerend is en dat KPN op deze markt beschikt over 

een aanmerkelijke marktmacht. Het college wijst KPN derhalve aan als onderneming met 
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aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw. 

 

259.  De NMa deelt de conclusies van OPTA ten aanzien van de analyse van aanmerkelijke 

marktmacht op de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang (zie bijlage 6). 

  

6.4 Potentieel mededingingsbeperkende gedragingen op de markt voor hoge 
kwaliteit wholesale-breedbandtoegang  
 

260.  In dit hoofdstuk wordt beschreven welke mededingingsproblemen als gevolg van de 

aanwezigheid van een partij met aanmerkelijke marktmacht op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang kunnen ontstaan. Het college benadrukt dat de in dit hoofdstuk 

beschreven mededingingsproblemen potentiële problemen zijn die zich voor kunnen doen als 

gevolg van de aanwezigheid van een partij met aanmerkelijke marktmacht op de relevante 

markt; het gaat dus niet om daadwerkelijk geconstateerde gedragingen. Het college zal voor elk 

van de in dit hoofdstuk beschreven mededingingsproblemen aangeven waarom hij het 

waarschijnlijk acht dat deze gedraging zich op de betrokken markt voor zal doen en, indien de 

gedraging zich voor kan doen, welke effecten daarvan kunnen uitgaan. 

 

261.  Bij de analyse van heeft het college de ERG Common Position als startpunt gehanteerd. Dit 

gemeenschappelijk standpunt heeft aan de hand van een viertal cases mogelijke 

mededingingsbeperkende gedragingen geïdentificeerd116. In de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang is de case ‘vertical leveraging’117 van toepassing. 

 

262.  In de onderhavige marktanalyse is sprake van (potentiële) mededingingsbeperkende 

gedragingen door KPN die kunnen ontstaan als gevolg van verticale overheveling van 

marktmacht omdat KPN zowel actief is op de wholesale-markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang als op de downstream-markten voor datacommunicatiediensten, breedband 

internettoegang en VoDSL waarvoor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een 

bouwsteen vormt. Aangezien voor 65% afzet van de markt van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang wordt aangewend ten behoeve van de levering van 

datacommunicatiediensten, zullen mededingingsbeperkende gedragingen met name op deze 

markt effect sorteren. Het college zal de effectenanalyse als gevolg van verticale overheveling 

van marktmacht derhalve richten op het retailaanbod van datacommunicatiediensten. 

 

263.  Overheveling van marktmacht kan er dan toe leiden dat concurrenten die afhankelijk zijn van 

wholesale-bouwstenen van KPN uit de onderliggende retailmarkt(en) worden gedreven 

waarvoor wholesale-breedbandtoegang een bouwsteen vo rmt, en/of dat wholesale-concurrenten 

ervan worden weerhouden om tot deze markt(en) toe te treden. Dit risico doet zich voor 

vanwege de mogelijkheid van KPN om partijen levering van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang te onthouden.118 Dit heeft vervolgens consequenties voor de positie van 

                                                 
116 Zie Common Position pagina 29. 
117 Zie randnummer 95. 
118 Dit mechanisme is beschreven in de analyse van aanmerkelijke marktmacht op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang 
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concurrerende aanbieders op de  wholesale-markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat alternatieve aanbieders naast KPN op 

de wholesale-markt voor wholesale-breedbandtoegang succesvol kunnen concurreren als een 

belangrijk deel van hun afzetmogelijkheden komt te vervallen. Immers, KPN zal als verticaal 

geïntegreerde marktpartij haar wholesale-bouwstenen afnemen binnen haar eigen onderneming 

en niet van een met haar wholesale-onderdeel concurrerende onderneming.119 Concurrerende 

wholesale-aanbieders worden zo door hun beperkte afzetmogelijkheden gemarginaliseerd of 

uiteindelijk van de markt gestoten. Hierdoor wordt een door duurzame concurrentie gekenmerkte 

retailmarkt(en) belemmerd en verslechtert de positie van de eindgebruikers in termen van keuze, 

prijs en kwaliteit van de op de retailmarkt aangeboden producten.  

 

264.  Hieronder zal het college de meest waarschijnlijke (potentiële) mededingingsbeperkende 

gedragingen van de dominante aanbieder op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang behandelen. Mededingingsbeperkende gedragingen kunnen betrekking 

hebben op het direct van de markt uitsluiten van concurrenten maar zij kunnen daarnaast ook 

betrekking hebben op het frustreren van concurrenten nadat zij eenmaal tot de markt zijn 

toegetreden. Hierbij worden eveneens de effecten op de onderliggende retailmarkt(en) 

aangegeven. Het betreft de in tabel 5 weergegeven gedragingen. 

 

Tabel 5. Overzicht van de potentiële mededingingsbeperkende gedragingen.  

Toegang 6.4.1. Leveringsweigering/toegangsweigering 

6.4.2. Prijsdiscriminatie 

6.4.3. Excessieve tarieven 

6.4.4. Roofprijzen 

Tarifering 

6.4.5. Kruissubsidiëring 

6.4.6. Discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie 

6.4.7. Vertragingstactieken  

6.4.8. Oneigenlijke voorwaarden 

6.4.9. Kwaliteitsdiscriminatie 

6.4.10. Oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van 

concurrenten 

6.4.11. Koppelverkoop/bundeling 

Overige gedragingen 

6.4.12. Strategisch productontwerp  

 

6.4.1 Leveringsweigering/toegangsweigering 

 

                                                 
119 Betoogd zou kunnen worden dat de concurrerende  wholesale-partij mogelijk efficiënter opereert dan de verticaal 

geïntegreerde onderneming hetgeen zich vertaald in lagere prijzen voor de  wholesale-inputs (efficiency argument). De verticaal 

geïntegreerde zou daarom kunnen besluiten voortaan van deze efficiëntere concurrent af te nemen in plaats van zelf in de  

wholesale-inputs te voorzien. De verticale partij zou zo minder kosten hoeven maken die moeten worden doorberekend in zijn 

producten op de eindgebruikersmarkt. Dit argument acht het college echter onwaarschijnlijk. Immers, inefficiënties kunnen door 

een dominante aanbieder volledig ten laste worden gebracht van de eindgebruikers omdat deze geen keuze uit meerdere 

leveranciers hebben. Daarnaast bestaat er voor een KPN als verticaal geïntegreerde marktpartij geen prikkel om in zijn eigen 

concurrentie te gaan voorzien. 
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265.  In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft op de markt voor 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Om de concurrentie op deze markt én met name 

de onderliggende retailmarkt voor datacommunicatiediensten te beperken zou KPN ertoe over 

kunnen gaan om niet langer wholesale-breedbandtoegang te leveren.  

 

266.  Indien KPN zou weigeren hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te leveren zouden 

afnemers van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang niet meer in staat zijn hun eigen 

retaildiensten aan te bieden. Alternatieve afnemers van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang hebben namelijk onvoldoende dekkingsgraad om zelfstandig op deze markt 

te kunnen opereren. Immers, voor het aanbieden van datacommunicatiediensten zijn aanbieders 

voor nagenoeg alle contracten die zij afsluiten afhankelijk van inkoop van KPN. Indien KPN geen 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zou leveren aan derde partijen, zou KPN daarmee 

de enige onderneming zijn die nog datacommunicatiediensten kan aanbieden.  

 

267.  Leveringsweigering/toegangsweigering betekent derhalve dat KPN partijen kan uitsluiten. De 

eindgebruiker is dan volledig afhankelijk van KPN als enige aanbieder op de retailmarkt van 

datacommunicatiediensten. KPN kan zich vervolgens onafhankelijk op de retailmarkt voor 

datacommunicatiediensten gedragen.120 Duurzame concurrentie op de retailmarkt wordt 

hierdoor belemmerd, waardoor de prijsdruk afneemt (en eventueel prijsverhogingen weer tot de 

mogelijkheden behoren) en keuzemogelijkheden en kwaliteit voor eindgebruikers afnemen. 

 

268.  KPN heeft in 2001 aangekondigd hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang in de markt te 

zetten. KPN heeft echter op het laatste moment besloten dit product niet aan derde partijen aan 

te bieden. Na handhavend optreden van het college biedt KPN thans dit product aan. Dit doet zij 

onder uitdrukkelijk protest.121 Derhalve heeft KPN in het verleden toegangsweigering gehanteerd 

en is het aannemelijk dat KPN, indien zij daartoe de gelegenheid krijgt, hier opnieuw toe zou 

overgaan. Zoals eerder geconstateerd heeft KPN op voorhand geen economische prikkel om 

hiertoe vrijwillig over te gaan. 

 

269.  Naast het weigeren van de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zijn er andere 

mogelijkheden voor KPN om de toegang effectief te weigeren. Zo kan KPN collocatie weigeren 

of economisch onaantrekkelijk maken zodat aanbieders geen mogelijkheid hebben om de dienst 

economisch verantwoord af te nemen. Ook kunnen kwaliteitsparameters ontbreken, onredelijk 

laag zijn of kan een mechanisme ontbreken waardoor KPN gehouden is aan de 

kwaliteitsparameters. Op deze wijze kan een aanbieder de dienst niet met een kwaliteit 

aanbieden die gebruikers verwachten. Ook kan het nodig zijn dat aanbieders toegang hebben 

tot operationele systemen ten behoeve van bijvoorbeeld de bestelprocedure, instandhouding of 

storingsophef. Indien KPN deze weigerachtige gedragingen uitvoert kan een aanbieder niet op 

concurrerende wijze zijn dienst aanbieden. Leveringsweigering/toegangsweigering is daarmee 

een potentiële gedraging die een mededingingsbeperkend effect heeft vanwege de 

uitsluitingseffecten op concurrenten die dit tot gevolg heeft. 

                                                 
120 Dit volgt uit de analyse van de datacommunicatiemarkt. Zie: Besluit huurlijnen. 
121 Zie www.kpn-wholesale.com. 
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6.4.2 Prijsdiscriminatie  

 

270.  Op de wholesalemarkt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zou KPN in 

aanwezigheid van een toegangsverplichting maar in afwezigheid van verdere regulering kunnen 

discrimineren in prijs. KPN kan bijvoorbeeld hogere prijzen rekenen aan aanbieders met wie zij 

concurreert op de retailmarkt dan aan haar eigen retail-onderdeel. Dit type prijsdiscriminatie kan 

leiden tot een extra beperking van concurrentie op de retailmarkten waar partijen mede 

afhankelijk zijn van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Hogere inkoopkosten kunnen 

zo leiden tot marge uitholling omdat deze kosten zullen moeten worden doorberekend op de 

retailmarkt. Indien concurrenten deze kosten niet kunnen doorberekenen omdat de eigen prijzen 

niet kunnen worden verhoogd door de retail-prijsstelling van KPN, zullen hogere kosten ten 

koste gaan van de bruto marge van de betreffende aanbieder. Als de marges zo worden 

uitgehold tot weinig of niets, kunnen aanbieders niet langer concurreren en kan dit leiden tot 

marktuittreding van de betreffende aanbieders. Prijsdiscriminatie is daarmee een potentiële 

gedraging op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang met 

mededingingsbeperkende effecten. 

6.4.3 Excessieve prijzen 

 

271.  Het hanteren door KPN van excessieve prijzen voor wholesale-breedbandtoegang zou er toe 

kunnen leiden dat alternatieve aanbieders de facto toegang tot de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang onthouden wordt. Dit leidt ook weer tot uittreding van 

concurrenten in de retailmarkt waardoor de concurrentie op de retailmarkten ernstig wordt 

beperkt. 

Het hanteren van excessieve prijzen is daarmee een potentiële gedraging op de markt voor 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang met mededingingsbeperkende effecten. 

6.4.4 Roofprijzen 

 

272.  Op de wholesalemarkt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zou KPN roofprijzen 

kunnen hanteren voor de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang producten. Hiermee zou 

ze kunnen bewerkstelligen dat alternatieve aanbieders van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang diensten (zoals bbned en Versatel) de markt zullen verlaten. KPN zou 

wanneer deze partijen de markt hebben verlaten vervolgens hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang excessief kunnen prijzen en met de zo gerealiseerde overwinst het verlies 

tijdens de periode van roofprijzen goed kunnen maken. Dit gedrag is zo uiteindelijk winstgevend. 

Roofprijzen zijn potentiële gedragingen op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang met mededingingsbeperkende effecten. 

 

273.  Het college merkt echter op dat op de downstream retailmarkt van datacommunicatie die door 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang wordt ondersteund er sprake is van langdurige (3 

tot 5 jaar) contracten. Roofprijzen zullen voornamelijk tot gevolg hebben dat nieuwe klanten voor 

door KPN ondersteunde dienstverlening kiezen. Voor bestaande klanten echter brengt een 

overstap aanzienlijke kosten mee. Dit betreft onder andere het afkopen van het bestaande 

contract, de (eenmalige) kosten voor het aangaan van een nieuw contract en het aanpassen van 

het lokale bedrijfsnetwerk. Zelfs als vanwege de roofprijzen de retailtarieven significant lager 
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liggen dan de tarieven van de alternatieve aanbieders zal daarom door deze extra kosten de 

overstap beperkt zijn. Alternatieve aanbieders zullen daarom zelfs met roofprijzen van KPN 

inkomsten verkrijgen van de bestaande klanten. KPN zal daarom gedurende een aanzienlijke 

periode roofprijzen moeten hanteren om uittreding te veroorzaken. Hierdoor zal de investering 

voor het hanteren van roofprijzen door de karakteristieken van de markt relatief groter zijn en is 

het daarmee geen aantrekkelijke strategie. 

 

274.  Ten slotte is er sprake van hoge verzonken kosten op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Dit maakt het onzeker of een alternatieve aanbieder wel zal uittreden bij 

roofprijzen, aangezien dan het uittreden een groter verlies kan opleveren dan het onder kostprijs 

aanbieden van de dienstverlening. Dit brengt een onzekerheid voor KPN met zich mee of de 

investering in roofprijzen binnen een redelijke termijn terugverdiend kan worden. 

 

275.  Gelet op bovenstaande argumenten acht het college het op voorhand niet aannemelijk dat KPN 

in de komende reguleringsperiode over zal gaan tot het hanteren van roofprijzen. 

6.4.5 Kruissubsidiëring 

 

276.  Kruissubsidiëring kan zich in relatie tot de wholesale-markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang voordoen indien opbrengsten verkregen uit de wholesale-markt kunnen 

worden aangewend op de retailmarkt om daar de prijzen te verlagen. Deze gedraging kan 

worden voorkomen aangezien retailaanbieders van datacommunicatiediensten afhankelijk zijn 

van KPN.  

 

277.  Door de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang hoog te tariferen kan KPN zo de 

retailprijzen van concurrenten opvoeren en zou zij tegelijkertijd haar eigen retailproducten in prijs 

kunnen verlagen. De winsten verkregen uit het hoge tarief voor wholesale-breedbandtoegang 

kunnen door KPN worden aangewend om haar retailproduct lager te prijzen. Mogelijke tekorten 

in het ene bedrijfsonderdeel worden zo goedgemaakt in het andere bedrijfsonderdeel. 

Concurrenten hebben deze mogelijkheid niet, zij hebben immers niet zelf de beschikking over de 

benodigde wholesale-bouwstenen. Door kruissubsidiëring kan KPN een voordeel behalen op de 

retailmarkt. Kruissubsidiëring kan leiden tot roofprijzen op de retailmarkt waardoor 

concurrerende partijen uit de markt worden gedrukt. Kruissubsidiëring is op grond van het 

voorgaande een potentiële gedraging die een belangrijk mededingingsbeperkend effect kan 

hebben. 

6.4.6 Discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie  

 

278.  Discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie kan voor KPN een strategie zijn om 

derden te benadelen ten opzichte van zichzelf of haar dochterondernemingen om op deze wijze 

de concurrentie op de retailmarkt te beperken. Om in staat te zijn om (op een doelmatige wijze) 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang af te nemen is het essentieel dat afnemers 

beschikken over bepaalde informatie. Het gaat hierbij onder meer over informatie ten aanzien 

van de technische specificaties van de gebruikte apparatuur, de beschikbaarheid van bepaalde 

snelheden op bepaalde locaties, het beschikbaar komen van nieuwe diensten, het melden van 

storingen of het plegen van technisch onderhoud. Door andere aanbieders over bepaalde 
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wezenlijke informatie ten aanzien van bepaalde wijzigingen of vernieuwing in de dienstverlening 

niet of later te informeren dan haar eigen retailonderdeel, zou KPN hen ernstig kunnen 

benadelen. Dit kan zich uiten in imagoschade voor het bedrijf en daarmee het verlies van 

klanten met als gevolg dat uiteindelijk bedrijven uit de markt kunnen worden gedrukt.  

 

279.  Discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie is op grond van het voorgaande een 

potentiële gedraging die in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een 

belangrijk mededingingsbeperkend effect kan hebben. 

6.4.7 Vertragingstactieken 

 

280.  In het voorgaande heeft het college vastgesteld dat het voor KPN een aantrekkelijke strategie is 

om derden te benadelen ten opzichte van haar eigen retailonderdeel. Een middel dat KPN 

hiervoor ter beschikking staat wordt gevormd door het toepassen van vertragingstactieken. 

Vertragingstactieken hebben tot doel te verhinderen dat derde partijen op korte termijn in staat 

zijn wholesalediensten af te nemen of veranderingen door te voeren in de wijze waarop de 

wholesalediensten worden afgenomen.  

 

281.  Voorbeelden van vertragingstactieken die KPN kan toepassen zijn het rekken van 

onderhandelingen, het starten van juridische procedures of het opvoeren van vermeende 

technische problemen. KPN heeft deze tactiek ook daadwerkelijk uitgevoerd toen aanbieders 

KPN om wholesale-breedbandtoegangs verzochten (BitStream Access). Dit uitte zich in lange 

onderhandelingstrajecten (waarbij de partijen uiteindelijk geen overeenstemming bereikten) 

gevolgd door juridische procedures en talrijke uitvoeringsproblemen bij de implementatie van 

systemen en uitvoering van orders. 

 

282.  Toepassing van vertragingstactieken is op grond van het voorgaande een potentiële gedraging 

die in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk 

mededingingsbeperkend effect kan hebben. 

6.4.8 Oneigenlijke voorwaarden 

 

283.  Een andere gedraging die KPN zou kunnen toepassen om externe afnemers te benadelen ten 

opzichte van haar eigen retailonderdeel wordt gevormd door het hanteren van oneigenlijke 

voorwaarden. Door het stellen van oneigenlijke voorwaarden kan het afnemen van 

wholesalediensten door externe afnemers in hoge mate bemoeilijkt worden, of zelfs geheel 

onmogelijk gemaakt worden.  

 

284.  Het stellen van oneigenlijke voorwaarden kan op zeer uiteenlopende manieren plaatsvinden. 

Voorbeelden van oneigenlijke voorwaarden kunnen zijn het stellen van onredelijke hoge 

bankgaranties, de verplichting tot een zeer hoge minimale productafname maar ook door 

levering van bepaalde producten afhankelijk te maken van acceptatie van wijzigingen in reeds 

bestaande voorwaarden of door voorwaarden te stellen waaronder een product mag worden 

doorverkocht. Zo zou het verbieden van de mogelijkheid om hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang door te verkopen nadelig zijn voor de partijen die geen landelijke dekking 

bezitten. Een deel van de dienstverlening van bijvoorbeeld bbned bestaat namelijk uit het 
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doorverkopen van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang van KPN op locaties waar zij 

geen dekking heeft. Hierdoor hoeft een afnemer van bbned niet een aparte relatie met KPN aan 

te gaan. Indien doorverkoop niet mogelijk is zal de partij in ieder geval een relatie moeten 

aangaan met KPN. Gezien de hoge eenmalige kosten die hieraan verbonden zijn, is het niet 

waarschijnlijk dat (kleine) partijen daarnaast met een tweede leverancier -in dit geval bbned- een 

overeenkomst aangaan. Het stellen van onredelijke voorwaarden is een potentiële gedraging die 

in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk 

mededingingsbeperkend effect kan hebben.  

6.4.9 Kwaliteitsdiscriminatie 

 

285.  Een andere gedraging die KPN zou kunnen toepassen om externe afnemers te benadelen ten 

opzichte van haar eigen retailonderdelen wordt gevormd door het toepassen van 

kwaliteitsdiscriminatie. Bij kwaliteitsdiscriminatie zou KPN zichzelf een andere (meestal een 

betere) kwaliteit leveren dan aan andere aanbieders. Te denken valt aan discriminatie op het 

gebied van levertijd, leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid.  

 

286.  Hierdoor wordt het voor externe afnemers in hoge mate bemoeilijkt, of zelfs geheel onmogelijk 

gemaakt om te concurreren op de retailmarkt. Immers, indien de wholesaledienst die door 

externe partijen wordt afgenomen van een lagere kwaliteit is, zal ook de retaildienst die op basis 

van deze inferieure wholesalediensten wordt aangeboden van een lagere kwaliteit zijn. Dit kan 

er toe leiden dat concurrerende ondernemingen uit de markt worden gedrukt, uiteindelijk ten 

nadele van de eindgebruikers. 

 

287.  Het toepassen van kwaliteitsdiscriminatie is op grond van het voorgaande een potentiële 

gedraging die in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk 

mededingingsbeperkend effect kan hebben. 

6.4.10 Oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van concurrenten 

 

288.  Oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van concurrenten vindt plaats indien KPN de 

informatie die zij verkrijgt uit het aanbieden van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan 

derden gebruikt om concurrentievoordeel te behalen op de retailmarkt. KPN kan bijvoorbeeld 

afzettoename van concurrenten monitoren of kan beschikken over informatie over de 

voorgenomen introductie van nieuwe retaildiensten door concurrenten die om toegang 

verzoeken. De wholesale-organisatie van KPN kan bepaalde informatie doorgeven aan de retail-

organisatie van KPN. Zo kan KPN de voor haar interessante afnemers identificeren en daar haar 

marketing op afstemmen. Ook kan KPN uit het gebruik van haar netwerk de ‘sterkte’ van een 

partij afleiden en daar strategisch op reageren bijvoorbeeld door specifieke afnemers van deze 

concurrent te gaan benaderen of de service aan deze partij te verminderen. Oneigenlijk gebruik 

van informatie ten aanzien van concurrenten is op grond van het voorgaande een potentiële 

gedraging die in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk 

mededingingsbeperkend effect kan hebben. 
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6.4.11 Koppelverkoop/bundeling 

 

289.  Aanbieders zijn gedwongen bij KPN hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang af te nemen 

ten behoeve van hun eigen retaildienstverlening aan eindgebruikers. In afwezigheid van 

regulering zou KPN de mogelijkheid kunnen benutten om aan de verkoop van deze  wholesale-

dienst een of meerdere andere wholesalediensten te koppelen, zoals wholesale IP-diensten. Dit 

terwijl de alternatieve aanbieders deze andere wholesale-dienst niet nodig hebben omdat zij hier 

bijvoorbeeld zelf in kunnen voorzien. 

 

290.  Doordat afnemers (retailconcurrenten) de  wholesale-componenten niet los kunnen inkopen, zijn 

zij aldus genoodzaakt meerdere wholesaleproducten af te nemen. Hierdoor betaalt de 

alternatieve aanbieder een hogere prijs en wordt zo beperkt in zijn vermogen om met KPN te 

kunnen concurreren. Koppelverkoop is op grond van het voorgaande een potentiële gedraging 

die in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk 

mededingingsbeperkend effect kan hebben. 

6.4.12  Strategisch productontwerp 

 

291.  KPN zou hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zodanig kunnen ontwerpen dat de 

mogelijkheden tot toegang worden beperkt of bemoeilijkt.  

 

292.  Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een inefficiënte koppeling tussen de aanbieder en KPN 

waardoor de aanbieder extra kosten moet maken en/of KPN extra kosten maakt die 

doorberekend worden aan de aanbieder. In beide gevallen zal de kostprijs van de dienst 

toenemen waardoor de concurrentiepositie van de aanbieder op onredelijke wijze wordt 

verminderd.  

 

293.  Ook kan KPN er voor kiezen om bepaalde vormen van de toegang niet te bieden. Een voorbeeld 

hiervan is het ontbreken van de kwaliteitsklasse die gebruikelijk is voor het aanbieden van 

VoDSL. 122 Een ander voorbeeld is het ontbreken van een door een aanbieder zelf in te vullen 

bandbreedte voor zijn eigen eindgebruikers. Hierdoor is de uiteindelijke kwaliteit voor de 

eindgebruikers van de aanbieder afhankelijk van de eindgebruikers van andere aanbieders.123 

 

294.  Door de productkeuzes worden partijen dus beperkt in de wijze waarop zij diensten kunnen 

aanbieden, hetgeen de positie van hen ten opzichte van KPN in de retailmarkten verslechtert. 

Strategisch productontwerp is op grond van het voorgaande een potentiële gedraging die in de 

                                                 
122 Een groot gedeelte van de apparatuur voor VoDSL werkt met de CBR kwaliteitsklasse (zie bijlage 1). KPN biedt echter hoge 

kwaliteit w holesale-breedbandtoegang niet met een mogelijkheid van CBR. Hierdoor worden aanbieders beperkt in de keuze 

van apparatuur waardoor toetreding wordt bemoeilijkt. 
123 KPN kent niet de mogelijkheid dat een aanbieder een zogenaamde VP (zie bijlage 1) afneemt. Door een VP wordt een 

aanbieder in staat gesteld om zelf een bepaalde bandbreedte te verdelen over zijn gebruikers. Hierdoor kan een aanbieder 

optimaal zijn ingekochte bandbreedte omzetten in een bandbreedtekwaliteit. Omdat KPN deze VP-functionaliteit niet aanbiedt is 

de bandbreedtekwaliteit mede afhankelijk van eindgebruikers van andere aanbieders.  
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markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een belangrijk mededingingsbeperkend 

effect kan hebben.  

6.4.13 Conclusie 

 

295.  Op grond van het voorgaande stelt het college vast dat KPN in staat is en er belang bij heeft zich 

mededingingsbeperkend te gedragen op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. De geïdentificeerde (potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen zijn: 
- leveringsweigering/toegangsweigering; 

- prijsdiscriminatie; 

- excessieve prijzen; 

- discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie; 

- vertragingstactieken; 

- oneigenlijke voorwaarden; 

- kwaliteitsdiscriminatie; 

- oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van concurrenten; 

- kruissubsidiëring; 

- bundeling/koppelverkoop; 

- strategisch productontwerp. 

 

296.  In hoofdstuk 7 zal het college op grond hiervan de op te leggen verplichtingen uiteenzetten. 
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7 Verplichtingen  
 

297.  Het college heeft in hoofdstuk 6.3 geconstateerd dat KPN over aanmerkelijke marktmacht 

beschikt op de wholesalemarkt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. In dit 

hoofdstuk beschrijft het college welke passende verplichtingen opgelegd dienen te worden om te 

voorkomen dat de in het hoofdstuk 6.4 geïdentificeerde potentiële mededingingsbeperkende 

gedragingen optreden. In hoofdstuk 3 heeft het college de gehanteerde benadering bij het 

opleggen van verplichtingen uiteengezet. Voor een volledige uiteenzetting verwijst het college 

dan ook naar het desbetreffende hoofdstuk. 

  

298.  In paragraaf 7.1 bepaalt het college aan welke van de doelstellingen voor deze markt prioriteit 

wordt gegeven. Vervolgens beschrijft het college in paragraaf 7.2 de verplichtingen die hij aan 

KPN oplegt. Daarbij onderbouwt het college waarom de opgelegde verplichtingen geschikt en 

noodzakelijk zijn. In paragraaf 7.3.2 wordt een analyse gegeven van de effecten van regulering. 

7.1 Prioritaire doelstelling 

 

299.  In hoofdstuk 6.4 is aangegeven welke potentiële mededingingsbeperkende gedragingen kunnen 

voorkomen op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en welke effecten 

deze hebben op de onderliggende retailmarkten. Het college geeft hierna aan hoe het opleggen 

van verplichtingen aan KPN gezien moet worden in het licht van de doelstellingen uit artikel 1.3 

van de Tw. 

 

300.  Zoals het college in hoofdstuk 3 heeft aangegeven kan een situatie van duurzame concurrentie 

het best worden bereikt door, daar waar mogelijk, in de keuze van verplichtingen voorrang te 

geven aan maatregelen die infrastructuurconcurrentie bevorderen. Alleen waar de infrastructuur 

waarover concurrerende diensten kunnen worden geleverd binnen de termijn van de herziening 

van de Aanbeveling (3 jaar) niet repliceerbaar is en waar niet spontaan wholesale-markten 

ontstaan, zodat op basis daarvan effectieve dienstenconcurrentie mogelijk is, wordt 

dienstenconcurrentie bevorderd en geïntroduceerd door middel van toegangsverplichtingen. 

 

301.  Op de relevante markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zijn naast KPN 

meerdere partijen actief die over hun eigen infrastructuur hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang aanbieden zowel aan hun eigen retail-onderdeel als aan derden partijen die 

niet of in mindere mate beschikken over eigen infrastructuur.124 Er is dus zowel sprake van een 

vorm van infrastructuur concurrentie (concurrentie tussen infrastructuren) als van (spontane) 

dienstenconcurrentie (concurrentie over infrastructuren). Uit gedragingen van marktpartijen blijkt 

dus dat -tenminste gedeeltelijke- duplicatie van de voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang benodigde infrastructuur in economisch opzicht realiseerbaar is. Dit laat 

echter onverlet dat ook is gebleken dat alle partijen die actief zijn op de markt voor wholesale- 

                                                 
124 Hierbij geldt uitdrukkelijk wel dat deze partijen toegang nodig hebben tot de ontbundelde aansluitlijn van KPN om op de 

markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang actief te kunnen zijn. 
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breedbandtoegang nog wel afhankelijk zijn van levering van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang door KPN. Het college zal mede gezien het voorgaande, in 

overeenstemming met de doelstelling van het reguleringskader waarin waar mogelijk de 

bevordering van duurzame infrastructuur concurrentie centraal staat, voorrang geven aan 

maatregelen die de infrastructuur concurrentie verder stimuleren (en daarmee de spontane 

dienstenconcurrentie) op de relevante markt voor wholesale-breedbandtoegang. 

  

302.  Deze benadering is ook in overeenstemming met de beleidsregel voor OPTA over duurzame 

concurrentie. Het college is op basis van deze beleidsregel gehouden om de bevoegdheid om 

verplichtingen op te leggen zo uit te oefenen dat aanbieders zo min mogelijk de stimulans wordt 

ontnomen om te investeren in netwerken of bijbehorende faciliteiten.  125 

 

303.  Ten aanzien van de doelstelling inzake het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat 

betreft keuze, prijs en kwaliteit, merkt het college op dat het ingrijpen op de markt voor hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zich eveneens richt op de belangen van eindgebruikers.  

 

304.  De op te leggen verplichtingen voorkomen namelijk dat er een aanmerkelijke marktmacht 

ontstaat op de retailmarkt voor datacommunicatiediensten waarvoor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang een bouwsteen vormt, hetgeen de eindgebruiker keuzevrijheid ontneemt. 

Eerder merkte het college al op dat het aannemelijk is een dominante positie van KPN op de 

retailmarkt voor datacommunicatiediensten uiteindelijk leidt tot een marginalisering of uiteindelijk 

tot uittreding van concurrenten op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

zelf. Dit beperkt tevens de keuzemogelijkheden van eindgebruikers die hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang willen aanwenden voor breedband internettoegang of VoDSL. 

 

305.  Het college constateert dat regulering van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang bijdraagt aan verlaging van de toetredingsdrempels op de onderliggende 

retailmarkten en zo bijdraagt aan het bevorderen van de belangen van eindgebruikers wat 

betreft keuze, prijs en kwaliteit. 

7.2 Passendheid verplichtingen 

 

306.  In paragraaf 6.4 heeft het college geconcludeerd welke potentiële mededingingsbeperkende 

gedragingen zich zouden kunnen voordoen op de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. In deze paragraaf zal het college aan de hand van de geïdentificeerde 

mededingingsbeperkende gedragingen vaststellen welke van de in hoofdstuk 6a van de Tw 

opgenomen verplichtingen passend zijn om de door het college geïdentificeerde potentiële 

mededingingsbeperkende gedragingen te voorkomen en een situatie van duurzame 

concurrentie op de onderliggende retailmarkten te bevorderen. Het betreft de volgende 

verplichtingen: 

- Toegangsverplichting tot, en gebruik van, netwerkfaciliteiten ten behoeve van hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang (6a.6 Tw); 

- Non-discriminatieverplichting (6a.8 Tw); 

- Transparantieverplichting (6a.9 Tw). 

                                                 
125 Staatscourant 9 juni 2005, nr. 109, p. 11 
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307.  Het college zal in de volgende paragrafen de passendheid van deze verplichtingen nader 

onderbouwen en ten slotte aangeven in hoeverre de voordelen van het opleggen van deze 

verplichtingen opwegen tegen de nadelen. Het college zal hierbij ingaan op de geschiktheid en 

noodzakelijkheid van: de toegangsverplichting (paragraaf 7.2.1), de non-discriminatie 

verplichting (paragraaf 7.2.2) en het referentie aanbod (paragraaf 7.2.3) In paragraaf 7.2.4 wordt 

een tussenconclusie gegeven. In paragraaf 7.2.5 geeft het college aan waarom hij een 

verplichting tot prijsregulering en een verplichting tot gescheiden boekhouding niet noodzakelijk 

acht. In paragraaf 7.3 zal het college ingaan op de effecten van de opgelegde verplichtingen. 

7.2.1 Toegang 

 

308.  Bij de dominantieanalyse en inventarisatie van mededingingsproblemen is aangegeven dat 

aanbieders afhankelijk zijn van de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang van KPN. Zonder 

toegangsverplichting kan KPN toegang weigeren en bestaat dus het aanzienlijke risico dat 

concurrerende aanbieders uitgesloten worden van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang en van de retailmarkt voor datacommunicatiediensten die door hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang wordt ondersteund.  

 

309.  De toegangsverplichting is geschikt om het mededingingsprobleem van de 

leveringsweigering/toegangsweigering op te heffen en stelt op die manier andere partijen in staat 

om tot de markt te kunnen toetreden en met KPN te kunnen concurreren. De 

toegangsverplichting is daarom geschikt. Het niet verlenen van toegang zou de ontwikkeling van 

een door duurzame concurrentie gekenmerkte wholesale- en eindgebruikersmarkt belemmeren. 

Door nadere invulling van de toegangsverplichting (zie hieronder) wordt tevens voorkomen dat 

KPN in staat is op oneigenlijk wijze gebruik te maken van informatie van concurrenten, over te 

gaan tot bundeling en koppelverkoop of strategisch productontwerp toe te passen.  

 

310.  Het college is tevens van oordeel dat het opleggen van een toegangsverplichting op de markt 

voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang noodzakelijk is. Er bestaan namelijk geen 

“lichtere” verplichtingen (dat wil zeggen minder belastende maar wel effectieve instrumenten) om 

die toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te bewerkstelligen. Een 

transparantie en/of non-discriminatieverplichting zonder een toegangsverplichting is niet 

voldoende om duurzame concurrentie op de onderliggende retailmarkten te bevorderen. KPN 

zou namelijk nog steeds kunnen weigeren hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te 

leveren.  

 

311.  Het opleggen van een toegangsverplichting voldoet daarmee aan de vereisten van geschiktheid 

en noodzakelijkheid ten opzichte van de geconstateerde (potentiële) mededingingsproblemen 

die het beoogt te remediëren. 

 

312.  Gelet op het bovenstaande verplicht het college op grond van artikel 6a.6, eerste lid, va n de Tw 

KPN om te voldoen aan redelijke verzoeken tot hierna door het college te bepalen vormen van 

toegang. Een verplichting om toegang te verlenen beperkt zich tot redelijke verzoeken. KPN 

mag een verzoek dat niet redelijk is dus weigeren. Uiteraard dient KPN de weigering van een 

verzoek te motiveren. Geschillen omtrent de redelijkheid van een concreet verzoek kunnen op 
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basis van hoofdstuk 12 van de Tw aan het college worden voorgelegd. 126 

 

313.  In artikel 6a.6, tweede lid, van de Tw is een aantal invullingen va n de toegangsverplichting 

gegeven die het college kan opleggen. Tevens heeft het college in het verleden in 

toegangsgeschillen en handhaving invulling gegeven aan redelijke verzoeken om toegang. Het 

college zal hieronder een opsomming geven van de invulling van de toegangsverplichting op 

basis van 6a.6 tweede lid van de Tw. 

 

314.  Het college legt aan KPN de verplichting op dat de huidige faciliteiten betreffende hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang niet worden ingetrokken, omdat het college op basis van de 

hiervoor geschetste (potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen, handhaving van de 

thans geldende toegangsvoorwaarden nog steeds redelijk acht.  

 

315.  Daarnaast legt het college de volgende invulling van de toegangsverplichting aan KPN op 

aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van toegangsweigering als potentiële 

mededingingsbeperkende gedraging. 

- KPN dient aanbieders van elektronische communicatiediensten toegang te verlenen tot 

netwerkelementen of faciliteiten die nodig zijn voor het leveren van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. 

- KPN dient co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten aan te bieden, 

inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten. 

- KPN dient open toegang te verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit. 

- KPN dient toegang te verlenen tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare 

softwaresystemen die betrekking hebben op hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

316.  Het college legt de volgende nadere invulling van de toegangsverplichting aan KPN op 

aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het opwerpen van vertragingstactieken of het 

oneigenlijk gebruik van informatie als potentiële mededingingsbeperkende gedragingen. 

- KPN dient te goeder trouw te onderhandelen met aanbieders van elektronische 

communicatiediensten die verzoeken om toegang. 

  

317.  Het college beoordeelt van geval tot geval of partijen te goeder trouw hebben onderhandeld. Het 

college verstaat onder te goeder trouw handelen onder meer het volgende. KPN mag 

bijvoorbeeld informatie die bij het verlenen van toegang aan een andere partij wordt verkregen, 

slechts gebruiken om de desbetreffende toegang aan die aanbieder te verlenen en mag deze 

informatie niet voor andere doeleinden ter beschikking stellen aan haar retailbedrijf. Hierdoor 

wordt voorkomen dat KPN oneigenlijk gebruik maakt van informatie over haar concurrenten. 

Voorts handelt KPN in strijd met de verplichting om te goeder trouw te onderhandelen in het 

volgend voorbeeld. Een partij verzoekt KPN om toegang teneinde een bepaalde, nieuwe retail-

dienstverlening te kunnen bieden. KPN geeft geen gevolg aan dit verzoek. KPN ontwikkelt 

echter zelf de voorgestelde retail-dienstverlening en biedt, zodra de retail-dienstverlening gereed 

is om commercieel in de markt te worden gezet, alsnog toegang aan de verzoekende partij. 

Hierdoor wordt voorkomen dat KPN door het gebruik van het idee van de verzoekende partij op 

                                                 
126 Zie Memorie van toelichting bij artikel 6a.6 Tw. 
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oneigenlijke wijze een voorsprong creëert. Een ander voorbeeld is dat KPN niet kan eisen dat 

voor een nieuwe dienst met betrekking tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang een 

contract wordt afgesloten dat op de overige punten afwijkt van een eerder gesloten contract. 

  

318.  Het college legt de volgende nadere invulling van de toegangsverplichting aan KPN op 

aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het opwerpen van oneigenlijke voorwaarden als 

potentiële mededingingsbeperkende gedraging. 

- KPN biedt hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan voor wederverkoop door 

aanbieders van elektronische communicatiediensten. 

 

319.  Het college verbindt op grond van artikel 6a.6, derde lid, van de Tw de volgende voorschriften 

betreffende redelijkheid, billijkheid en opportuniteit aan de aan KPN opgelegde 

toegangsverplichting. 

 

320.  Het college legt het volgende voorschrift op aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het 

opwerpen van strategisch product ontwerp als potentiële mededingingsbeperkende gedraging. 

- KPN hanteert een efficiënte invulling voor de bewerkstelliging van toegang betreffende hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang teneinde voor aanbieders een efficiënte koppeling 

mogelijk te maken. 

- Redelijke vormen van toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kunnen ook 

diensten betreffen die KPN niet voor haar eigen (retail-) dienstverlening gebruikt.  

 

321.  Het college legt het volgende voorschrift op aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het 

opwerpen van vertragingstactieken of het oneigenlijk gebruik van informatie als potentiële 

mededingingsbeperkende gedragingen. 

- KPN dient geen gebruiksbeperkingen op te leggen zonder objectiveerbare reden; 

- KPN dient kenbare technische voorwaarden/standaarden te hanteren ten aanzien van het 

netwerk en/of de toegangsdienst en bijbehorende faciliteiten. 

- KPN dient hoge kwaliteit wholesale breedband toegang zo spoedig als redelijkerwijs 

mogelijk te leveren. 

- KPN dient verzoeken om hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang tijdig en adequaat in 

behandeling te nemen en zonodig met de om toegang verzoekende partij te bespreken. 

- KPN dient desgevraagd informatie die een toegang verzoekende partij nodig heeft tijdig en 

volledig te verstrekken.  

- KPN dient een procedure op te stellen voor het behandelen van verzoeken om nieuwe 

vormen van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en deze in haar referentie-aanbod 

op te nemen. In deze procedure moet onder meer geregeld zijn: 

a) dat binnen een redelijke termijn gereageerd wordt op een verzoek om toegang; 

b) dat KPN, indien een verzoek onvoldoende gespecificeerd is, aangeeft op welke punten 

een verzoek aangevuld dient te worden; 

c) dat KPN een naar haar oordeel niet-redelijk verzoek, gemotiveerd afwijst waarbij zij 

aangeeft op welke wijze sprake is van technische onhaalbaarheid of de noodzaak om de 

integriteit van het netwerk te handhaven; en 

d) op welke wijze KPN in onderhandeling treedt met een partij indien er nadere afspraken 

gemaakt dienen te worden over de gevraagde vorm van toegang. 
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322.  Het college legt het volgende voorschrift op aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het 

hanteren van oneigenlijke voorwaarden als potentiële mededingingsbeperkende gedraging. 

- KPN dient geen oneigenlijke voorwaarden te stellen ten aanzien van het verlenen van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. 

 

323.  Het college legt het volgende voorschrift op aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het 

opwerpen van bundeling en koppelverkoop als potentiele mededingingsbeperkende gedraging.  

- KPN dient te verzekeren dat verschillende producten betreffende hoge kwaliteit wholesale- 

breedbandtoegang niet onnodig gebundeld worden aangeboden, teneinde te voorkomen 

dat afnemers moeten betalen voor producten die niet nodig zijn om de beoogde toegang af 

te nemen. 

 

324.  Het college legt het volgende voorschrift op aangezien dit bijdraagt aan het opheffen van het 

opwerpen van oneigenlijk gebruik van informatie ten aanzien van concurrenten als potentiele 

mededingingsbeperkende gedraging.  

- KPN mag informatie die op basis van verzoeken voor toegang betreffende hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang wordt verkregen, enkel gebruiken om die toegang te 

verlenen. 

 

325.  Met de bovengenoemde nadere invulling van de toegangsverplichting wordt voorkomen dat KPN 

in staat is toegang te weigeren, vertragingstactieken te hanteren, strategisch productontwerp toe 

te passen, op oneigenlijke wijze gebruik te maken van informatie van concurrenten, oneigenlijke 

voorwaarden te stellen en om over te gaan tot bundeling en koppelverkoop. Hiermee is de 

invulling van de verplichting dus afdoende om deze potentiële mededingingsproblemen te 

voorkomen. 

7.2.2 Non-discriminatie 

 

326.  Een toegangsmaatregel ontneemt KPN niet de mogelijkheid om door andere gedragingen het 

ontstaan van concurrentie op de relevante markten te beperken. Deze gedragingen kunnen 

feitelijk hetzelfde effect sorteren als een toegangsweigering. Hierbij zijn met name gedragingen 

van belang die zien op prijsdiscriminatie, het hanteren van excessieve toegangsprijzen, het 

discriminatoir gebruik of achterhouding van informatie betreffende producten en het overgaan tot 

kwaliteitsdiscriminatie. Manifestatie van dit gedrag stelt (potentiële) concurrenten niet in staat 

ultimo daadwerkelijk met KPN te concurreren.  

 

327.  Aangezien KPN zelf actief is op de retailmarkten die door hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang worden bediend, zal KPN voor haar eigen retail-organisatie bovengenoemde 

problemen niet opwerpen. Zoals gezegd is dergelijk gedrag immers schadelijk voor de 

concurrentiepositie van de afnemer van het  wholesale-product. Door KPN te verplichten voor 

alternatieve partijen gelijke voorwaarden toe te passen als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar 

partnerondernemingen, wordt dit risico weggenomen.  

Excessieve  wholesale-tarieven 

328.  Betoogd zou kunnen worden dat ondanks het bestaan van een non-discriminatie verplichting 
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KPN nog steeds een prikkel heeft om excessieve  wholesale-tarieven te rekenen. Het 

doorberekenen van een excessief  wholesale-tarief aan haar eigen retail-onderdeel betreft voor 

KPN immers een boekhoudkundige transactie binnen hetzelfde concern. Voor concurrenten 

geldt evenwel dat gedane wholesale-betalingen ook tot daadwerkelijke kasstroom leiden. 

 

329.  Het college merkt op dat de aanwezigheid van wholesale-concurrentie op het verlenen van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang het voor KPN onaantrekkelijk maakt om zijn tarieven 

excessief te verhogen in aanwezigheid van zowel een toegangsverplichting als een non-

discriminatieverplichting. Afnemers van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zullen dan 

immers voor alle overige locaties waarvoor concurrenten van KPN wel een alternatief bieden, bij 

deze concurrenten inkopen. Slechts op die locaties waar concurrenten geen alternatief bieden 

zullen zij de hoog geprijsde hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang bij KPN inkopen. KPN 

zal als gevolg hiervan slechts een geringe afzet behalen, terwijl haar concurrenten die 

marktbreed met een lagere tariefstelling opereren hun afzet zullen zien toenemen. Een 

marktbreed aanbod heeft voor KPN alleen zin als haar tariefstelling competitief is. 

 

330.  Het bestaan van de verplichting tot non-discriminatoire levering geeft KPN een economische 

prikkel om ook daadwerkelijk op de hele markt te concurreren, en niet slechts op verzoek hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te leveren tegen een excessief tarief. Het college acht in 

aanwezigheid van de verplichting toegang en non-discriminatie, een excessieve tariefstelling van 

KPN daarom niet waarschijnlijk, hetgeen ook door de huidige tarieven van KPN wordt bevestigd. 

 

331.  Het toepassen van een non-discriminatie verplichting zal derhalve bijdragen aan het opheffen 

van de geschetste (potentiële) mededingingsprobleem van excessieve  wholesale-tarieven. Dit 

geldt naar het oordeel van het college naast het geconstateerde (potentiële) 

mededingingsprobleem van het hanteren van excessieve prijzen - ook  voor het gebruik van 

roofprijzen ten nadele van concurrenten. De reden hiervoor is de structuur van de markt waar 

zowel dienstenaanbieders met zeer beperkte netwerk uitrol als partijen met een grotere mate 

van netwerkuitrol actief zijn.  

 

332.  Tevens vervalt door de verplichting tot non-discriminatie de prikkel tot kruissubsidiëring. KPN 

kan immers geen voordelen behalen uit het toepassen van kruissubsidiëring vanuit andere 

diensten op wholesale-breedbandtoegang, aangezien een lager prijsniveau vanwege de non-

discriminatie ook ter beschikking staat aan concurrenten van KPN.  

 

333.  Ook kan geen kruissubsidiëring naar andere producten plaatsvinden omdat non-discriminatie 

overwinsten uit wholesale-breedbandtoegang niet mogelijk maakt. Zoals reeds aangegeven zijn 

afnemers immers niet voor hun gehele  wholesale-inkoop afhankelijk van KPN. Voor wat betreft 

de afname door KPN’s eigen retailonderdeel mag er echter vanuit worden gegaan dat deze 

vanwege de concern verhoudingen wel zijn totale afname bij KPN realiseert. Het hanteren van 

overwinsten op hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang geeft dan via de verplichte afname 

door KPN’s eigen retailonderdeel een competitief nadeel ten opzichte van de concurrenten die 

hun overige inkoop bij alternatieve aanbieders kunnen realiseren. 

 

334.  Het opleggen van een non-discriminatie verplichting voldoet daarmee aan de vereisten van 

geschiktheid en noodzakelijkheid ten opzichte van de geconstateerde (potentiële) 
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mededingingsproblemen die het beoogt te remediëren. 

 

335.  Op grond van artikel 6a.8 van de Telecommunicatiewet dient KPN toegang tot hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang en bijbehorende faciliteiten onder gelijke omstandigheden onder 

gelijke voorwaarden te leveren. Deze verplichting houdt tevens in dat KPN bij levering van  

wholesale-breedbandtoegang gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochtermaatschappijen of haar 

partnerondernemingen. Hieronder wordt tevens verstaan dat KPN benodigde informatie niet 

sneller en/of completer verleent aan de eigen onderdelen dan aan concurrerende onderneming.  

7.2.3 Transparantieverplichting 

 

336.  De functie van zowel de algemene transparantieverplichting (artikel 6a.9, eerste lid, van de Tw) 

als de verplichting tot het bekendmaken van een referentie-aanbod (artikel 6a.9, tweede lid, van 

de Tw) is primair het verschaffen van alle informatie die partijen nodig hebben bij het afnemen 

van toegang. Een verschil tussen de algemene transparantieverplichting en de verplichting een 

referentieaanbod bekend te maken, is dat het college op grond van artikel 6a.9, vierde lid, van 

de Tw bij een referentieaanbod expliciet de verplichting krijgt om aanwijzingen te geven in het 

geval het referentieaanbod niet in overeenstemming is met opgelegde verplichtingen. 

 

337.  Een referentie-aanbod is te beschouwen als een standaardaanbod dat toegangsverzoekende 

partijen op korte termijn en op eenvoudige wijze in staat stelt met KPN tot overeenstemming te 

komen. In de Memorie van Toelichting bij de Tw wordt hierover het volgende gezegd: 

 

Een referentieaanbod bevat een opgave van door het college te bepalen vormen van 

toegang, aan te bieden door de betrokken onderneming op de bewuste relevante markt. 

Daarbij worden ook de gehanteerde voorwaarden en tarieven vermeld. Een plicht tot het 

bekendmaken van een referentieaanbod kan er toe bijdragen dat ondernemingen die 

toegang wensen niet behoeven te betalen voor kosten die geen direct verband houden 

met de gewenste toegangverlening. 

 

338.  Gebruikelijk is bovendien dat het referentieaanbod een minimum aanbod is, maar wel een 

dusdanig complete beschrijving van de toegangsdienst omvat, dat een afnemer op basis van het 

referentieaanbod direct een overeenkomst kan aangaan. 

 

339.  Een noodzakelijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt gebruik va n een toegangsdienst is 

dat de afnemer van toegang over alle voor toegang relevante informatie beschikt. In paragraaf 

6.4.6 is reeds toegelicht dat KPN in staat is om relevante informatie achter te houden of 

onvoldoende duidelijk te presenteren. De transparantieverplichting adresseert het potentiële 

mededingingsprobleem van achterhouding van informatie. De verplichting is geschikt om te 

bewerkstelligen dat voor toegang relevante informatie bekend dient te worden gemaakt.  

 

340.  De algemene transparantieverplichting is echter niet voldoende om de relevante informatie 

bekend te maken in een zodanige vorm dat op basis van deze informatie eenvoudig en snel een 

nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan tussen KPN en partijen die toegang afnemen. 

Daarnaast stelt de algemene transparantieverplichting afnemers niet in staat om snel te kunnen 
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constateren of zij benadeeld worden ten opzichte van andere partijen, onderdelen of 

dochterondernemingen van KPN. Ten slotte draagt een algemene transparantieverplichting niet 

bij aan het voorkomen van mogelijke oneigenlijke bundeling, strategisch productontwerp of het 

stellen van oneigenlijke voorwaarden. De algemene transparantieverplichting is daarom niet 

voldoende. Een transparantieverplichting in de vorm van de verplichting om een 

referentieaanbod te publiceren is geschikt om ervoor te zorgen dat toegang en non-discriminatie 

voldoende effectief zijn om concurrentie op de onderliggende retailmarkten te bevorderen.  

 

341.  De verplichting tot het bekendmaken van een referentie-aanbod adresseert het potentiële 

mededingingsprobleem van achterhouding van informatie en draagt bij aan voorkoming van 

oneigenlijke bundeling, het stellen van oneigenlijke voorwaarden en strategische 

productontwerp. De verplichting tot het bekendmaken van een referentie-aanbod stelt partijen in 

staat om effectief en efficiënt gebruik te maken van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

omdat op basis van deze informatie vrijwel direct een overeenkomst tot stand kan komen tussen 

KPN en om toegang verzoekende partijen.  

 

342.  De verplichting is hiermee geschikt. Met deze verplichting kan het college bepalen dat alle voor 

het effectief en efficiënt gebruik van toegang relevante informatie bekent dient te worden 

gemaakt. Met een referentieaanbod in combinatie de non-discriminatieverplichting wordt het 

mededingingsprobleem ‘discriminatoir gebruik en achterhouding van informatie’ geheel 

voorkomen en deze verplichting is daarom ook voldoende. De (lichtere) transparantieverplichting 

op zich is hiervoor niet voldoende. Een verplichting tot het publiceren van een referentie-aanbod 

is dan ook noodzakelijk. 

 

343.  De verplichting tot het bekend maken van een referentie-aanbod biedt bovendien een extra 

waarborg door de mogelijkheid dat het college KPN een aanwijzing geeft indien in het 

referentieaanbod niet aan de in het kader van toegang opgelegde verplichtingen is voldaan. Bij 

het opleggen van de algemene transparantieverplichting ontbreekt een dergelijke waarborg. 

 

344.  Gelet op het bovenstaande verplicht het college op grond van artikel 6a.9, eerste en tweede lid, 

van de Tw KPN om informatie met betrekking tot toegang tot hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang in een referentie-aanbod bekend te maken en regelmatig bij te werken. Het 

referentie-aanbod dient te zijn opgesplitst naar de onderscheiden vormen van toegang tot hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en de daarbij gehanteerde tarieven en andere 

voorwaarden. 

 

345.  Het college acht de volgende lijst, mede gebaseerd op de bijlage bij de Toegangsrichtlijn en 

gelet op geschillen uit het verleden betreffende toegang, een minimumlijst van punten die dienen 

te worden opgenomen in het referentie-aanbod. 

 

 

A.  Voorwaarden voor toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

 

1. Netwerkelementen waartoe toegang wordt aangeboden. 
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2. Informatie over de plaatsen van de fysieke aansluitpunten (127).  

3. Technische voorwaarden die verband houden met de toegang. 

4. Procedures voor het bestellen en verstrekken, gebruiksbeperkingen. 

 

B.  Collocatiediensten 

 

1.  Informatie over de desbetreffende plaatsen van KPN (128). 

2.  Collocatieopties op de in punt B1 genoemde plaatsen (met inbegrip van fysieke collo-

catie en, in voorkomend geval, collocatie op afstand en virtuele collocatie). 

3.  Apparatuurkenmerken: Eventuele beperkingen voor apparatuur die in collocatie kan 

worden geplaatst. 

4. Veiligheidsaspecten: Door KPN getroffen maatregelen om de veiligheid van haar 

locaties te waarborgen. 

5.  Voorwaarden voor de toegang van het personeel van concurrerende partijen. 

6. Veiligheidsnormen. 

7. Regels voor toewijzing van ruimte wanneer de collocatieruimte beperkt is. 

8.  Regels voor ontvangers voor de inspectie van locaties waarop fysieke collocatie 

mogelijk is of plaatsen waar collocatie is geweigerd in verband met ruimtegebrek. 

 

C.  Informatiesystemen 

 

Voorwaarden voor toegang tot de operationele ondersteunende systemen, informatiesystemen of 

databases voor reservering, levering, bestelling, onderhouds- en herstelverzoeken en facturering van 

de aangemelde exploitant. 

 

D. Leveringsvoorwaarden 

 

1. Termijn waarbinnen wordt gereageerd op verzoeken om diensten en faciliteiten, 

overeenkomsten inzake het niveau van de dienst, procedures om gebreken te 

verhelpen en om terug te keren naar het gangbare niveau van dienstverlening en 

parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

2. Standaardcontract, inclusief, — voor zover van toepassing —, vergoeding voor 

laattijdigheid. 

3.  Tarieven of tariferingsformule: voor elk van bovengenoemde aspecten, functies en 

faciliteiten. 

 

346.  KPN dient binnen dertig dagen na inwerkingtreding van dit besluit het referentieaanbod op zijn 

website te publiceren, waarin met bovengenoemde bepalingen en de bepalingen in paragraaf 

7.2.1 rekening dient te worden gehouden.  

                                                 
127 Noot (1) uit de Verordening: Om redenen van openbare veiligheid kan deze informatie alleen [aan] belanghebbenden ter 

beschikking worden gesteld. “[aan]” is een toevoeging van het college.127 
128 Noot (1) uit de Verordening: Om redenen van openbare veiligheid kan deze informatie alleen [aan] belanghebbenden ter 

beschikking worden gesteld. “[aan]” is een toevoeging van het college.128 
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7.2.4 Tussenconclusie 

  

347.  In tabel 6 wordt schematisch weergegeven met welke bovenstaande verplichtingen de 

(potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen op de markt voor wholesale-

breedbandtoegang worden geadresseerd.  

 

Tabel 6. Overzicht van de besproken mededingingsproblemen en de wijze waarop deze zijn 

geadresseerd.  

Mededingingsprobleem Toegang Transparantie Non-
discriminatie 

Leveringsweigering/toegangsweigering X   

Prijsdiscriminatie   X 

Excessieve prijzen   X 

Discriminatoir gebruik of achterhouding 
van informatie 

 X  

Vertragingstactieken X   

Oneigenlijke voorwaarden X   

Kwaliteitsdiscriminatie   X 

Oneigenlijk gebruik van informatie ten 
aanzien van concurrenten 

X   

Kruissubsidiëring   X 

Bundeling/koppelverkoop X   

Strategisch productontwerp X   

 

7.2.5 Tariefregulering en gescheiden boekhouding 

 

348.  De verplichtingen tot toegang, transparantie en non-discriminatie heffen naar het oordeel van het 

college de (potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang op. Het college ziet daarom geen reden om daarnaast andere  

wholesale-verplichtingen -tariefregulering en/of gescheiden boekhouding- op te leggen. Dit is in 

overeenstemming met de voornoemde uitgangspunt van het proportioneel opleggen van 

verplichtingen. 

7.2.6 Conclusie 

 

349.  Op basis van het voorgaande acht het college de volgende verplichtingen op de  wholesale-

markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang voor KPN (1) geschikt en (2) 

noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen van art. 1.3, eerste lid, van de Tw. 

- De verplichting tot toegang/levering van wholesale-breedbandtoegang als bedoeld in artikel 

6a6 van de Tw: KPN is verplicht tot het leveren van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang.  

- De verplichting tot non-discriminatie als bedoeld in artikel 6a.8 van de Tw: KPN is verplicht 

KPN om onder gelijke omstandigheden alle met betrekking tot de toegangsverplichting 
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verband activiteiten onder gelijke voorwaarden te verrichten. Deze verplichting houdt tevens 

in dat KPN gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke omstandigheden gelden 

voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar partnerondernemingen.  

- De verplichting tot het doen van een referentie-aanbod als bedoeld in artikel 6a.9, tweede 

lid, van de Tw: KPN publiceert binnen 30 dagen na dagtekening van dit besluit een 

referentieaanbod op zijn website dat tenminste de volgende uitgewerkte elementen bevat: 

- voorwaarden voor toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang; 

- collocatiediensten; 

- informatiesystemen; 

- leveringsvoorwaarden.  

7.3 Effecten van de verplichtingen (effectenrapportage) 

 

350.  In het kader van de proportionaliteit van op te leggen verplichtingen analyseert het college of de 

gevolgen van de verplichtingen het opleggen van deze verplichtingen rechtvaardigen. Daartoe 

zullen de effecten worden geanalyseerd van de voorgestelde verplichtingen op de markt voor 

hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Zoals reeds is aangegeven is hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang een bouwsteen ten behoeve van dienstverlening op verscheidene 

retailmarkten. Daarom worden ook de effecten meegenomen die regulering heeft op de 

retailmarkten die door hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang worden bediend.  

 

351.  De analyse beschrijft de effecten van de maatregelen en de daaraan verbonden kosten op een 

kwalitatieve en, voor zover mogelijk, kwantitatieve wijze. Daarbij worden de effecten ingedeeld in 

een tweetal generieke categorieën: (1) reguleringskosten, (2) markteffecten (statisch en 

dynamisch).  

Reguleringskosten 

 

352.  Het college zal in deze paragraaf de kosten en opbrengsten van die uit de regulering 

voortvloeien, beschouwen. Vanzelfsprekend is het daarbij van belang dat de opbrengsten hoger 

zijn dan de kosten. Deze afweging volgt aan het slot van dit hoofdstuk. De reguleringskosten 

kunnen worden onderverdeeld naar directe en indirecte reguleringskosten. 

Directe kosten 

353.  Het onderzoeksbureau OXERA heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

onderzoek gedaan naar de kosten en baten van markttoezichthouders, waaronder OPTA.129 In 

het door OXERA ontwikkelde raamwerk wordt een benaderingswijze van de directe 

reguleringskosten van OPTA beschreven. Het college acht de door OXERA beschreven 

methode een bruikbare methode om de reguleringskosten van OPTA te berekenen. 

 

354.  De directe reguleringskosten vallen uiteen in twee soorten kosten: de directe kosten van de 

OPTA organisatie en de nalevingkosten van de bedrijven in de gereguleerde markten.  

                                                 
129 OXERA, Costs and Benefits of Market Regulators, oktober 2004, 

http://www.minez.nl/dsc?s=obj&c=getobject&objectid=27459&sessionid=1s3l50uVxzY@p1K38HdWziQ!2wD1FIo9vlsUlyp7M0a

KBFhXOqKEXXlWdpD8XH5W&dsname=EZInternet&sitename=EZ -nl&loggetobject=true  
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355.  De directe reguleringskosten betreffen de kosten die OPTA moet maken voor de ontwikkeling, 

uitvoering en handhaving van AMM-verplichtingen. Deze kosten zijn vastgesteld aan de hand 

van de begroting van OPTA. De directe reguleringskosten van de AMM verplichtingen op de 

markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang bedragen ongeveer 75.000 Euro per 

jaar. 

 

356.  De nalevingkosten worden gedefinieerd als de kosten die ondernemingen niet zouden maken 

indien zij niet gereguleerd waren. Relevante nalevingkosten zijn derhalve incrementele kosten 

van naleving van regulering. 130 Uit het OXERA-onderzoek blijkt dat de geschatte nalevingkosten 

van ondernemingen drie tot vier maal de directe kosten van OPTA bedragen. Deze factor 4 : 1 is 

ook in andere sectoren waargenomen en wordt beschouwd als een vuistregel. Gelet daarop 

schat het college de nalevingskosten voor de AMM verplichtingen op de markt voor hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 300.000 Euro per jaar. Tabel 7 geeft een overzicht van 

de kosten. 

 

Tabel 7. Overzicht van de directe reguleringskosten.  

 Directe reguleringskosten OPTA Kosten (€ per jaar) 

Interne kosten OPTA 75.000 Euro 

Nalevingskosten  300.000 Euro 

Totale kosten  375.000 Euro  

 

357.  De geschatte directe reguleringskosten bedragen dus ongeveer € 375.000 Euro per jaar.  

 

Indirecte kosten 

358.  Er zijn ook indirecte kosten en opbrengsten van de op te leggen maatregelen die niet direct 

meetbaar zijn. Hierdoor is het indirecte effect niet adequaat kwantitatief in te schatten.  

 

359.  Het belangrijkste indirecte effect van het reguleren van de markt voor wholesale-

breedbandtoegang is de (regulerings-)zekerheid die dit met zich meebrengt voor zowel 

ondernemingen met AMM als voor overige ondernemingen. Het is, als gezegd, niet mogelijk een 

kwantitatieve inschatting te maken van de indirecte effecten.  

 

360.  Het is wel het mogelijk een kwalitatieve inschatting te maken van het indirecte effect. Het college 

ziet geen redenen om aan te nemen dat de beschreven reguleringszekerheid negatieve effecten 

zal hebben. Integendeel het college verwacht dat onderhavige regulering positieve effecten zal 

sorteren. Immers het geeft marktpartijen zekerheid betreffende levering van het wholesale-

breedbandtoegang en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.  

 

361.  Partijen kunnen hiervan profiteren bij het op hun beurt afsluiten van contracten met hun 

                                                 
130 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten van het hebben van een afdeling “reguleringszaken”, administratiekosten en kosten 

van IT systemen, voorzover die direct voortvloeien uit regulering. De bijdragen van onder toezicht staande ondernemingen aan 

de financiering van OPTA zijn geen nalevingkosten maar vormen directe kosten van regulering. Indien deze kosten als 

nalevingkosten behandeld zouden worden zou dat leiden tot een dubbeltelling. 
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afnemers voor wie deze zekerheid ook van belang is. Een stabielere marktomgeving stelt 

marktpartijen en derde investeerders daarnaast beter in staat afgewogen 

investeringsbeslissingen te nemen en draagt zo bij aan een goed investeringsklimaat in een 

markt die zich kenmerkt door hoge investeringskosten en lange terugverdien periodes van deze 

investeringen. 

7.3.1 Markteffecten 

Statische markteffecten 

362.  Het college bepaalt de statische markteffecten van regulering aan de hand van twee indicatoren. 

Ten eerste wordt door regulering voorkomen dat als gevolg van een gebrek aan effectieve 

concurrentie de totale welvaart vermindert. De relevante indicator hiervoor is de omvang van het 

“dead weight loss”. Ten tweede wordt door regulering voorkomen dat de producenten het gebrek 

aan effectieve concurrentie benutten door middel van gedragingen die afroming van het 

consumenten surplus ten bate van het producentensurplus tot effect hebben. De relevante 

indicator hiervoor is de omvang van de verschuiving van het producentensurplus naar het 

consumentensurplus. 

 

363.  In de economische literatuur wordt vaak betoogd dat de verschuiving van producentensurplus 

naar consumentensurplus vanuit het oogpunt van maatschappelijke welvaart neutraal is en dat 

derhalve alleen een verandering van de totale welvaart een relevante factor is. In artikel 1.3 van 

de Tw wordt echter de bevordering van de belangen van de eindgebruikers als expliciete 

doelstelling van regulering genoemd. Gelet daarop acht het college het gebruik van beide 

indicatoren van noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de statische effecten van 

regulering.  

 

364.  Uit economische literatuur blijkt eveneens dat in veel gevallen de totale welvaart is 

gemaximaliseerd indien het consumentensurplus is gemaximaliseerd. In die situatie is de prijs 

gelijk aan de marginale kosten en zou een prijsverlaging tot onder de marginale kosten niet 

allocatief efficiënt zijn. Een prijsverlaging tot onder de marginale kosten zou leiden tot verliezen 

en uiteindelijk uittreding van concurrenten met de daaruit volgende negatieve effecten voor 

eindgebruikers.131 Gelet op het voorgaande zal het voor de uiteindelijke beoordeling van de 

statische markteffecten veelal niet uitmaken welke indicator wordt gebruikt. Waar dat wel geval 

zou kunnen zijn gaat het college daar separaat op in. 

 

365.  Onderstaand zal het college een kwantitatieve inschatting geven van de welvaartswinst en de 

verschuiving van producentensurplus naar consumentensurplus. In bijlage 4 is een methode 

beschreven hoe, aan de hand van aannames over het gedrag van de consument in een situatie 

zonder regulering, deze getallen geschat kunnen worden. Opgemerkt dient te worden dat een 

dergelijke hypothetische situatie zonder regulering zich in de praktijk niet voordoet. Deze 

methode geeft daarom, zoals ieder model, een gestileerde beschrijving van de werkelijkheid. 

Ondanks de nadelen van het gebruik van een dergelijke kwantitatieve methode acht het college 

niettemin toepassing van deze methode noodzakelijk om zo kwantitatief mogelijk de effecten van 

regulering in kaart te brengen. Een gevoeligheidsanalyse zal worden gebruikt om te bepalen 

                                                 
131 Bishop & Walker, The economics of EC competition law, London, 2002, paragraaf 2.24 tot en met 2.27 
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binnen welke bandbreedte, als gevolg van regulering, de welvaartswinst en de verschuiving van 

het consumenten surplus zich bevinden. 

 

366.  Afnemers van wholesale-breedbandtoegang zijn door regulering in de gelegenheid hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang bij meerdere aanbieders in te kopen. Dit leidt tot 

onderhandelingsmacht hetgeen een positief neerwaarts effect sorteert op de wholesaleprijzen. 

Waar geen onderhandelingsmacht bestaat vanwege gebrek aan keuze, dat wil zeggen op die 

locaties waar alleen KPN kan leveren, garandeert regulering dat afnemers ook op deze locatie 

wholesale-breedbandtoegang kunnen afnemen. Eindgebruikers hebben door regulering op hun 

beurt meer keuze uit aanbieders van welke zij diensten willen afnemen die door wholesale-

breedbandtoegang worden ondersteund. De concurrentie tussen aanbieders op zowel het 

wholesale- als retailniveau leidt tot betere prijs/kwaliteit verhouding waar de eindgebruiker van 

profiteert. 

 

367.  In afwezigheid van regulering van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kan worden 

verwacht dat KPN door haar dominante positie op deze markt haar tarieven kan verhogen.  

 

368.  Een verhoging zal door twee mechanismen begrensd worden. Ten eerste zal bij een verhoging 

van een tarief minder product af worden genomen waardoor bij een bepaalde hoogte van deze 

verhoging de situatie ontstaat dat de tariefstijging teniet wordt gedaan door het verlies aan 

klanten. Ten tweede kunnen klanten een alternatief product of een alternatieve aanbieder 

kiezen. Dan zal eveneens de situatie ontstaan dat bij een bepaalde tariefhoogte een verdere 

verhoging niet meer winstgevend is. 

 

369.  Bij de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang zal zich voornamelijk het laatste 

mechanisme voordoen. Bij een te grote verhoging van het tarief van KPN zullen te veel klanten 

overstappen naar alternatieve aanbieders die dan datacommunicatieproducten zullen leveren op 

basis van bijvoorbeeld interconnecterende huurlijnen, waardoor deze verhoging van het tarief 

niet meer winstgevend is. 

 

370.  In afwezigheid van regulering op de markt van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang volgt 

uit de methodiek van de marktafbakening dat KPN in ieder geval in staat is haar tarieven met 

10% winstgevend te verhogen. Dit is immers de test die is uitgevoerd bij het vaststellen van de 

relevante markt. Bij deze toename van het tarief zal een aantal gebruikers de dienst niet meer 

afnemen. Het is niet uit de praktijk bekend hoe groot deze groep is, maar in het algemeen kan 

worden aangenomen dat deze groep tussen de 1 en 5% groot is.132 Uitgaande van de markt van 

datacommunicatiediensten met een omzet van circa 250 miljoen Euro per jaar, zal bij een 

dergelijke tariefsverhoging en een dergelijke vermindering van het aantal klanten volgen (zie 

bijlage 4) dat aanbieders in de markt 23 miljoen Euro per jaar meer winst behalen. Het 

                                                 
132 OfCom neemt bijvoorbeeld aan dat de prijselasticiteit voor diensten die (al dan niet door regulering) niet excessief geprijsd 

zijn een prijselasticiteit tussen de -0,1 en -0,5 geldt, Review of BT's network charge controls, Explanatory statement and 

Notification of proposals on BT's SMP status and charge controls in narrowband  wholesale markets, 23 maart 2005, 

http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/charge/ncc.pdf. Dit wordt bevestigd door onderzoek naar andere datacommunicatioe 

diensten, bijvoorbeeld “Costs and Benefits of Market Regulators”, Oxera, Oktober 2004 en “Review of price elasticities of 

demand for fixed line and mobile telecommunications services”, Augustus 2003. 
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consumentensurplus neemt echter met 25 miljoen Euro per jaar af. Hierdoor ontstaat een 

welvaartsverlies van 2 miljoen Euro per jaar. Omgekeerd betekent dit dat regulering, waarbij 

wordt voorkomen dat KPN haar tarieven met 10% verhoogt, een welvaartswinst oplevert van 2 

miljoen Euro per jaar en een verschuiving van producentensurplus naar consumentensurplus 

van 25 miljoen Euro per jaar. 

 

371.  KPN zou er zelfs toe over kunnen gaan om het tarief verder te laten stijgen. Het is voor het 

college niet aan te geven bij welk exact prijsniveau van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang de alternatieve aanbieders zodanig veel prijsdruk op hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang uitoefenen dat KPN niet meer winstgevend zijn tarieven kan 

verhogen. Zoals in randnummer 157 is aangegeven kan KPN in ieder geval een tariefstijging van 

10% doorvoeren. Bij een grotere tariefstijgingen van bijvoorbeeld 20% ontstaat een 

welvaartsverlies van 3 miljoen Euro per jaar en een overheveling van consumenten naar 

producentensurplus van 50 miljoen Euro per jaar. Bij een tariefstijging van 30% worden deze 

cijfers respectievelijk 5 en 70 miljoen Euro per jaar. Dergelijke tariefstijgingen zijn niet 

onrealistisch. Een aanbieder dient immers één of meerdere huurlijnen in te kopen om een 

datacommunicatiedienst te kunnen leveren. Aangezien een huurlijn minimaal twee à drie keer 

duurder is dan een hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en deze huurlijnen in circa 10 tot 

20% van de gevallen nodig is, nemen de inkoopkosten voor concurrenten ongeveer met 10 tot 

30% toe.  

 

372.  Concluderend kan het college de effecten van reguleren niet exact bepalen. Voorgaand heeft 

het college echter aan de hand van een aantal voorbeelden bepaald in welke orde van grootte 

deze effecten optreden. Reguleren van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang levert een welvaartswinst van minimaal 2 miljoen en waarschijnlijk ettelijke 

miljoenen Euro op. Tevens heeft regulering een vergroting van het consumentensurplus van 

minimaal 25 miljoen en waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen Euro per jaar tot gevolg. 

 

373.  Ten aanzien van de statische markteffecten wordt geconcludeerd dat het opleggen van 

regulering zo een positief effect heeft op uiteindelijk het consumentensurplus van de 

eindgebruikers in termen van lagere kosten voor diensten die door wholesale-breedbandtoegang 

worden ondersteund. 

 

Dynamische markteffecten 

374.  Dynamische markteffecten van de maatregelen kunnen worden beoordeeld aan de hand van 

onder meer het effect van de maatregelen op toetredingsmogelijkheden van partijen, 

investeringsprikkels en op innovatie.  

 

375.  Ten aanzien van het investeringsniveau en het niveau van technologische ontwikkeling verwacht 

het college dat vanwege de gekozen tariefbeheersing op basis van non-discriminatie 

marktpartijen een positieve prikkel (blijven) ervaren om zelf in netwerken te investeren c.q. deze 

uit te rollen. De gekozen benaderingt houdt dit interessant en draagt zo bij aan het door het 

college onderschreven dat uitgangspunt bij het opleggen van verplichtingen voorrang gegeven 
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wordt aan die maatregelen die infrastructuurconcurrentie stimuleren.133 Het college verwacht dat 

dit met de gekozen benadering het geval is. Deze verwachting wordt ook ondersteund door het 

huidige investeringen van alternatieve partijen in de uitrol van eigen netwerken teneinde in 

toenemende mate zelfstandig in hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang te kunnen 

voorzien. Op grond van deze overwegingen ziet het college geen negatieve effecten op het 

investeringsniveau en het niveau van technologische ontwikkeling. 

 

376.  Ten aanzien van het effect van de regulering op de toetreding tot de markt merkt het college op 

dat thans voor toetreding tot de relevante markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang alsmede toetreding tot de eindgebruikers markten die door hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang worden ondersteund, de regulering van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang nog noodzakelijk is.  

 

377.  De overige dynamische markteffecten zijn naar verwachting positief. Dit volgt uit het gegeven 

dat het niet reguleren van wholesale-breedbandtoegang zal leiden tot een monopolie of 

hoogstens op langere termijn een duopolie134 op de wholesale-markt voor wholesale-

breedbandtoegang. Dit heeft negatieve effecten op de partijen die van deze aanbieder(s) 

afhankelijk zijn om te kunnen opereren. Dit betreft zowel aanbieders op de  wholesale-markt 

voor wholesale-breedbandtoegang alsmede de aanbieders op de retailmarkten die direct 

ondersteund worden door wholesale-breedbandtoegang. Deze negatieve effecten werken 

uiteindelijk door op de eindgebruikers van diensten die door wholesale-breedbandtoegang 

worden ondersteund.  

 

378.  De door het college voorgestane regulering van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

geeft partijen de economische prikkel om zelf in infrastructuur te blijven investeren, waarmee de 

mate waarin andere aanbieders afhankelijk zijn van KPN verder zal afnemen, terwijl het 

tegelijkertijd verzekert dat er voldoende mate sprake is van dienstenconcurrentie. 

7.3.2 Conclusie effecten 

 

379.  Op basis van hetgeen hierboven is geconcludeerd ten aanzien van de kwalitatieve en 

kwantitatieve effecten van het reguleren van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang concludeert het college dat de toename van de welvaart en het 

consumentensurplus ten gevolge van deze regulering ruimschoots opwegen tegen de directe 

kosten die het gevolg zijn van het reguleren van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang. Daarbij wijzen zowel de indirecte effecten, de dynamische effecten als de 

overige effecten op een positief effect van het reguleren van de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang. 

                                                 
133 Deze doelstelling dient het college ook na te streven op grond van artikel 2 (duurzame concurrentie) van de beleidsregels. 
134 Namelijk op het moment dat de thans 2e aanbieder van wholesale-breedbandtoegang zelf niet meer afhankelijk is van KPN. 

Zoals aangegeven is dat nu nog niet het geval. 
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8 Besluit 
 

I. Het college heeft op grond van artikel 6a.1 van de Tw onderzocht welke markten overeenkomen 

met de in de aanbeveling van de Commissie vermelde markt voor wholesale-

breedbandtoegang.  

 

II.  Het college definieert wholesale-breedbandtoegang als een wholesaledienst die bestaat uit de 

levering aan  wholesale-afnemers van transmissiecapaciteit met een flexibele of variabele 

capaciteit (bandbreedte) met een stroomafwaartse capaciteit van meer dan 128 kbit/s van de 

locatie van afname naar de eindgebruikerslocatie. 

 

III.  Het college heeft geconcludeerd dat de markt voor wholesale-breedbandtoegang bestaat uit 

twee afzonderlijke relevante markten die zich beide uitstrekken over geheel Nederland. De 

producten met een overboekingsfactor van 1:1 tot en met 1:20 behoren tot de markt van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang. Producten met een overboekingsfactor lager dan 1:20 

behoren tot de markt van lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang.  

 

IV. Het college heeft op grond van artikel 6a.1 van de Tw onderzocht of deze markten 

daadwerkelijk concurrerend zijn en op grond van artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw of op ieder 

van deze markten een onderneming actief is die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht.  

 

V. Het college heeft geconcludeerd dat de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

daadwerkelijk concurrerend is en dat geen partij op deze markt beschikt over een aanmerkelijke 

marktmacht. 

 

VI. Het college heeft geconcludeerd dat de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang 

niet daadwerkelijk concurrerend is. Het college concludeert dat KPN op deze markt beschikt 

over een aanmerkelijke marktmacht. 

 

VII.  Gelet op het ontbreken van daadwerkelijke concurrentie op de markt voor hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang en de aanmerkelijke marktmacht van KPN op deze markt, legt 

het college de volgende verplichtingen aan KPN op. 

 

VIII.KPN dient op grond van artikel 6a.2 van de Tw juncto artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw te 

voldoen aan redelijke verzoeken om hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en 

bijbehorende faciliteiten. 

 

IX.  KPN dient in verband met vorenbedoelde toegangsverplichting op grond van artikel 6a.2 van de 

Tw juncto artikel 6a.6, tweede lid, van de Tw: 

- Aanbieders van elektronische communicatiediensten toegang te verlenen tot 

netwerkelementen of faciliteiten die nodig zijn voor het leveren van hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang; 

- Co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten aan te bieden, inclusief 

gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten; 
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- Open toegang te verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit. 

- Toegang te verlenen tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare 

softwaresystemen die betrekking hebben op hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang; 

- Reeds verleende toegang tot faciliteiten betreffende hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang niet in te trekken; 

- Te goeder trouw te onderhandelen met aanbieders van elektronische communicatiediensten 

die verzoeken om toegang; 

- Hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang aan te bieden voor wederverkoop door 

aanbieders van elektronische communicatiediensten. 

 

X.  Op grond van artikel 6a.2 van de Tw juncto artikel 6a.6, derde lid, van de Tw verbindt het 

college de volgende voorschriften betreffende billijkheid, redelijkheid en opportuniteit aan 

vorenbedoelde toegangsverplichting: 

- KPN dient een redelijke kwaliteit van dienstverlening te leveren, inclusief redelijke 

leveringstermijnen. KPN dient in elk geval een minimum kwaliteit te garanderen aan de 

hand van service niveaus voor bestelling, levering, exploitatie en onderhoud van diensten. 

Dit houdt in het hanteren van expliciete kwaliteitsparameters inzake de te verstrekken 

diensten, een resultaatsverplichting voor de minimum serviceniveaus en een hieraan 

gekoppeld boetebeding in geval van niet-nakoming van de gestelde kwaliteitsniveaus; 

- KPN dient een procedure op te stellen voor het behandelen van verzoeken om nieuwe 

vormen van hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en deze in haar referentie-aanbod 

op te nemen. In deze procedure moet onder meer geregeld zijn: 

a) dat binnen een redelijke termijn gereageerd wordt op een verzoek om toegang; 

b) dat KPN, indien een verzoek onvoldoende gespecificeerd is, aangeeft op welke punten 

een verzoek aangevuld dient te worden; 

c) dat KPN een naar haar oordeel niet-redelijk verzoek, gemotiveerd afwijst waarbij zij 

aangeeft op welke wijze sprake is van technische onhaalbaarheid of de noodzaak om de 

integriteit van het netwerk te handhaven; en 

d) op welke wijze KPN in onderhandeling treedt met een partij indien er nadere afspraken 

gemaakt dienen te worden over de gevraagde vorm van toegang. 

- KPN dient een invulling aan verzoeken voor toegang betreffende hoge kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang te hanteren die voor aanbieders een efficiënte koppeling mogelijk  

maakt; 

- KPN mag informatie die op basis van verzoeken voor toegang betreffende hoge kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang wordt verkregen, enkel gebruiken om die toegang te 

verlenen; 

- KPN dient te voldoen aan redelijke verzoeken om hoge kwaliteit wholesale 

breedbandtoegang inzake toegangsvormen die KPN niet voor haar eigen (retail-) 

dienstverlening gebruikt; 
- KPN dient te verzekeren dat verschillende producten betreffende hoge kwaliteit wholesale- 

breedbandtoegang niet onnodig gebundeld worden aangeboden, teneinde te voorkomen 

dat afnemers moeten betalen voor producten die niet nodig zijn om de beoogde toegang af 

te nemen; 

- KPN dient geen oneigenlijke voorwaarden te stellen ten aanzien van het verlenen van hoge 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang; 
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- KPN dient geen gebruiksbeperkingen op te leggen zonder objectiveerbare reden; 

- KPN dient kenbare technische voorwaarden/standaarden te hanteren ten aanzien van het 

netwerk en/of de toegangsdienst en bijbehorende faciliteiten; 

- KPN dient hoge kwaliteit wholesale breedband toegang zo spoedig als redelijkerwijs 

mogelijk te leveren; 

- KPN dient verzoeken om hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang tijdig en adequaat in 

behandeling te nemen en zonodig met de om toegang verzoekende partij te bespreken; 

- KPN dient desgevraagd informatie die een toegang verzoekende partij nodig heeft tijdig en 

volledig te verstrekken.  

 

XI.  Op grond van artikel 6a.2 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 6a.8 van de 

Telecommunicatiewet dient KPN toegang tot hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en 

bijbehorende faciliteiten onder gelijke omstandigheden onder gelijke voorwaarden te leveren. 

Deze verplichting houdt tevens in dat KPN gelijke voorwaarden toepast als die welke onder 

gelijke omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochtermaatschappijen of haar 

partnerondernemingen. Hieronder wordt tevens verstaan dat KPN benodigde informatie niet 

sneller en/of completer verleent aan haarzelf dan aan een concurrerende onderneming. 

 

XII.  Op grond van artikel 6a.2 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 6a.9, tweede lid, van de 

Tw dient KPN binnen 30 dagen na inwerkingtreding van dit besluit een referentie-aanbod 

bekend te maken inzake de hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en bijbehorende 

faciliteiten en deze regelmatig bij te werken. KPN dient daartoe de minimumlijst zoals is 

beschreven in randnummer 344 van dit besluit op te nemen in het referentieaanbod alsmede de 

onder X genoemde voorschriften in het referentieaanbod uit te werken. Op grond van artikel 

6a.2 van de Tw juncto artikel 6a.9, vijfde lid, van de Tw dient KPN het referentie-aanbod in ieder 

geval op zijn website te publiceren. 
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Bijlage 1 Technische aspecten van wholesale-breedbandtoegang  

1.1  wholesale-breedbandtoegang over xDSL 

Inkoop van wholesale-breedbandtoegang over xDSL heeft voor een service provider als voordeel dat 

slechts op één enkele plaats in Nederland hoeft te worden geïnvesteerd in een fysieke verbinding om 

diensten aan alle consumenten te kunnen aanbieden. De wholesale-breedbandtoegang dienst 

verzorgt de aansluitingen naar alle eindgebruikers. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven. 

De eindgebruikers zijn verbonden met de MDF-locaties135. Door middel van een datanetwerk zijn alle 

MDF-locaties verbonden met een nationale locatie van waaruit de serviceprovider de dienst kan 

afnemen. De wholesale-breedbandtoegangdienst kan door meerdere service providers over hetzelfde 

netwerk worden afgenomen.  

 

 

Nummer 
centrale 

Nationale 
centrale 

Nummer 
centrale 

Nummer 
centrale 

Service 
Provider  

Service 
Provider  

Service 
Provider  

 
Figuur 1. Schematische weergave van wholesale-breedbandtoegang. 

 

1.2 Wholesale-breedbandtoegang over xDSL uitgesplitst naar elementen 

Bij wholesale-breedbandtoegang over xDSL wordt één (of meerdere) verbinding(en) opgezet tussen 

de eindgebruiker en de serviceprovider(s). Onderstaand figuur geeft schematisch de benodigde 

apparatuur weer.  

 

                                                 
135 De MDF-locatie is de locatie waar de eindgebruikers van oudsher aangesloten zijn op de telefooncentrale. Tegenwoordig is 

dit ook de locatie waar de eindgebruiker aangesloten kan worden op breedbandapparatuur. 
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Figuur 2. Schematische weergave van wholesale-breedbandtoegang voor één gebruiker. 

 

Een eindgebruiker heeft thuis een modem waar (doorgaands) meerdere randapparaten op 

aangesloten kunnen worden. Deze modem staat via het koperen aansluitnet in verbinding met een 

DSLAM136 in de nummercentrale. Er zijn 1355 nummercentrales in Nederland. Deze DSLAMs worden 

door middel van transmissie (huurlijnen) 137 met ATM switches verbonden op één of enkele centrales 

in Nederland. Op deze locaties kunnen serviceproviders (bijvoorbeeld ISPs, aanbieders van IP-VPNs 

of VoDSL) het netwerk koppelen. 

 

1.3 Wholesale-breedbandtoegang over xDSL uitgesplitst naar OSI-lagen 

Zie paragraaf 2 van deze bijlage voor een uitleg van het OSI-model. 

 

Uitgesplitst naar OSI-lagen is de verbinding van een PC (voor internettoegang) of een router (voor IP-

VPN) weergeven in tabel 1, en de verbinding van een telefoon via VoDSL in tabel 2. 

 

 

OSI-laag PC - modem of 

router - modem 

modem - DSLAM DSLAM - ATM-

switch 

3. Netwerk laag IP IP IP 

2. Datalink laag Ethernet /USB ATM ATM 

1. Fysieke laag Ethernet /USB DSL SDH 

Tabel 1. Verbinding van een modem of router over wholesale-breedbandtoegang 

 

                                                 
136 DSLAM staat voor DSL Access Multiplexer. Een DSLAM decodeert en combineert de DSL signalen van verschillende 

gebruikers om de data verder te transporteren in het netwerk van een aanbieder.  
137 Dit wordt ook wel backhaul genoemd. 
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OSI-laag telefoon - modem modem - DSLAM DSLAM - ATM-

switch 

3. Netwerk laag PSTN ISDN ISDN 

2. Datalink laag PSTN ATM ATM 

1. Fysieke laag PSTN DSL SDH 

Tabel 2. Verbinding van telefoon over wholesale-breedbandtoegang 

 

ATM kent de mogelijkheid om meerdere paden over dezelfde verbinding te creëren. Deze paden 

worden PVCs (Permanent Virtual Circuit) genoemd. Hierdoor lijkt het voor de netwerklaag dat er 

meerder gescheiden media zijn, terwijl fysiek hetzelfde medium wordt gebruikt. Dit wordt aangegeven 

met een fysiek en logisch netwerk. In fi guur 2, waar zowel internettoegang als VoDSL wordt geleverd 

over dezelfde fysieke DSL verbinding, is er één fysieke verbinding en twee logische verbindingen. De 

OSI-lagen voor de verbindingen tussen de modem en de ATM-switch worden in tabel 3 weergegeven. 

De IP-verbindingen en de ISDN-verbinding krijgen ieder een ATM-pad toegewezen waardoor het voor 

deze verbindingen lijkt alsof er twee gescheiden paden zijn. Deze twee paden kunnen geen contact 

met elkaar hebben. De ATM-switch scheidt de twee PVCs en routeert ieder pad naar de juiste service-

provider. 

  

OSI-laag modem - DSLAM DSLAM - ATM-

switch 

3. Netwerk laag IP ISDN IP ISDN 

2. Datalink laag ATM ATM 

1. Fysieke laag DSL SDH 

Tabel 3. Verbinding van PC en telefoon over wholesale-breedbandtoegang 

 

1.4 Parameters bij wholesale-breedbandtoegang over xDSL 

Belangrijke parameters bij wholesale-breedbandtoegang over xDSL zijn: 

- Up- en downstream snelheid 

- Overboekingsfactor 

- Kwaliteitsklasse 

 

1.4.1 Up- en downstream snelheid 

In het aanbod van xDSL verbindingen worden upstream en downstreamsnelheden gegeven. Dit zijn 

het aantal bits (‘eentjes en nulletjes’) dat per seconde verstuurd (upstream) of ontvangen 

(downstream) kan worden door de eindgebruiker. Typische snelheden zijn tussen de 128 duizend bits 

per seconde (hierna: Kbit/s) en 4096 Kbit/s. Belangrijk hierbij is dat dit de snelheid is op de DSL 

verbinding op de koperen aansluitlijn. De eindgebruiker is de enige gebruiker van deze koperen 

aansluitlijn en hoeft deze bandbreedte niet met andere gebruikers te delen138. 

 

                                                 
138 Bij de zogenaamde linesharing maken telefonie en DSL gedeeld gebruik van de koperen aans luitlijn. Deze deling heeft 

echter geen effect op de beschikbare bandbreedte in het DSL gedeelte aangezien de xDSL-techniek andere frequenties 

gebruikt dan telefonie. 
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1.4.2 Overboekingsfactor 

In tegenstelling tot de koperen aansluitlijn worden de overige verbindingen (tussen de DSLAM en de 

service provider) gedeeld door meerdere gebruikers. Indien een aanbieder er voor zorgt dat in alle 

verbindingen altijd voldoende capaciteit aanwezig is zodanig dat alle eindgebruiker gelijktijdig de 

maximale DSL snelheid kunnen benutten, dan is de aansluiting niet overboekt139. Echter, aangezien 

breedbandtoegang in veel gevallen wordt gebruikt voor internettoegang en de maximale DSL snelheid 

slechts enkele malen per dag door een eindgebruiker wordt gebruikt, is de kans dat alle 

eindgebruikers gelijktijdig de maximale snelheid gebruiken gering. Aanbieders keizen er dan ook voor 

om de verbindingen tussen de service provider en de DSLAM te overboeken. Dit wil zeggen dat er op 

deze verbinding minder capaciteit beschikbaar is dan de hoeveelheid die alle gebruikers zouden 

kunnen produceren. Door het statistische karakter van internetgebruik kan in de praktijk iedere 

gebruiker toch de maximale snelheid halen omdat op dat moment de meeste andere gebruikers geen 

gebruik maken van de capaciteit140.  

 

De mate van overboeking, de zogenaamde overboekingsfactor, wordt uitgedrukt als de 

gegarandeerde snelheid gedeeld door de aansluitsnelheid. Een overboeking van 1:1 betekent dat de 

gegarandeerde snelheid gelijk ligt aan de DSL-snelheid. Dit is vergelijkbaar met de huurlijnen 

gebaseerd op PDH. De overboekingsfactor voor consumenten producten ligt typisch tussen de 1:25 

en 1:40.  

 

1.4.3 Kwaliteitsklassen 

Bij de DSL-techniek wordt in praktijk als datalink protocol ATM gebruikt. Een verbinding in ATM kent 

kwaliteitsklassen (Quality of Service). Afhankelijk van de kwaliteitsklasse bepaalt de ATM-switch de 

‘voorrangsregels’. Bij het opzetten van een circuit in het ATM netwerk wordt elke switch geïnformeerd 

over de verkeersklasse van die verbinding. De volgende kwaliteitsklassen worden doorgaands voor 

wholesale-breedbandtoegang gebruikt: 

- Constant Bit Rate (CBR). Bij CBR wordt een gegarandeerde bitrate gespecificeerd die altijd 

beschikbaar is en waarbij tevens de vertraging en variatie in vertraging (jitter) is gespecificeerd. 

Deze klasse is het meest te vergelijken met de traditionele huurlijnen (over PDH). In tegenstelling 

tot de traditionele huurlijnen wordt bij het ATM-protocol geen data verzonden indien er geen data 

beschikbaar is om te verzenden141. 

- Variable Bit Rate (VBR). Bij VBR wordt een gemiddelde bitrate en een piek bitrate toegekend. De 

piek bitrate is het absolute maximum dat mag worden benut voor een bepaalde periode, en de 

gemiddelde bitrate specificeert het de bitrate die voor langere periodes mag worden verstuurd. 

Binnen de V-BR klasse is nog onderscheid tussen real time (rt) en non-real time (nrt). Het verschil 

tussen deze twee typen is de maximale vertraging. VBR wordt met name gebruikt voor video en 

                                                 
139 De term komt uit de luchtvaartindustrie. Indien er niet meer tickets zijn verkocht dan het aantal stoelen in een vliegtuig, dan is 

het vliegtuig niet overboekt. 
140 Dit wordt ook bij telefonie toegepast. Niet iedereen kan in Nederland gelijktijdig bellen. Dit is niet noodzakelijk aangezien niet 

iedereen gelijktijdig zal bellen (op het Henny Huisman-effect na).  
141 Voor synchronisatie doeleinden worden wel lege ATM-cellen verstuurd indien de geaggregeerde hoeveelheid data op één 

fysieke verbinding onvoldoende is om de synchronisatie in stand te houden; deze cellen zijn echter niet toe te schrijven aan een 

specifieke verbinding. 
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voice verkeer aangezien dit type verkeer (door de toegepaste compressietechnieken) een 

onregelmatig bandbreedte behoeft.  

- Unspecified Bit Rate (UBR), Bij UBR wordt bandbreedte toebedeeld wat resteert nadat al het 

andere verkeer zijn bandbreedte heeft toegewezen gekregen. Er zijn verschillende 

implementaties. Bij sommige implementaties wordt geen bitrate gespecificeerd (wat betekent dat 

alle beschikbare bandbreedte in principe door de verbinding kan worden gebruikt) en bij andere 

implementaties een maximum bitrate. Deze maximum bitrate wordt dan tevens gebruikt om de 

‘voorrangsregels’ vast te stellen tussen twee UBR-verkeersstromen. Tevens bestaan de klasse U-

BR+ waarbij ook een minimum gegarandeerde bitrate kan worden ingesteld. Dit maakt het 

instellen van de overboekingsfactor eenvoudiger. 

- Available Bit Rate (ABR). ABR wordt in de praktijk nog nauwelijks gebruikt. ABR lijkt op UBR. Het 

verschil is dat ABR met het in het OSI-model bovenliggende protocol kan communiceren over de 

beschikbare bandbreedte. Het bovenliggende protocol kan aan de hand van deze informatie de 

verkeersstromen aanpassen of optimaliseren. 

 

Over het algemeen wordt aan het internetverkeer een UBR of UBR+ klasse toegekend. Aan een 

spraakkanaal (bij Voice over DSL) wordt de klasse VBR of CBR toegekend. Op het moment dat een 

eindgebruiker zowel internettoegang als VoDSL afneemt, krijgt deze 2 PVC’s toegewezen. De ATM 

switch weet dat een PVC naar de ISP moet en de andere naar de Media Gateway, die de verbinding 

vormt met het telefoonnetwerk (zie figuur 2). Zodra de eindgebruiker begint te bellen levert deze 

bitrate in op zijn internetverkeer. Stel dat de DSL verbinding ingesteld is op 1024 Kbit/s en de PVC 

voor VoDSL 64 Kbit/s. Deze kan volledig worden benut voor het internetverkeer. Als de klant zijn 

telefoon activeert krijgen het telefonieverkeer voorrang en houdt de internetverbinding effectief 

ongeveer 960 Kbit/s over. 

 

1.4.4 ATM vs. IP core-netwerk 

Bovenbeschreven netwerk voor wholesale-breedbandtoegang maakt gebruik van een core-netwerk 

gebaseerd op ATM. Er zijn ook netwerken ingericht waarbij het core-netwerk gebaseerd is op IP. Het 

transport tussen de DSLAM en de router van de ISP wordt geheel op IP-niveay gerouteerd. In het 

algemeen wordt aangenomen dat dit een goedkoper netwerk oplevert. Echter, met de huidig gebruikte 

IPv4 kunnen minder goed garanties en klasses worden gespecificeerd. Derhalve wordt aangenomen 

dat deze netweken slechts lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang kan produceren. 
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2.1 Het OSI-model 

Het OSI-model (Open Systems Interconnection Reference Model) biedt een richtlijn voor het 

uitwisselen van gegevens tussen de verschillende protocollen van netwerken. Het model bestaat uit 7 

afzonderlijke lagen die elk hun eigen taak vervullen. Uitgangspunt hierbij is dat OSI-lagen geen kennis 

hoeven te hebben van andere lagen. De lagen verlenen diensten aan elkaar.  

 

Het OSI-model is geen fysische voorstelling van een netwerk, maar een concept dat gebruikt wordt 

om begrip te krijgen voor de interacties tussen de apparatuur in netwerken. 
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Figuur 3. De 7 lagen in het OSI-model. 

 

De fysieke laag gaat over de transmissie van bits – oftewel het versturen/ontvangen van data van en 

naar een ander netwerk. Deze laagste laag beschrijft alle aspecten van de fysische media (kabels, 

connectoren) via protocollen, d.w.z. de mechanische, elektrische en optische specificaties, afmetingen 

van connectoren, diameters van fibers, spanning, frequenties. Het gaat niet om de bekabeling zelf, 

maar om de bekabelingsmethodes – de functies en diensten die nodig zijn om bits via de bekabeling 

of ander fysiek medium (radiogolven) te kunnen versturen. Bijvoorbeeld de spanning die een “1” of 

een “0” bepaalt. De fysieke laag verbindt twee apparaten.  

 

De datalink laag beheert en controleert de datatransmissie. Deze laag kent in sommige gevallen een 

adressering (met lokale betekenis) waardoor meerdere apparaten met elkaar kunnen communiceren. 

Ethernet, ATM en Frame relay zijn voorbeelden van protocollen op deze laag. ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) is een transmissietechniek die het mogelijk maakt bandbreedte naar behoefte toe te 

wijzen met bepaalde kwaliteitsklasses. Door het gebruik van verschillende transportsnelheden en 

transportklassen kan ATM gebruikt worden voor een groot scala aan toepassingen. 
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De netwerklaag verzorgt het transport, adressering en routering van pakketten door een netwerk. De 

adressen kennen globale betekenis. Het Internet Protocol (IP) is een voorbeeld van een protocol op 

deze laag waarbij het IP -adres een unieke bestemming in de wereld aangeeft.  

 

De onderste 3 lagen vormen het zogenaamde communicatiesubnet. 

 

De transportlaag zorgt ervoor dat pakketten foutloos worden afgeleverd. Het Transmission Control 

Protocol (TCP – denk aan TCP/IP) is een protocol uit deze laag.  

 

De sessielaag begint en beëindigt de communicatiesessies tussen twee netwerkstations, deze laag 

brengt de verbinding tot stand, onderhoudt deze en verbreekt deze. Bij internet horen de 

poortnummers tot de sessielaag. 

 

De presentatielaag codeert en decodeert gegevens voor de applicatielaag (dataconversies, encryptie, 

decoderen ect). MPEG is een voorbeeld van een protocol op deze laag. 

 

De applicatielaag is wat de gebruiker, via een gebruikersinterface, ziet en is de laag waarmee de 

netwerkapplicaties met de eindgebruikers worden verbonden. Dit zijn meestal de 

computerprogrammas die met de eindgebruiker communiceren.  

 

2.2 De OSI-lagen in verschillende apparatuur 

Een toepassing van het OSI-model wordt in onderstaande figuur weergegeven. Een gebruiker leest op 

een PC een webpagina. De PC moet daarom alle 7 OSI-lagen geïmplementeerd hebben. De 

webbrowser maakt gebruik van het HTTP protocol die via TCP/IP over de ethernetverbinding contact 

legt met de modem. De modem hoeft slechts de IP-pakketten om te zetten van ethernet naar ATM. De 

DSLAM en ATM -switch hoeven niet hoger dan het ATM protocol te kennen en slechts de ATM -cellen 

te schakelen. De server is via ethernet aangesloten op de ATM -switch. De server moet wel alle 

protocollen kennen om de webpagina te kunnen versturen.  
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Een soortgelijk figuur voor twee services (internet en VoDSL) zien er als volgt uit: 
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3.1 Overzicht van het huidige gereguleerde aanbod van KPN 

 

Het college zal onderstaand een beschrijving geven van de door KPN geleverde wholesale-

breedbandtoegang, voor zover het hoge kwaliteit betreft. 

 

De wholesale-breedband dienst kent een aantal parameters: aansluitlijn type, downstream en 

upstream snelheid, overboekingsfactor, kwaliteitsklasse en regionaal/nationaal. Hierdoor kent de 

dienst circa 300 varianten.  

 

De afnemer heeft de keuze uit drie aansluitingen types, te weten ADSL via gedeelde aansluitlijn, 

ADSL via een volledig ontbundelde lijn en SDSL via een volledig ontbundelde aansluitlijn. Het 

maandelijks tarief is respectievelijk 45, 52 en 71 Euro.  

 

Onderstaande tabel geeft de verschillende snelheden weer die KPN levert met de kwaliteitsklasse 

UBR en VBR over ADSL en SDSL. De tarieven komen boven op de bovenstaande aansluitlijn 

tarieven. De gegeven tarieven zijn de minimale en maximale tarieven, afhankelijk van de 

overboekingsfactor en de regionale of regionale interconnectie. 

 

Downstream Upstream ADSL / UBR SDSL / UBR ADSL / VBR SDSL / VBR 

128 128 10 - 58  38 - 46  

224 224   38 - 46 38 - 46 
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256 256 11 - 63 11 - 63 39 - 48 39 - 48 

448 448   54 - 66 54 - 66 

512 256 13 - 96  57 - 69  

512 512 15 - 131 15 - 131 60 - 72 60 - 72 

1024 256 23 - 166  68 - 81  

1024 512 26 - 171  69 - 83  

1024 1024  36 - 183  79 - 94 

1280 1280    84 - 100 

1536 1536  42 - 199  90 - 106 

2048 512 46 - 235  103 - 120  

2048 2048  47 - 280  136 - 157 

2304 2304  48 - 307  142 - 164 

 

Voor UBR kent KPN 4 verschillende overboekingsfactoren, te weten 1:1, 1:4, 1:10 en 1:20. Tevens 

kan gekozen worden voor regionale interconnectie (waarbij het verkeer in 4 regios dient te worden 

afgenomen) of nationale (waarbij het verkeer op één locatie kan worden afgenomen).  

 

De goedkoopste dienst is een 128/128 Kbit/s UBR 1:20 verbinding een gedeelde lijn met ADSL, die 

regionaal wordt afgenomen. Dit tarief bedraagt 55 Euro per maand (45 + 10). 

 

De duurste dienst is een 2304/2304 Kbit/s UBR 1:1 verbinding over een volledige lijn met SDSL, die 

nationaal wordt afgenomen. Dit tarief bedraagt 378 Euro per maand (71 + 307). 

 

Naast de maandelijkse kosten zijn er tevens eenmalige aansluit en afsluitkosten. Tevens kunnen extra 

PVCs worden toegevoegd. Ook voor de interconnectie wordt een eenmalige en maandelijkse 

vergoeding gerekend. 

 

Een volledig overzicht is op de website van KPN (www.kpn-wholesale.nl) te vinden. 
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Bijlage 2  Karakterisering van retailmarkt voor breedband 
internettoegang 

 

 Inleiding 

1. Op grond van artikel 6a6, eerste lid, van de Tw bepaalt het college in overeenstemming met de 

beginselen van het algemene mededingingsrecht de relevante markten in de elektronische 

communicatie sector waarvan de product- of dienstenmarkt overeenkomt met de in een 

Aanbeveling als bedoeld in artikel 15, eerste lid van richtlijn nr. 2002/21 EG vermelde product of 

dienstenmarkt.  

 

2. Op grond van de Aanbeveling dient het college de markt voor wholesale-breedbandtoegang 

(markt 12) af te bakenen. De markt voor breedband internettoegang is één van de aan deze  

wholesale-markten onderliggende retailmarkten. Daarbij geldt dat het startpunt voor de bepaling 

en de vaststelling van markten een karakterisering is van de retailmarkt(en) gedurende een 

bepaalde evaluatie periode142. 

 

3. In deze bijlage geeft het college daarom een karakterisering van de retailmarkt voor breedband 

internettoegang ten behoeve van de analyse die het college dient uit te voeren voor de markt 

voor wholesale-breedbandtoegang. Deze karakterisering omvat de bepaling van de relevante 

retailmarkt. Om vervolgens te kunnen bepalen of de markt voor wholesale-breedbandtoegang 

effectief concurrerend is en als dit niet het geval is, of het opleggen van verplichtingen passend 

is, dient te worden nagegaan hoe de marktsituatie zou zijn in afwezigheid van regulering van 

deze markt. De markt voor wholesale-breedbandtoegang is thans, voor zover het de input voor 

de markt voor breedband internettoegang betreft (de zogenaamde ‘lage kwaliteit WBT’), 

ongereguleerd, Gezien de uitkomst van de analyse van de markt voor ontbundelde toegang tot 

het aansluitnetwerk van KPN143 gaat het college in deze analyse wel uit van regulering van de 

markt voor ontbundelde toegang. De analyse van de marktsituatie in afwezigheid van regulering 

van de markt voor wholesale-breedbandtoegang betreft dan ook een analyse van de huidige 

marktsituatie. Het college schetst deze analyse in bijlage 3. 

 

 Breedband internettoegang  

4. Breedband internettoegang kan worden onderscheiden in twee aparte diensten die aan de 

eindgebruiker worden geleverd. Dit betreft de netwerk - of transmissiedienst van en naar de 

locatie van de eindgebruiker (de breedbandverbinding/aansluiting naar de eindgebruiker) en de 

internet-connectiviteit (de levering van internetdiensten, met name eind-tot-eind-connectiviteit 

met andere eindgebruikers of hosts) die door een Internet Service Provider (hierna: ISP) aan de 

eindgebruiker wordt geleverd over deze aansluiting. Vaak worden beide diensten gebundeld 

                                                 
142 Aanbeveling van de Europese Commissie p.8 
143 Besluit ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het 

verzorgen van breedband- en spraakdiensten. 
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door dezelfde aanbieder aangeboden. Afzonderlijke afname van beide diensten is echter ook 

mogelijk144.  

 

5. In de hierna volgende beschrijving van de retailmarkt wordt onder breedband internettoegang 

de levering van zowel de internetconnectiviteit als de breedbandverbinding verstaan. Hierbij 

word wel opgemerkt dat de huidige regulering van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk 

van KPN alleen ziet op het niveau van toegang tot het aansluitnetwerk naar de eindgebruiker en 

niet op de daarover geleverde dienstverlening van ISP’s145. Het realiseren van toegang tot de 

eindgebruiker via het aansluitnetwerk van KPN is daarbij een voorwaarde voor het leveren van 

internetdiensten door ISP’s. Het nieuwe reguleringskader brengt hierin geen verandering. Onder 

het nieuwe kader dient het college te analyseren op welke wholesalemarkten welke vormen van 

toegang noodzakelijk zijn om duurzame concurrentie op de onderliggende retailmarkten (onder 

meer dus de markt voor breedband internettoegang) te bevorderen.  

 

6. Het college zal hieronder in zijn retail-marktanalyse internettoegang geleverd over het netwerk 

van KPN als startpunt van zijn analyse hanteren en onderzoeken in hoeverre het noodzakelijk is 

om de markt voor breedband internettoegang nader af te bakenen naar productspecificaties, 

gebruikte infrastructuren of afnemersgroepen.  

Productkenmerken breedband internettoegang  

7. Het product breedband internettoegang heeft als belangrijk kenmerk dat het sneller in het 

gebruik is dan traditionele vormen van internettoegang (via internet-inbelverkeer, ook vaak 

smalband internettoegang genoemd) 146. Daarnaast voorziet breedband internettoegang in een 

onafgebroken verbinding (zogenaamd ‘always on’) en wordt het doorgaans afgerekend via een 

vast bedrag per tijdsperiode147, ongeacht de feitelijke gebruiksduur (zogenaamd ‘flat fee’). Van 

deze drie kenmerken is met name de snelheid van datatransport (ontvangen en versturen) de 

meest onderscheidende factor ten opzichte van smalband internettoegang148. Een 

breedbandverbinding stelt de eindgebruiker in staat om bestanden te ontvangen en te 

versturen, over het internet te surfen of bijvoorbeeld online te gamen met een snelheid en 

kwaliteit die via smalband internettoegang niet mogelijk is. 

 

                                                 
144 In dat geval maken de aanbieder van netwerktoegang en de aanbieder van internet-connectiviteit (ook wel breedband 

internettoegang) geen onderdeel uit van hetzelfde concern. 
145 Verordening (EG) Nr, 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inz ake ontbundelde 

toegang tot het aansluitnetwerk (PbEG 2000 L 336/4). 
146 Smalband internettoegang kan worden gerealiseerd door middel van ‘inbellen’ via een analoge telefoonaansluiting (PSTN). 

Deze vorm kent een maximale snelheid van dataoverdracht van 64 kbit/s. Via een digitale telefoonaansluiting (ISDN) kunnen 

tegelijkertijd twee verbindingen van 64 kbit/s onderhouden worden die, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker, kunnen 

worden ingezet ten behoeve van telefoongesprekken of internetverkeer. De theoretisch maximale snelheid van dataoverdracht 

bedraagt in dat geval 128 kbit/s. De minimale grenswaarde is daarom 128 kb/s downstream. 
147 Via een maandelijks abonnementstarief. 
148 Het inmiddels ook mogelijk om voor breedband internettoegang per gebruikte tijdseenheid te betalen en voor internet-

inbellen om een vast bedrag per tijdseenheid te betalen ongeacht werkelijk gebruikte tijdseenheid. 
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Onderscheid breedband internettoegang en smalband internettoegang 

8. Smalband internettoegang onderscheidt zich zoals gezegd van breedband internettoegang. 

Smalband internettoegang stelt de eindgebruiker vanwege de beperkte snelheid van de 

verbinding niet goed in staat diverse (breedbandige) diensten af te nemen. Eindgebruikers die 

voor een breedband internetverbinding hebben gekozen, stappen daarom ook niet of nauwelijks 

over naar een smalband internet verbinding 149. Andersom is dit wel het geval. Vanuit het 

oogpunt van breedband internettoegang is daarom sprake van asymmetrische substitutie. 

Gebruikers van smalband internettoegang stappen in grote getale over op een breedband 

internetverbinding maar gebruikers van een breedband interverbinding stappen niet of 

nauwelijks over op een smalband internetverbinding.  

 

9. Het college heeft partijen gevraagd of zij het met het college eens zijn dat eindgebruikers die 

gekozen hebben voor breedband internettoegang bij een prijsverhoging van 10% niet zullen 

overstappen op smalband internettoegang en dat dus smalband internettoegang geen 

onderdeel vormt van de markt voor breedband internettoegang. Het merendeel van de partijen 

[vertrouwelijk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] is het met het college 

eens. Een groot aantal partijen geeft aan ook geen migratie te zien van breedband 

internettoegang naar smalband internettoegang. Twee partijen [vertrouwelijk xxxxxxxxxxxxxxxx] 

geven aan het niet oneens, maar ook niet eens te zijn met de hypothese van het college. Zes 

partijen [vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] geven aan het niet eens 

te zijn met de hypothese van het college. Het merendeel van deze partijen betoogt dat er 

onderscheid naar afnemers gemaakt zou moeten worden en dat smalband internettoegang voor 

consumenten en kleinzakelijke gebruikers een alternatief vormt vanwege de overlap met de 

instap breedband abonnementen. Twee partijen geven aan ook daadwerkelijk overstap waar te 

nemen – een van deze partijen heeft in dat kader ook een churn monitor meegestuurd. Uit dit 

overzicht blijkt dat in mei 2004 van de 66 eindgebruikers die hun internetabonnement 

beëindigden, 11%, dus ongeveer 8 gebruikers, overstapte op smalband internettoegang.  

 

10.  Het college merkt hierover het volgende op. Uit marktonderzoek uitgevoerd in opdracht van het 

college blijkt dat consumenten die breedband internettoegang via kabel of DSL afnemen, 

gevraagd naar hun voorkeur voor een type internetverbinding slechts in respectievelijk 4,1% en 

3,8% van de gevallen een voorkeur zouden hebben voor smalband internettoegang. Zelfs van 

de eindgebruikers die nog beschikken over smalband internettoegang via PSTN of ISDN geeft 

de meerderheid aan een voorkeur te hebben voor breedband internettoegang, respectievelijk 

53,4% en 76% 150. Van de eindgebruikers met een kabel of DSL-verbinding die aangeven 

plannen te hebben om over te stappen op een ander type internetaansluiting geeft 

respectievelijk 6% en 3,7% aan te overwegen over te stappen op smalband internettoegang151. 

Het college is allereerst van oordeel dat niet uit de door [vertrouwelijkxxxxx] aangedragen cijfers 

blijkt dat er sprake zou zijn van een significante overstap van eindgebruikers van breedband 

                                                 
149 Internet met een breedbandverbinding wordt steeds populairder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Het aantal huishoudens met een breedbandaansluiting is gestegen van 24 procent in 2002 naar 34 procent vorig jaar. 

Het aantal mensen met een analoge inbelverbinding daalde in dezelfde periode van 60 naar 50 procent.  
150 Bron: Heliview marktonderzoek voor het college, blok 5, tabel 1. 
151 Bron: Heliview marktonderzoek voor het college, blok 5, tabel 2 en tabel 3. 
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internettoegang naar smalband internettoegang in de zin dat hiervan voldoende prijsdruk uit zou 

gaan op de prijzen van breedband internettoegang. Het college acht het niet onaannemelijk dat 

er inderdaad een beperkt aantal eindgebruikers terug zou overstappen naar smalband 

internettoegang, maar is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat een 10% prijsverhoging toch 

winstgevend zou kunnen worden doorgevoerd. Het college is van oordeel dat dit tevens wordt 

ondersteund door de hierboven genoemde cijfers uit het marktonderzoek van Heliview.  

 

11.  Vanuit het perspectief van breedband internettoegang vormt smalband internettoegang daarom 

geen substituut voor breedband internettoegang en behoort smalband internettoegang niet tot 

de markt voor breedband internettoegang. 152  

 

Onderscheid breedband internettoegang en huurlijnen  

12.  De markt voor breedband internettoegang laat zich ook onderscheiden van de markt voor 

huurlijnen. Huurlijnen voorzien primair in een vaste (‘dedicated’) verbinding en worden gebruikt 

om meerdere bedrijfsvestigingen aan elkaar te koppelen. 153 Huurlijnen worden dus gebruikt om 

bedrijfsnetwerken te realiseren terwijl breedband internettoegang aan eindgebruikers toegang 

tot het internet biedt en alle applicaties die daarmee mogelijk zijn. De eis van grootzakelijke 

afnemers van een hoge beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening teneinde meerdere 

bedrijfsvestigingen met elkaar te verbinden, is niet te vervangen door breedband 

internettoegang. Het product ‘bedrijfsnetwerk’ en het product ‘breedband internettoegang’ 

kennen aldus te verschillende productkenmerken. 

 

13.   Dit laat onverlet dat (terminating segmenten van) huurlijnen gebruikt kunnen worden om 

internettoegang over te realiseren. Voor de typen huurlijnen die snelheden bieden die 

vergelijkbaar zijn met breedband internettoegang, geldt echter dat deze aanzienlijk duurder zijn. 

Zo biedt bijvoorbeeld Solcon een huurlijn 1984/1984 kbit/s voor 1750 Euro per maand met 

zogenaamde set up kosten van 2.900 Euro. Een huurlijn met een capaciteit van 256/256 kbit/s 

kost per maand 845 Euro met set up kosten van 2.400 Euro. De eenmalige hardware kosten 

bedragen daarnaast nog eens 1350 Euro. Een breedband internetverbinding met een 

downstream/upstream snelheid van 2048/2048 kost bij bijvoorbeeld Metia en Max Broadband 

tussen de 215 en 220 Euro per maand en een breedband internetverbinding met een 

downstream/upstream snelheid van 256/256 kan bijvoorbeeld bij Fiberworld of Speedlinq 

worden afgenomen voor ongeveer 15 Euro per maand154. De verschillen in productkenmerken 

en bijbehorende verschillen in prijsstelling maakt dat afnemers huurlijnen niet als alternatief voor 

breedband internettoegang beschouwen. 

 

14.  Het college heeft de hypothese dat op basis van vraagsubstitutie huurlijnen en 

datacommunicatiediensten niet tot de markt voor breedband internettoegang horen voorgelegd 

aan partijen. Het merendeel van de partijen [vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxx] onderschrijven de 

                                                 
152Het onderscheid tussen een relevante markt voor breedband internettoegang ten opzichte van smalband internet wordt ook 

gemaakt door de Europese Commissie zowel in de beschikkingen praktijk ( zie Beschikking EC, 21 mei 2003 -Deutsche 

Telecom en ook Beschikking EC, 16 juli 2003 –Wanadoo) als in de Aanbeveling relevante markten 2003/311/EG p.26 (). 
153 Aanbeveling relevante markten p.27 en 32. 
154 Bron: www.internetten.nl.  
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hypothese. Een partij [vertrouwelijkxxxxxxx] geeft aan dat niet de diensten, maar de dragers met 

elkaar vergeleken dienen te worden, maar dat huurlijnen uiteraard geen substituut zijn voor 

internettoegang op basis van DSL. Een partij [vertrouwelijkxxxxx] geeft aan dat DSL-technologie 

steeds meer wordt gezien als volwaardig alternatief voor netwerken opgebouwd uit huurlijnen.  

 

15.  Het college is het op voorhand niet oneens met de stelling dat DSL-producten een alternatief 

kunnen vormen voor (bedrijfs)netwerken opgebouwd uit huurlijnen. In dat geval wordt echter 

DSL gebruikt om een ander type product aan te bieden dan breedband internettoegang, 

namelijk datacommunicatiediensten. Het karakter van deze diensten is inderdaad veel beter 

vergelijkbaar met huurlijnen. Dit betekent evenwel niet dat een DSL-aansluiting die wordt 

gebruikt voor het aanbieden van breedband internettoegang een substituut vormt voor deze 

diensten. Het college verwijst hiervoor ook naar de marktanalyse Huurlijnen155. 

 

16.  De markt voor huurlijnen behoort niet tot de markt voor breedband internettoegang.  

Onderscheid naar infrastructuren 

17.  Breedband internettoegang wordt eindgebruikers aangeboden over verschillende 

infrastructuren. Dit betreft naast breedband internettoegang gerealiseerd over het 

aansluitnetwerk van KPN (DSL), ook andere infrastructuren zoals kabelnetwerken, glasvezel en 

draadloze verbindingen via Wireless Fidelity (hierna: WiFi) of Wireless Local Loop frequenties 

(hierna: WLL) en satelliet. Hieronder gaat het college na of internettoegang over deze 

verscheidene infrastructuren tot dezelfde retailmarkt behoort. 

 

Kabelnetwerken 
 

18.  Aanbieders van zowel internet via de kabel als internet via DSL beschouwen elkaar als 

concurrenten en reageren op elkaars aanbiedingen op de markt. Tot ongeveer 100 Euro worden 

zowel door internetaanbieders via de kabel als internetaanbieders via DSL meerdere in prijs en 

kwaliteit vergelijkbare producten in de markt gezet. Duurdere internetproducten, die beginnen 

rond de 100 Euro en kunnen oplopen tot 800 Euro, worden feitelijk alleen door DSL aanbieders 

in de markt gezet.  

 

19.  Praktische alle aanbieders, zowel kabel- als DSL aanbieders [vertrouwelijkxxxxxxxxx xxxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] bevestigen dat kabelexploitanten thans in staat zijn om voor 

particuliere afnemers een met breedband internettoegang via DSL concurrerend aanbod te 

doen. Eveneens wordt door zowel kabel- als DSL aanbieders aangegeven, 

[vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] dat kabelexploitanten thans in staat zijn om voor 

zakelijke afnemers een met breedband internettoegang via DSL concurrerend aanbod te doen. 

Door een aantal van hen wordt wel opgemerkt dat de geografische dekking van 

kabelaanbieders minder is dan van xDSL, waardoor met name bedrijventerreinen door 

kabelexploitanten niet bediend kunnen worden. 

 

20.  Het college is van oordeel dat de beperkte dekking van kabelbedrijven op bedrijventerreinen 

geen reden is om tot een aparte marktafbakening te komen. Daarbij komt dat bedrijven die in 

                                                 
155 Besluit Huurlijnen  
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woongebieden zijn gelokaliseerd, wel door kabelmaatschappijen kunnen worden bediend. Dit 

laat onverlet dat een beperktere dekkingsgraad wel van invloed kan zijn op de 

concurrentiepositie van kabelmaatschappijen. 

 

21.  Het college concludeert dat zowel breedband internettoegang via kabelnetwerken als breedband 

internettoegang via DSL onderdeel vormen van dezelfde relevante retailmarkt.  

 

Glasvezel 
22.  Glasvezelaansluitingen zijn in Nederland slechts op beperkte schaal beschikbaar. In Nederland 

zijn ongeveer 15 gemeenten actief bezig met breedbandprojecten waarbij bedrijven en gezinnen 

worden voorzien van Fibre to the Home. In het kader van het Kenniswijk-project waren begin 

2004 circa 1200 aansluitingen gerealiseerd in Eindhoven en hadden ongeveer 175 huishoudens 

daadwerkelijk een abonnement. In Rotterdam waren eind 2003 500 woningen en 100 bedrijven 

aangesloten op een glasvezelnetwerk.156  

 

23.  Verder worden zakelijke klanten door aanbieders soms direct aangesloten door middel van 

glasvezelaansluitingen. Het aantal geleverde breedband internettoegangsproducten over 

glasvezel is echter zeer beperkt. Zo werden er bijvoorbeeld per 31 maart 2004 door 

[vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] breedband internettoegangsproducten 

geleverd. Hiervan werden er [vertrouwelijkxxxxxxx] via glasvezel gerealiseerd en 

[vertrouwelijkxxxxx] via huurlijnen. De overige breedband internettoegangsproducten werden via 

DSL geleverd. Daarbij geldt dat aanbiedingen voor breedband internettoegang die thans in de 

markt staan voor vergelijkbare eindgebruikersdiensten doorgaans vele malen hoger geprijsd zijn 

dan breedband internettoegang via kabel en DSL. Een klein aantal FttH initiatieven vormt hierop 

een uitzondering.157 Eindgebruikers zullen dan ook bij een 10% prijsverhoging van breedband 

internettoegang niet in voldoende mate kunnen, vanwege de beperkte beschikbaarheid, en 

willen, vanwege de prijsverschillen, overstappen op breedband internettoegang via 

glasvezelaansluitingen.  

 

WiFi 
24.  WiFi is een standaard voor draadloze netwerken die gebruik maakt van een frequentieband 

waarvoor geen vergunning nodig is. WiFi wordt momenteel voornamelijk voor internettoegang 

gebruikt en wordt op verschillende manieren aangeboden.  

 

25.  Met behulp van WiFi kan een draadloos netwerk gerealiseerd worden in een gebied met een 

bepaalde straal rondom het zendstation. Deze netwerken worden hot-spots genoemd en zijn 

publiekelijk toegankelijk voor gebruikers met een WiFi-kaart die binnen het dekkingsgebied 

komen. In bijvoorbeeld hotels, restaurants en benzinestations wordt WiFi gebruikt om reizigers 

tijdelijk internettoegang te bieden. Dergelijke hot spots zijn in Nederland inmiddels te vinden in 

                                                 
156 Netwerken in cijfers 2004 Trendrapportage over post en ICT-infrastructuur 2004” gepubliceerd door het Directoraat-Generaal 

Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Economische Zaken, pagina 66. 
157 Zo biedt woningbouwvereniging Portaal in Soest televisie, internet en telefonie via een eigen glasvezelnetwerk aan voor 50 

Euro. Zie ook http://www.portaal.nl/DesktopDefault.aspx en www.webwereld.nl, ‘Kabelaar Casema bevecht ‘concurrent’ Portaal’, 

19-01-2005, 10:52.  
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bijvoorbeeld Amsterdam, Leiden, Alkmaar, Rotterdam en Utrecht 158. Daarnaast wordt WiFi 

veelal gebruikt als complement op breedband internettoegang via DSL of kabelnetwerken om 

binnenshuis of werkomgeving draadloos te kunnen internetten. 

 

26.  Ten slotte kan WiFi gebruikt worden om een verbinding tussen een klantlocatie en een 

basisstation te realiseren. Hiervoor is wel een richtantenne noodzakelijk en moet de WiFi-

verbinding beveiligd worden om te voorkomen dat alle gebruikers met een WiFi-kaart in het 

dekkingsgebied gebruik kunnen maken van het netwerk. In bijvoorbeeld het noorden van Noord-

Holland, Leiden159 en Zoetermeer160 wordt WiFi gebruikt om vaste aansluitingen te realiseren, 

waarbij een richtantenne noodzakelijk is. De laatste twee voorbeelden betreffen stichtingen. Het 

eerste voorbeeld betreft Multikabel. Binnen Nederland wordt WiFi echter nauwelijks gebruikt 

voor dergelijke (beveiligde) point-to-point verbindingen. Multikabel biedt deze mogelijkheid ook 

alleen aan in die gebieden waar geen breedband internettoegang via kabel of DSL mogelijk 

is.161  

 

27.  Aangezien de frequentieband van WiFi vrij is voor iedere gebruiker of aanbieder, is de 

bandbreedte door een aanbieder niet te garanderen. Wanneer WiFi wordt gebruikt om een 

openbaar toegankelijk netwerk te realiseren is dit om technische redenen dan ook geen 

vraagsubstituut voor de duurdere breedband internettoegangsproducten met een hoge kwaliteit. 

Het college is voorts van oordeel de WiFi toegepast voor realisatie van hot-spots of een 

draadloos netwerk binnenshuis een ander type product is dan breedband internettoegang. WiFi 

vormt in die gevallen dan ook geen substituut voor breedband internettoegang.  

 

28.  Een point-to-point WiFi-verbinding zou qua productkenmerken een substituut kunnen zijn voor 

een vaste breedband internettoegangsaansluiting. Het college constateert dat deze toepassing 

van WiFi echter nog maar een zeer beperkte geografische dekking kent. Daarnaast constateert 

het college dat de tarieven (prijs gerelateerd aan verkregen bandbreedte) van de commerciële 

WiFi-aanbieders in verhouding hoger zijn dan de breedband internetaanbiedingen via DSL en 

kabel162. Ten slotte geldt voor de verbindingen aangeboden door de eerder genoemde 

stichtingen geldt dat er slechts een beperkt aantal diensten geleverd wordt. Het college is dan 

ook van oordeel dat deze toepassing van WiFi geen substituut vormt voor breedband 

internettoegang via kabel en DSL. 

 

WLL 
29.  Voor WLL geldt dat draadloze aansluitnetwerken in Nederland nog maar een zeer kleine rol op 

de elektronische communicatiemarkt spelen. Met WLL kunnen draadloos vanuit één locatie 

meerdere eindgebruikersverbindingen tot stand worden gebracht. Met WLL kan daarmee een 

draadloos aansluitnetwerk gerealiseerd worden. Het tot voor kort enige bedrijf dat op enige 

                                                 
158 Zie onder meer op http://wi-fi.pagina.nl/.  
159 http://www.wirelessleiden.nl/. 
160 http://home.hccnet.nl/ej.gerritsen/swz/stichting.html. 
161 http://www.multikabel.nl/consument.php?page=wifi_cons&l=3&m2=2&pp=internet.  
162 Het aanbod van Multikabel is 39 Euro + 99 Euro installatiekosten voor een 768/128 kbit/s verbinding. 

http://www.multikabel.nl/consument.php?page=wifi_consabo&l=3&m2=2&pp=internet. Via DSL kost een vergelijkbaar 

abonnement 768/128 kbit/s 17,50 Euro (Speedlinq All-in-384), www.internetten.nl.  
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schaal gebruikmaakt van draadloze aansluitingen is XBNetworks. Enertel en BT hebben de 

enige jaren geleden door hen verworven 26GHz-WLL-vergunning tot op heden niet gebruikt. 

KPN en T-Mobile hebben hun 26GHz-WLL-vergunning pas in maart 2005 verworven; het is 

onbekend op welke wijze en op welke schaal zij die vergunningen gaan gebruiken. Versatel en 

Enertel hebben in december 2003 WLL-vergunningen (respectievelijk 2,6GHz en 3,5GHz) 

verworven. Versatel heeft een vergunning gekregen voor de frequenties in de 2,6 GHz-band die 

geldt tot 2008. Enertel heeft een vergunning gekregen voor de 3,5 GHz-band die geldig is tot 

2015. De 2,6 GHz band en de 3,5 GHz band zijn in principe geschikt voor zowel telefonie, 

datacommunicatiediensten, huurlijnen en (breedband) internettoegang. Versatel lijkt die tot op 

heden niet te gebruiken. Enertel biedt thans in vier grote steden draadloze 

datacommunicatiediensten aan. 

 

30.  [vertrouwelijk xxxxxxxxxxxxxxxxgeven desgevraagd aan zich in staat te achten een aanbod te 

doen voor breedband internettoegang aan zowel zakelijke gebruikers als particuliere gebruikers. 

Beiden geven echter ook aan dat de termijn waarop dit zal gebeuren en op welke schaal dit zal 

gebeuren nog niet bekend is. [vertrouwelijk xxxxxx] geeft aan te verwachten dat dit aanbod 

tegen concurrerende prijzen gedaan zal kunnen worden, maar dat dit afhangt van de 

prijsontwikkeling van de markt op het moment van de launch van deze producten. Zowel 

[vertrouwelijk xxxxxxxxxxx] verwacht niet dat WLL op korte termijn een volwaardig substituut zal 

vormen voor breedband internettoegang via DSL en kabelnetwerken.  

 

31.  Het college constateert dat thans nog niet duidelijk is tegen welke voorwaarden en welk type 

producten via WLL zullen worden aangeboden. WLL lijkt voorts een hogere kostenstructuur lijkt 

te kennen dan breedband internettoegang via DSL en kabelnetwerken. Waar een ADSL modem 

ongeveer 30 Euro kost, kost een Wimax modem voor WLL rond de 300 Euro. Nog onduidelijk is 

wat de gevolgen hiervan zijn voor het aanbod van internettoegang via WLL.  

 

32.  Het college concludeert op basis van het bovenstaande dat dienstverlening via WLL in de 

komende reguleringsperiode nog volop in ontwikkeling is en dat op dit moment erg onzeker is 

hoe het aanbod via WLL er uit zal komen te zien. Het college kan dan ook niet constateren dat 

WLL een voldoende substituut zal vormen voor breedband internettoegang via DSL en 

kabelnetwerken.  

 

Satelliet 
33.  Het college heeft aan partijen de hypothese voorgelegd dat internettoegang via 

satellietnetwerken (nog) geen vraagsubstituut vormen. Het merendeel van de ondervraagde 

partijen[vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx]geeft desgevraagd aan dat internettoegang via satellietnetwerken geen substituut 

vormt voor breedband internettoegang via DSL en kabelnetwerken. De meeste partijen geven 

aan dat het retourkanaal en de hogere kosten voor de internetverbinding hiervan de oorzaak 

zijn. Een aantal partijen geeft aan dat internettoegang via satellietnetwerken alleen mogelijk 

voor een kleine afnemersgroep, met name zakelijke gebruikers in gebieden waar nog geen 

dekking door DSL is, een alternatief zou kunnen bieden. Een vijftal partijen [vertrouwelijkx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] heeft geen uitgesproken mening over 
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de substitueerbaarheid van internet via satellietnetwerken en breedband internettoegang via 

DSL en kabelnetwerken.  

 

34.  Ten slotte onderschrijven 5 partijen [vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] de 

hypothese van het college niet. Twee van deze partijen [vertrouwelijk xxxxxxxxxxx] verwijst naar 

www.internetten.nl met de stelling dat de prijzen van internet via satellietnetwerken vergelijkbaar 

zijn. De andere partijen geven aan dat bij gelijke beschikbaarheid en overlap qua functionaliteit 

en prijs deze producten substituten zijn.  

 

35.  Het college stelt allereerst vast dat het aanbod voor internet via satelliet op www.internetten.nl 

waar de eerder genoemde twee partijen naar verwijzen andere productkenmerken kent dan 

breedband internettoegang via DSL en kabelnetwerken. Het goedkoopste aanbod dat thans 

onder de noemer ‘satelliet’ wordt aangeboden163 wordt volgens de beschrijving niet gerealiseerd 

via een satellietnetwerk, maar via een straalverbinding of er geldt dat de uplink via een andere 

provider moet zijn gerealiseerd (oftewel, er wordt geen retourkanaal gerealiseerd via het 

satellietnetwerk)164. Het goedkoopste satellietabonnement waarbij zowel de downlink als het 

retourkanaal volledig via satelliet loopt kost 89,95 Euro per maand voor een 512/128 kbit/s 

verbinding165. Een vergelijkbaar abonnement via kabel of DSL kost thans tussen de 16 en 20 

Euro.  

 

36.  Het college constateert dat de prijzen tussen en de kenmerken van breedband internettoegang 

via kabel en DSL enerzijds en internettoegang via satellietnetwerken anderzijds veel verschillen. 

Derhalve acht het college het niet aannemelijk dat eindgebruikers deze producten als 

substituten zullen beschouwen.  

 

Conclusie 
37.  Via de kabelnetwerken en het aansluitnetwerk van KPN wordt op dit moment 97-98% van de 

breedbandaansluitingen geleverd. 166 Internetverbindingen via WiFi, WLL, satelliet en glasvezel 

nemen het restpercentage van 2-3% van de breedbandverbindingen voor hun rekening. 167 

Vanwege de zeer beperkte marktomvang en penetratie van voornoemde infrastructuren ten 

opzichte van kabel en DSL, de bescheiden prognoses ten aanzien van de groeiverwachting168 

en de verschillen in productkenmerken, bieden deze infrastructuren vooralsnog onvoldoende 

alternatief voor breedband internettoegang via DSL en kabelnetwerken om een retail-

prijsverhoging niet winstgevend te kunnen doorvoeren. Het college zal zich in de verdere 

karakterisering van de retailmarkt voor breedband internettoegang derhalve beperken tot 

breedband internettoegang aangeboden via DSL en kabel aansluitingen. 

  

38.  Hieronder zal het college achtereenvolgens ingaan op de productkenmerken en de verschillende 

afnemersgroepen van breedband internettoegang.  

                                                 
163 Introweb SkyAccess Home 2.4 Lite, voor 19,95 Euro. 
164 BySky Lite voor de consument, voor 19,95 Euro. 
165 BySky single user voor tweeweg internet Flat Fee Always On, www.bysky.nl. 
166 Internetaansluitingen via DSL betreft [50-60%] en via de kabel [40-50%] van het totaal aantal gerealiseerde aansluitingen. 
167 Stratix ISP markt update 2003. 
168 Zie ook IDC, European Broadband Access Services Forecast Update 2002-2007. 
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Onderscheid naar productspecificaties 

39.  Breedband internettoegang wordt in een zeer grote verscheidenheid in productvormen aan 

eindgebruikers aangeboden. Binnen de markt voor breedband internettoegang is zo sprake van 

een uitgebreide productdifferentiatie169. Het college heeft geconstateerd dat het 

productengamma voor breedband internettoegang dat via een aansluiting aan een 

eindgebruiker (particulier of bedrijf) kan worden aangeboden per aansluiting kan variëren. Er 

zijn meer dan zestig aanbieders van breedband internettoegang op de Nederlandse markt 

actief.  170 

 

40.  Bezien vanuit de prijsstelling van breedband internettoegang is er sprake van een keten van 

producten. Prijzen voor internettoegang tot 100 Euro verschillen nergens meer dan 2-3 Euro per 

opeenvolgende aanbieding. Voor dezelfde prijs kunnen eindgebruikers vaak bij verschillende 

aanbieders een vergelijkbaar internetproduct afnemen171. Boven de honderd Euro worden de 

absolute prijsverschillen tussen de opeenvolgende pakketten iets groter, maar in percentages 

blijven de verschillen per opeenvolgend product onder de 3% tot aan producten aan het eind 

van de keten waar de prijsverschillen tussen opeenvolgende producten in een enkel geval 

kunnen oplopen tot 6-7%. Zoals uit figuur 1 blijkt zijn prijsverschillen in alle gevallen kleiner dan 

10%. 

                                                 
169 Producten kunnen gedifferentieerd zijn op basis van merkimago, technische specificaties, kwaliteit of niveau van de 

dienstverlening. Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen (2004/C31/03) ov .28. 
170Bron: http://www.internetten.nl/ het aantal aanbiedingen is mede afhankelijk van de locatie van de aansluiting. Binnen de 

Randstad zijn doorgaans meer aanbieders van internet producten actief dan daarbuiten. 
171 Bron: Onder andere www.internetten.nl, www.kpn.com, www.kabeltex.nl en www.priority.nl. 
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Figuur 1. Overzicht van het aantal beschikbare breedband internettoegangsproducten per prijsklasse. 

Prijsklassen nemen per interval met 10% toe. De eenmalige tarieven zijn over 12 maanden verdeeld. 

 

 

41.  De verschillende prijsniveaus kunnen worden verklaard doordat vormen van breedband 

internetproducten zich van elkaar laten onderscheiden. Variatie tussen verschillende pakketten 

van breedband internettoegang betreffen onder meer de geboden snelheden 

(upstream/downstream), de gegarandeerde bandbreedte (de zogenaamde overboekingsfactor) 

en andere diensten zoals helpdesk voorzieningen, 24-uurs service voor het verhelpen van 

storingen, webhosting en de mogelijkheid om met meerdere gebruikers van een aansluiting 

gebruik te kunnen maken. Dit maakt breedband internettoegang tot een heterogeen product. 

 

42.  Het college heeft geanalyseerd of dit zou moeten leiden tot een engere product marktafbakening 

aan de hand van een aantal in zijn ogen belangrijke productspecificaties. Het college heeft 

hiertoe de upstreamsnelheid, de downstream snelheid en de overboekingsfactor van thans 

aangeboden pakketten van breedband internettoegang via kabelnetwerken en DSL afgezet 

tegen het tariefniveau. 

 

43.  Hieronder zijn deze productkenmerken afgezet tegen de geldende tarifering grafisch 

weergegeven. Indien binnen een bepaald productkenmerk duidelijk onderscheid zou zijn te 

maken naar tarifering, bijvoorbeeld doordat een bepaalde overboeking up-of downstream 

snelheid alleen vanaf een bepaald prijsniveau verkrijgbaar is en dat prijsniveau significant 

afwijkt van een hogere overboeking, upstream of downstream snelheid, dan zou dit reden 

kunnen vormen om tot een engere productmarkt afbakening te komen. 
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Figuur 2. Overzicht van het aanbod van breedband internettoegang waarbij het tarief is vergeleken 

met de upstream snelheid.  
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Figuur 3. Overzicht van het aanbod van breedband internettoegang waarbij het tarief is vergeleken 

met de downstream snelheid. 
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Figuur 4. Overzicht van het aanbod van breedband internettoegang waarbij het tarief is vergeleken 

met de overboekingsfactor. 

 

44.  Bovenstaande grafieken tonen dat voor dezelfde tarieven zeer uiteenlopende upstream en 

downstream snelheden kunnen worden afgenomen. Voor overboekingswaarden geldt dat er 

aanzienlijke overlap bestaat tussen opeenvolgende overboekingen die kunnen worden 

afgenomen. Daardoor kan gesproken worden van een keten van producten. Hiermee wordt 

bedoeld dat geen eenduidig onderscheid te maken is tussen productkenmerken en prijzen van 

internettoegang die thans op de markt worden aangeboden. Afnemers die een bepaald type 

product afnemen, bijvoorbeeld een product met overboekingsfactor 1:4, kunnen bij een 

prijsverhoging overstappen op een product met een lagere overboeking voor een vergelijkbare 

(of goedkopere) prijs of op een product met een lagere overboeking voor een vergelijkbare prijs. 

Dit geldt ook voor de productkenmerken up- en downstream snelheden. Het college concludeert 

derhalve dat er geen reden is om de markt voor breedband internettoegang nader te 

onderscheiden naar productkenmerken. 

 

45.  Uit marktonderzoek door het college blijkt wel dat kabelexploitanten en DSL-aanbieders geen 

volledig overlappend productenportfolio bieden (zie figuur 5172).  

                                                 
172 In figuur is de frequentie van aanbiedingen uitgezet tegen de gemiddelde maandprijs (abonnementstarief + 1/12 

aansluitkosten). De blauwe kabelproducten vanaf 103 Euro worden allen aangeboden door Kabeltex. Het duurste 

kabelabonnement dat niet door Kabeltex wordt aangeboden is Zeelandnet Plus2048 voor een 2048/256 kbit/s verbinding voor 

een gemiddelde maandprijs van 102,03 Euro (bron: www.internetten.nl). 
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Figuur 5. Cumulatief overzicht van het aanbod van breedband internettoegang via DSL (groen) en 

kabel (blauw). 

 

Producten boven de 100 euro worden feitelijk alleen door DSL aanbieders in de markt gezet.173 

Verder bieden kabelexploitanten feitelijk geen internettoegang aan met een 

overboekingswaarde lager dan 1:20. Tot ongeveer 100 Euro bieden zowel kabelexploitanten als 

DSL-aanbieders meerdere in prijs en kwaliteit vergelijkbare producten op de markt aan. 

 

46.  Breedband internettoegang via de kabel vormt daarmee een deelverzameling van het volledige 

productaanbod van breedband internettoegang (kabel en DSL tezamen). Er is geen sprake van 

volledige overlap. Eerder is reeds geconstateerd dat prijzen voor breedband internettoegang 

nauw op elkaar aansluiten en dat er geen onderscheidende productkenmerken zijn die tot een 

engere marktbenadering nopen. Nu DSL aanbiedingen in allerlei pakketten door verschillende 

aanbieders op de markt worden gezet in een keten van producten ziet het college geen 

aanleiding om op basis van het beperktere kabelaanbod dat aldus maar een onderdeel van het 

aanbod van (DSL) internettoegang direct beïnvloedt, de eindgebruikersmarkt voor breedband 

internettoegang enger af te bakenen. 

 

                                                 
173 Uitzondering hierop vormen kabelexploitant Kabeltex (Texel) die via zijn HFC-kabelnetwerk tevens producten biedt met een 

lage overboekingsfactor en symmetrische bandbreedtes vanaf 100 euro tot 450 euro. Daarnaast heeft Priority Telecom een 

zogenaamd ‘school connect’ aanbod over HFC-kabelnetwerken.  
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Tussenconclusie afbakening 

47.  Het college concludeert dat smalband internettoegang, huurlijnen en internettoegang via 

glasvezel, WiFi, WLL en satellietnetwerken geen onderdeel vormen van de markt voor 

breedband internettoegang over DSL en kabel. Het college ziet geen aanleiding om binnen de 

markt voor breedband intertoegang over DSL en kabel een nader onderscheid te maken naar 

type infrastructuur (kabel of DSL) of naar specifieke productspecificaties. Het ontbreken van 

kenmerken die producten duidelijk van elkaar laat onderscheiden resulteert in een brede 

benadering voor de productmarkt voor breedband internettoegang die zowel internettoegang via 

de kabel als via DSL omvat. 

Onderscheid naar afnemersgroepen 

48.  Een bepaalde groep van afnemers kan een aparte markt vormen wanneer zij unieke behoeften 

hebben waardoor zij alleen een bepaald type producten wenst af te nemen. In het algemeen zijn 

er 2 grote afnemersgroepen te onderscheiden: consumenten en zakelijke gebruikers. De vraag 

is of één van deze gebruikersgroepen dermate specifieke behoeften kent dat een 10% 

prijsverhoging van de door hen afgenomen producten niet zou leiden tot voldoende overstap op 

andere producten om die prijsverhoging niet winstgevend te kunnen doorvoeren.  

 

49.  Het college constateert allereerst dat het niet aannemelijk is dat consumenten een afzonderlijke 

markt vormen. Zij nemen immers kwalitatief minder goede producten af. Bij een prijsverhoging 

van 10% van een bepaald type product kunnen consumenten, gezien ook de prijsverschillen 

tussen de producten in de productketen, altijd een kwalitatief beter product afnemen voor een 

vergelijkbare prijs.  

 

50.  Voor zakelijke afnemers zou dit anders kunnen zijn wanneer zou blijken dat deze 

afnemersgroep enkel een bepaald type producten wil afnemen. Het college heeft aan partijen 

gevraagd of er onderscheid gemaakt dient te worden tussen zakelijke en particuliere 

eindgebruikers. Het merendeel van de partijen [vertrouwelijk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 

geeft aan dat naar hun mening onderscheid gemaakt zou moeten worden. Partijen zijn niet 

eenduidig of er een onderscheid gemaakt zou moeten worden naar particulier/zakelijke 

afnemers of particulier/MKB/grootzakelijke afnemers. De belangrijkste redenen die worden 

aangedragen door het merendeel van deze partijen is dat zij in hun aanbod onderscheid maken 

en dat het aanbod aan particulieren en zakelijke afnemers verschilt in termen van prijs, 

capaciteit en service. Daarnaast stellen sommige partijen dat er een gat bestaat in de keten 

tussen het ‘bodem aanbod’ voor zakelijke klanten en het ‘top aanbod’ voor particulieren, met 

name veroorzaakt door het productkenmerk overboekingsfactor. Een aantal van de partijen 

geeft wel aan dat de grenzen niet nauwkeurig te trekken zijn omdat er veel overlap zit in de 

afname van producten op de grenzen, bijvoorbeeld tussen MKB en veeleisende particuliere 

afnemers. Een klein aantal partijen heeft geen uitgesproken mening [vertrouwelijk xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx] en een aantal partijen [vertrouwelijk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x 

xxxxxxxxxxxxxxx] geven aan geen reden te zien om onderscheid te maken naar 

afnemersgroepen.  
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51.  Het college overweegt het volgende. Zoals eerder is aangegeven, constateert het college in elk 

geval aan de aanbodzijde een productketen. Het college heeft ook geen gat in de keten kunnen 

vaststellen op basis van het productkenmerk overboekingsfactor (figuur 3). Vanuit de 

aanbodzijde ziet het college dan ook geen reden om een nader onderscheid naar 

afnemersgroepen te maken. Het college erkent dat er verschillende behoeften bestaan, zeker 

tussen bijvoorbeeld consumenten en afnemers die producten aan het einde van de keten 

afnemen. Het college constateert echter tevens dat zakelijke gebruikers ook gebruik maken van 

op ‘consumenten’ gerichte producten. Tevens constateert het college dat er niet één 

productkenmerk is dat voor zakelijke afnemers van doorslaggevend belang is bij het bepalen 

van hun keuze voor een bepaalde vorm van breedband internettoegang. Zo zijn er zelfs nog 

zakelijke afnemers die gebruik maken van smalband internettoegang. Uit marktonderzoek door 

het college blijkt dat het merendeel van de zakelijke afnemers hun keuze voor een 

internetverbinding heeft bepaald op basis van snelheid (36,5%) en prijs (20,8%). Voor slechts 

8,5% van de zakelijke afnemers is kwaliteit van doorslaggevend belang bij de keuze voor een 

internetverbinding174. Bij de keuze van de aanbieder speelt prijs een doorslaggevende rol 

(20,7%), tegenover de bestaande relatie of goede ervaringen met een aanbieder (11,4%) en 

gewoonte (10,1%). 

 

52.  Daarnaast kan een bepaalde groep afnemers een afzonderlijke markt vormen indien een 

dergelijke groep aan prijsdiscriminatie kan worden onderworpen door een bepaalde categorie 

gebruikers175 een hogere prijs voor een bepaald product te vragen dan een ander type 

gebruikers176. Aan de voorwaarden om te kunnen prijsdiscrimineren is gewoonlijk voldaan indien 

geldt dat, i) wanneer een bepaald product wordt verkocht duidelijk kan worden onderscheiden 

tot welke groep de afnemer behoort en ii) dat handel tussen verschillende groepen afnemers 

niet mogelijk is. 

 

53.  Er zijn marktpartijen die in het aanbieden van hun producten geen onderscheid maken naar 

verschillende groepen gebruikers. Alle producten worden neutraal aangeboden. Marktpartijen 

geven daarbij aan dat, doordat traditioneel meer op consumenten gerichte producten steeds 

sneller worden, (kleine) bedrijven hier steeds vaker voor kiezen. Anderzijds nemen kleine tot 

middelgrote bedrijven ook een op zakelijke afnemers gericht product af. Hetzelfde geldt voor de 

productafname van (klein)zakelijk ten opzichte van grootzakelijke afnemers. 

 

54.  Andere aanbieders onderscheiden wel afnemersgroepen. Zo benadert KPN voor bepaalde 

producten zakelijke klanten177 en consumenten apart. Dat bepaalde type producten 

interessanter kunnen zijn voor zakelijke gebruikers dan voor consumenten en vice versa maakt 

echter niet dat dit zou moeten leiden tot een marktafbakening naar gebruikersgroep. Weliswaar 

is het aannemelijk dat vanaf een bepaald prijsniveau breedband internettoegang voor 

                                                 
174 Bron: Bron: Heliview marktonderzoek voor het college, tabel 4a. 
175 Gebruikers die bij een prijsverhoging van 5 á 10% van een bepaald product dit product blijven afnemen; de zogenaamde 

inframarginale gebruikers. 
176 Gebruikers die bij een prijsverhoging van 5 a 10% van een bepaald product dit product niet meer afnemen; de zogenaamde 

marginale gebruikers. 
177 Bijvoorbeeld Office DSL van KPN. 



 

 118 

consumenten niet langer interessant lijkt. Andersom is dat echter veel minder duidelijk. Zakelijke 

gebruikers van breedband internettoegang nemen ook goedkope breedband internettoegang af.  

 

55.  In het algemeen geldt dat het type product dat wordt afgenomen vooral afhankelijk is van de 

toepassing die de afnemer met zijn internetverbinding beoogt; dit is niet perse gerelateerd aan 

de persoon van de afnemer en/of de grootte van een bedrijf in termen van werknemers of 

omzet.178Dit laat onverlet dat producten zich van elkaar kunnen onderscheiden en dat op basis 

van deze verschillen sprake kan zijn van verschillende productmarkten die overigens 

overeenkomen met afzonderlijke gebruikersgroepen. Hierboven heeft het college reeds 

geoordeeld dat hij voor een dergelijke afbakening geen aanleiding ziet.  

 

56.  Het college constateert derhalve dat zakelijke afnemers zowel gebruik maken van 

‘consumentenproducten’ als ‘zakelijke producten’. Het college constateert tevens dat er niet een 

duidelijk te onderscheiden productkenmerk is op basis waarvan zakelijke afnemers hun keuze 

voor een product of aanbieder maken. Ten slotte constateert het college dat aanbieders van 

breedband internettoegang niet discrimineren tussen gebruikersgroepen door inframarginale 

gebruikers een hogere prijs voor een bepaald product te vragen dan marginale gebruikers. Het 

college concludeert dan ook dat een nadere marktafbakening naar afnemersgroep niet 

gerechtvaardigd is.  

 

Conclusie productmarkt voor breedband internettoegang 

57.  De retailmarkt voor breedband internettoegang onderscheidt zich van de markt voor smalband 

internettoegang enerzijds en de markt voor huurlijnen anderzijds. Alternatieve infrastructuren 

zoals glasvezelaansluitnetwerk, WiFi, WLL en satellietnetwerken bieden eindgebruikers 

(vooralsnog) niet dezelfde toepassingmogelijkheden en behoren derhalve niet tot dezelfde 

relevante markt.  

 

58.  Binnen de markt voor breedband internettoegang is sprake van een uitgebreide 

productdifferentiatie. Er zijn echter geen specifieke productkenmerken die in voldoende mate 

onderscheidend vermogen bezitten om te kunnen leiden tot een engere marktafbakening binnen 

de markt voor breedband internettoegang.  

 

59.  Breedband internettoegang wordt feitelijk aangeboden via de kabelnetwerken en DSL. 

Aanbieders van breedband internet via de kabel bieden een beperkter portfolio aan producten 

en kunnen dus ook een beperktere afnemersgroep bedienen dan aanbieders die gebruik maken 

van DSL. Dit leidt echter naar het oordeel van het college niet tot een engere afbakening van de 

markt naar type infrastructuur (kabel of DSL) aangezien de DSL aanbieders wel de hele markt 

bedienen en de verschillende producten (op basis van zowel kabel als DSL) concurrentie van 

elkaar ondervinden om de gunst van de eindgebruiker.  

 

                                                 
178 Overigens blijkt uit marktonderzoek dat in totaal 24% van de zakelijke gebruikers gebruik maakt van een smalband 

internetverbinding. Zo heeft bijvoorbeeld op het segment 50-100 werknemers, 15% van de bedrijven een ISDN verbinding. 

Bron: Heliview marktonderzoek voor het college, tabel 4.  
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60.  Er is ten slotte geen reden de markt af te bakenen naar afnemersgroepen. Het college 

onderkent dat er verschillen bestaan tussen de vraagpositie van consumenten en zakelijke 

afnemers. Het college zal daarom bij het analyseren van de gevolgen van het wegnemen van 

regulering uitgaan van een retailmarkt voor breedband internettoegang die zowel breedband 

internettoegang via kabelnetwerken als DSL geleverd aan zowel zakelijke gebruikers als 

consumenten, omvat. Daar waar noodzakelijk en relevant zal het college bij de beoordeling van 

de concurrentie situatie op deze markt ingaan op de posities van de verschillende 

afnemersgroepen. 

 

61.  Het college concludeert dat de markt voor breedband internettoegang zowel breedband 

internettoegang via DSL als breedband internettoegang via kabelnetwerken omvat.  

 

Geografische afbakening 

62.  Breedband internettoegang wordt via DSL landelijk aangeboden. KPN heeft thans volgens haar 

eigen cijfers 99% dekking in Nederland179 en bbned geeft op zijn website aan 90% 

netwerkdekking te hebben180. Uit cijfers van het college volgt [vertrouwelijk dat bbned xx% 

dekking heeft, Versatel xx% en Tiscali xx%]. De kabelexploitanten kennen een regionale 

dekking, maar dekken met hun kabelnetwerk gezamenlijk ongeveer 88-90% van de 

Nederlandse huishoudens. De grootste drie kabelexploitanten (UPC, Essent en Casema) 

nemen hiervan ruim 85% voor hun rekening – Multikabel, Delta, CaiW, Cogas, Nutsbedrijven 

Maastricht, OKEM en REKAM nemen daarnaast nog ruim 11% voor hun rekening. Via al deze 

kabelnetwerken wordt breedband internettoegang aangeboden.  

 

63.  Een achttal kabelexploitanten heeft desgevraagd aangegeven welk percentage van hun 

kabelnetwerk tweeweg geschikt is. De cijfers variëren van 95% tot 100% 181, maar gemiddeld is 

98% van de kabelnetwerken tweeweg geschikt en kan dus via kabelnetwerken ongeveer 88-

90% van de Nederlandse huishoudens bediend worden. Dit betekent dat ongeveer 9 van de 10 

Nederlandse huishoudens in elk geval de keuze heeft uit minimaal 2, maar vaak meerdere 

aanbieders van breedband internettoegang.  

 

64.  In de regio’s waar kabelexploitanten breedband internettoegang aanbieden ondervinden de 

DSL-aanbieders daarvan concurrentie zoals hiervoor geschetst. Overigens heeft bijvoorbeeld 

UPC aangegeven ook landelijk actief te willen worden door in die gebieden waar zij geen 

dekking heeft via toegang tot het DSL netwerk, haar klantenbestand uit te breiden. 182 

 

65.  Het college heeft de hypothese dat sprake is van één nationale geografische markt voor 

breedband internettoegang ook voorgelegd aan partijen. Het merendeel van de partijen 

[vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

                                                 
179 http://www.kpn-corporate.com/nl/ir/?id=3.03&taal=nl, feiten en cijfers 4e kwartaal 2004. 
180 http://www.bbned.nl/netwerk/opbouw.shtml. 
181 Vertrouwelijk [UPCxx%, Essent: xx%, Casema: xx% (eind 2005), Multikabel: xx%, Delta: xx%, CaiW: xx%, Cogas: xx% en 

Nutsbedrijven Maastricht: xx%]. 
182 Persbericht UPC ‘INTERNET - UPC komt als eerste met 20 Mbps: chello extreme’ van 5 april 2005, zie www.upc.nl. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] geeft aan te onderschrijven 

dat sprake is van een nationale markt voor breedband internettoegang. Een van deze partijen 

[vertrouwelijk xxxxxx] tekent hierbij wel aan dat mogelijk Zeeland een afzonderlijke markt zou 

kunnen zijn omdat afnemers daar geconfronteerd werden met verholen extra kosten voor 

breedband internettoegang via Zeelandnet. Het college constateert dat Zeelandnet in 

verhouding tot sommige andere kabelexploitanten iets duurder is.183 Aangezien er ook 

voldoende aanbiedingen zijn die vergelijkbaar zijn met de producten van Zeelandnet, is het 

college van oordeel dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat Zeeland een 

afzonderlijke regionale markt is.  

 

66.  Vijf partijen [vertrouwelijkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] zijn het niet eens met de hypothese van 

het college. De belangrijkste reden die zij aanvoeren is dat er wel sprake is van geografische 

differentiatie van tarieven wanneer er gebruik wordt gemaakt van een ander wholesale-aanbod.  

 

67.  Het college overweegt het volgende. Kabelexploitanten hanteren over het algemeen 

vergelijkbare tarieven voor breedband internettoegang, hetgeen een indicatie is dat er, ondanks 

de regionale dekking van de kabelnetwerken, toch sprake is van een nationale markt. Tevens 

heeft het college vastgesteld dat er tussen de verschillende regio’s in Nederland geen 

prijsdifferentiatie van het DSL aanbod dat wordt aangeboden via hetzelfde netwerk plaatsvindt.  

 

68.  Als er door eenzelfde ISP verschillende prijzen worden gehanteerd voor pakketten dan komt dit 

omdat de input die wordt gebruikt verschilt. Het belangrijkste verschil bestaat tussen de prijzen 

van aanbiedingen die gebruik maken van ADSL van KPN en aanbiedingen die op basis va n 

wholesale-breedbandtoegang via DSL over andere netwerken worden aangeboden.184 Het 

college acht het van belang dat er qua productkenmerken belangrijke verschillen bestaan 

tussen het agentuurmodel waarbij een ISP samen met KPN een eindgebruiker bedient en 

ontbundelde toegang en/of wholesale-breedbandtoegang waarbij de ISP de volledige 

klantrelatie beheert. Daarnaast is er bij ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN 

sprake van gereguleerde tarieven, terwijl dit bij het agentuurmodel van KPN niet het geval is. 

Het college acht de resulterende tariefverschillen dan ook logisch en ziet hierin geen reden om 

te komen tot regionale markten. Het college constateert ook dat KPN als grootste partij landelijk 

tegen gelijke voorwaarden internettoegang aanbiedt. Het college constateert op basis van het 

voorgaande dat voor breedband internettoegang de concurrentievoorwaarden in Nederland 

gelijk zijn.  

 

69.  Het college concludeert dan ook dat, ondanks het feit dat de kabelexploitanten vanwege hun 

regionale niet -overlappende dekkingsgebieden niet direct met elkaar concurreren, door de 

                                                 
183 Het goedkoopste abonnement van Zeelandnet kost 16,50 Euro + 145 Euro installatiekosten voor een 512/192 kbit/s, wat 

uitkomt op een gemiddelde maandprijs van 28,58 Euro. Een 512/128 kbit/s abonnement via Chello, Casema, CaiW en 

Nutsbedrijven Maastricht heeft een gemiddelde maandprijs van respectievelijk 22,95 Euro, 19,95 Euro, 18,98 Euro en 35,45 

Euro. Een iets snellerabonnement via @Home (768/128 kbit/s) kost 29,95 Euro en bij Multikabel 29,00 Euro.  
184 Zo kost bijvoorbeeld een pakket van Tiscali via ADSL van KPN met een snelheid van 1600/512 kbit/s (ADSL Lite via KPN) 

€36,94 per maand met aansluitkosten €74,97, en kost een pakket via het Tiscali netwerk met een snelheid van 4096/640 kbit/s 

(Tiscali Family met telefonie) €39,95 met €0 aansluitkosten (bron: www.internetten.nl, 27/04/05). 
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aanwezigheid van landelijke DSL-aanbieders de kabelbedrijven wel indirect concurrentiedruk op 

elkaar uitoefenen.  

 

70.  Het college karakteriseert de geografische markt van de markt voor breedband internettoegang 

als nationaal. 

 



Bijlage 3 Concurrentieanalyse van de retailmarkt voor breedband 
internettoegang onder de huidige regulering 
 

 Inleiding 

1. Met de karakterisering van de retailmarkt in bijlage 2 is de eerste stap in het onderzoek naar de 

noodzakelijkheid van verplichtingen op de hoger gelegen wholesalemarkt voor wholesale-

breedbandtoegang gezet. De tweede stap is het onderzoeken van de mate van concurrentie in 

de retailmarkt, waarbij wordt geabstraheerd van bestaande AMM-verplichtingen. Op dit moment 

is een deel van de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang gereguleerd. Het 

college verwijst voor een uiteenzetting van deze regulering naar paragraaf 4.3 van de hoofdtekst 

van de analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang. De markt voor lage kwaliteit 

wholesale-breedbandtoegang is thans niet gereguleerd. Om te kunnen beoordelen of regulering 

van de markt voor lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang noodzakelijk is, analyseert het 

college in deze bijlage de huidige concurrentiesituatie op de markt voor breedband 

internettoegang. Daarbij zal het college tevens nagaan in hoeverre deze situatie in de komende 

reguleringsperiode van maximaal 3 jaar zou kunnen veranderen.  

 

2. Het college gaat hieronder allereerst in op de groei van de markt voor breedband 

internettoegang en de concurrentieverhoudingen op basis van de marktaandelen. Vervolgens 

zal het college nagaan in hoeverre er sprake is van toetredingsdrempels tot de markt voor 

breedband internettoegang.  

 

Marktaandelen 

3. De markt voor breedband internettoegang is sinds 2001 sterk gegroeid. In januari 2001 was het 

aantal gerealiseerde breedbandaansluitingen via kabelnetwerken en DSL iets meer dan 

300.000. Eind 2004 zijn ongeveer 3,2 miljoen aansluitingen gerealiseerd (figuur 1).  
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Figuur 1: Ontwikkeling markt voor breedband internettoegang – groei aantal aansluitingen. 
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4. De markt voor breedband internettoegang is nog steeds sterk groeiend. In 2004 zijn er per 

maand gemiddeld ongeveer 100.000 breedbandaansluitingen gerealiseerd. Gezien de PC-

penetratie van 73% 185 verwacht het college dat deze groei in 2006 zal doorzetten, maar in 

2007/2008 enigszins zal afvlakken (figuur 2). Figuur 2 toont tot begin 2005 de werkelijke 

volumes van breedband internettoegang via kabelnetwerken en DSL. Voor de periode daarna 

heeft het college deze volumes geëxtrapoleerd op basis van de huidige voorkeur voor DSL ten 

opzichte van kabel infrastructuur186 en is rekening gehouden met de verzadiging van de markt 

op basis van de PC_penetratie.  
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Figuur 2: Toekomstverwachting markt voor breedband internettoegang. 

 

5. Op de retailmarkt voor breedband internettoegang is het marktaandeel van aanbieders die 

breedband internettoegang bieden via DSL thans rond de 60%, terwijl het marktaandeel van 

aanbieders over de kabel ongeveer 40% bedraagt. KPN heeft een marktaandeel van ongeveer 

xx% van de afzet 187 en ongeveer xx% van de omzet. Alternatieve DSL internetaanbieders 

hebben een marktaandeel van ca. xx% van de afzet en meer dan xx% van de omzet 

gerealiseerd op basis van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. De drie grootste 

kabelmaatschappijen (UPC, Essent en Casema) hebben marktaandelen van respectievelijk xx, 

xx en xx %188 van de afzet en xx, xx en xx% van de omzet (figuur 3 en 4).  

 

                                                 
185 Bron: www.cbs.nl, ICT en media gebruik naar persoons- en huishoudkenmerken huishoudens met pc met internet (64%) en 

huishoudens met pc zonder internet (9%). 
186 Het college heeft de verwachte ontwikkeling van afnemersvoorkeuren beschreven in bijlage 2 bij het Besluit ontbundelde 

toegang. 
187 Hierbij zijn de ADSL van KPN verbindingen die tot stand worden gebracht via een andere agent dan een ISP die onderdeel is 

van KPN tevens toegerekend aan het aandeel van KPN.  
188 In het marktaandeel van Casema zijn ook de verbindingen die Wanadoo realiseert via het netwerk van Casema opgenomen. 

Voor maart 2004 is het aandeel geheel toe te wijzen aan Wanadoo. In maart 2004 introduceerde Casema zijn eigen ISP-

diensten via zijn kabelnetwerk. Vanaf dat moment is het aandeel de som van de omzet/afzet van Wanadoo en Casema.  
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 (ultimo) 2001 2002 2003 2004

KPN 10-20% 20-30% 30-40% 40-50%

Overige DSL-aanbieders 0-1% 1-5% 5-10% 10-20%

UPC 40-50% 30-40% 20-30% 10-20%

Essent 10-20% 10-20% 10-20% 10-20%

Casema 10-20% 10-20% 5-10% 5-10%

Overige kabelexploitanten 10-20% 10-20% 10-20% 10-20% 

Figuur 3: Marktaandelen (afzet) in de retailmarkt voor breedband internettoegang. 

 

 (ultimo) 2001 2002 2003 2004

KPN 10-20% 20-30% 30-40% 30-40%

Overige DSL-aanbieders 1-5% 5-10% 10-20% 20-30%

UPC 40-50% 20-30% 20-30% 10-20%

Essent 10-20% 10-20% 10-20% 5-10%

Casema 10-20% 10-20% 5-10% 5-10%

Overige kabelexploitanten 5-10% 5-10% 5-10% 10-20% 

Figuur 4: Marktaandelen (omzet) in de retailmarkt voor breedband internettoegang. 

 

 

6. Het marktaandeel van KPN is sterk gestegen en het marktaandeel van kabelexploitanten is 

sterk gezakt sinds de introductie van breedband internettoegang. Begin 2001 had KPN een 

marktaandeel van 3% van de afzet en 7% van de omzet. UPC, Essent en Casema hadden 

daarentegen een marktaandeel van respectievelijk 52%, 15% en 17% van de afzet en 51%, 

16% en 17% van de omzet. Het marktaandeel van de alternatieve DSL-aanbieders was begin 

2001 nog 0% (afzet) en 1% (omzet). De alternatieve DSL-aanbieders hebben aldus in de 

afgelopen 4 jaar een behoorlijk aandeel in de markt voor breedband internettoegang verworven. 

Deze groei in marktaandeel is niet alleen ten koste gegaan van het marktaandeel van de 

kabelexploitanten maar eveneens ten koste van KPN. Daarbij geldt ook nog dat alternatieve 

DSL-aanbieders een beperktere geografische dekking hebben dan KPN. De grootste 3 

alternatieve DSL-aanbieders hebben een dekking van tussen de 60% en 70% van de 

huishoudens tegenover KPN 99%. Ondanks deze beperktere dekking is het aandeel in DSL-

aansluitingen van de alternatieve DSL-aanbieders gestegen van 9% eind 2001 tot 26% eind 

2004 (figuur 5).  

 

(ultimo) 2001 2002 2003 2004

KPN 90-95% 80-90% 70-80% 70-80%

bbned 0-1% 0-1% 0-1% 0-1%

Versatel 0-1% 1-5% 5-10% 5-10%

Tiscali 0-1% 0-1% 5-10% 5-10%

Overig 5-10% 5-10% 10-20% 10-20% 

Figuur 5: Ontwikkeling aandeel DSL-aansluitingen KPN versus overige DSL-aanbieders 

 

7. Het aandeel in de omzet van alternatieve DSL aanbieders is in dezelfde periode gestegen van 

xx% naar xx% (figuur 6). Dit betekent dat de alternatieve DSL-aanbieders in de regio’s waar zij 
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uitgerold zijn van de groei in breedbandaansluitingen (in verhouding tot hun marktaandeel) meer 

aansluitingen en meer omzet per aansluiting realiseren dan KPN. 

 

(ultimo) 2001 2002 2003 2004

KPN 80-90% 70-80% 60-70% 60-70%

bbned 0-1% 1-5% 1-5% 1-5%

Versatel 1-5% 1-5% 5-10% 5-10%

Tiscali 0-1% 1-5% 1-5% 5-10%

Overig 10-20% 10-20% 10-20% 20-30% 

Figuur 6: Ontwikkeling omzet DSL-aansluitingen KPN versus overige DSL-aanbieders 

 

8. Het college constateert dat, wanneer gekeken wordt naar de markt voor breedband 

internettoegang (via kabel en DSL, figuren 1 en 2), het marktaandeel van KPN op dit moment 

ronde de xx% ligt. Het marktaandeel in termen van aantal gerealiseerde breedband 

aansluitingen is iets groter (xx%), het aandeel in termen van omzet is kleiner (xx%).  

 

9. Zoals in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3. aangegeven, wordt er het mededingingsrecht in het 

algemeen van uitgegaan dat er sprake kan zijn van een economische machtspositie indien een 

bedrijf een marktaandeel heeft van meer dan 40% en dat daarvan vaak sprake zal zijn indien 

het marktaandeel groter is dan 50%. Het college constateert dat het marktaandeel van KPN op 

zichzelf geen overtuigende aanwijzing vormt dat er sprake is van een partij met aanmerkelijke 

marktmacht. Zoals aangegeven groeit weliswaar het aandeel van KPN in aantallen 

aansluitingen, maar uit figuur 4 blijkt dat het marktaandeel in omzet in 2004 min of meer stabiel 

is gebleven op xx%. Het college zal in de navolgende paragraaf nagaan in hoeverre er sprake is 

van omstandigheden waardoor er sprake is van een aanmerkelijke marktmacht.  
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Toetredingsdrempels 

10.  KPN biedt op basis van de huidige regulering (volledige en gedeeltelijk ontbundelde) toegang 

aan partijen tot haar aansluitnetwerk. Deze toegang moet worden geboden onder transparante, 

non discriminatoire voorwaarden tegen kostengeoriënteerde tarieven. Nu het vanwege de 

kosten hiervan niet aannemelijk is dat voor het aansluitnetwerk van KPN de komende drie jaar 

op grote schaal een alternatief in de markt zal worden gezet, is KPN in het bezit van een niet 

gemakkelijk te dupliceren infrastructuur.  

 

11.  Alternatieve aanbieders zonder eigen aansluitnetwerk hebben hun netwerken uitgerold tot op 

het niveau van de aansluitlijn van KPN. Zo zijn alternatieve partijen naast KPN in staat 

eindgebruikers internettoegang aan te bieden over het (aansluit)netwerk van KPN (hierna: 

alternatieve DSL aanbieders). Dit gebeurt via de eigen ISP’s van de afnemer van de aansluitlijn, 

bijvoorbeeld door de ISP’s Tiscali, bbeyond, Versatel. Daarnaast gebruiken alternatieve 

aanbieders de mogelijkheid van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN om 

andere ISP’s wholesale-breedbandtoegang te verlenen. Via de netwerken van Tiscali en 

Versatel gebeurt dit beperkt, maar bijvoorbeeld bbned levert meer  wholesale-breedband 

verbindingen dan retail breedband internettoegang via bbeyond. Deze ISP’s kunnen op basis 

daarvan breedband internettoegang aanbieden aan eindgebruikers.  

 

12.  KPN is door regulering van de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN 

niet in staat eenzijdig de voorwaarden te bepalen waaronder de alternatieve DSL aanbieders 

thans op de retailmarkt concurreren. Dit omdat het  wholesale-aanbod van KPN is gereguleerd. 

Het college heeft in de marktanalyse ontbundelde toegang geconcludeerd dat een 

toegangsverplichting, een non-discriminatieverplichting, een verplichting tot het publiceren van 

een referentieaanbod, een verplichting tot prijsregulering en een verplichting tot het voeren van 

een gescheiden boekhouding passende maatregelen zijn.  

 

13.  Uit de analyse van de markt voor ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde 

toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het verzorgen van breedband- en 

spraakdiensten189 (hierna: de marktanalyse ontbundelde toegang) volgt dat er een noodzaak is 

om de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN te blijven reguleren. 

  

14.  Alternatieve DSL aanbieders zijn en blijven zo in staat om met gebruikmaking van het 

gereguleerde aanbod van KPN hun eigen retail-producten in te richten en met KPN te 

concurreren. Voor wat betreft ongereguleerde, vrijwillig door KPN aangeboden toegangsvormen 

is dit niet het geval. Dit betreft het door KPN aangeboden ‘lage kwaliteit wholesale-

breedbandtoegang’ (ook wel: bitstream acces) en ook het door KPN aangeboden 

agentuurschap. 190  

                                                 
189 Besluit ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het 

verzorgen van breedband- en spraakdiensten. 
190 Dienstverlening via het door KPN aangeboden agentuurschap (de mogelijkheid om als ISP diensten via de ADSL van KPN 

producten aan te bieden) vormt naar oordeel van het college geen volwaardig alternatief voor wholesalebreedbandtoegang via 

DSL. Het agentuurmodel van KPN biedt ISP's de mogelijkheid om op naam en voor rekening en risico van KPN aan 

eindgebruikers de mogelijkheid te bieden om ADSL van KPN af te nemen. KPN levert hierbij de ADSL-verbinding, de ISP de 
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15.  Regulering van de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN heeft er toe 

geleid dat op de huidige markt voor breedband internettoegang tientallen ISP’s actief zijn. 

Daarbij maken partijen zoals KPN, Chello, Tiscali en Versatel grotendeels gebruik van een 

eigen netwerk en partijen zoals Wanadoo, Demon, Solcon of Speedlinq van het netwerk van 

een ander. Het gaat hierbij om zowel Nederlandse partijen als partijen die een buitenlandse 

aanbieder als moederbedrijf heeft.191 Het college constateert dat er onder de huidige regulering 

dan ook geen sprake is van toetredingsbarrières tot de markt voor breedband internettoegang.  

 

16.  Het grote aantal actieve partijen heeft geleid tot hevige concurrentie op de prijzen en de kwaliteit 

binnen de hele productmarkt. Dit heeft geresulteerd in tal van aanbiedingen aan eindgebruikers 

op (secundaire) breedband diensten zoals het gratis verschaffen van modems, het niet rekenen 

van aansluitkosten en lage instapprijzen e.d. Ter illustratie. Vanaf begin dit jaar heeft een groot 

aantal grote internetaanbieders (Multikabel, Chello, @Home, Wanadoo, Tiscali, KPN, 

Fiberworld) hun aanbod aangescherpt. Dit betreft zowel snelheidsverhogingen als 

prijsverlagingen. 192 Deze partijen vertegenwoordigen tezamen meer dan 70% van de gehele 

markt voor breedband internettoegang. Momenteel heeft verder een groot deel van de actieve 

internetaanbieders (90 in totaal) een actie (aanbieding) die eindgebruikers moet bewegen een 

abonnement af te sluiten. Acties betreffen bijvoorbeeld het verschaffen van een gratis modem, 

korting op abonnementskosten en gratis aansluitkosten. 193 

 

17.  Thans heeft ruim 70% van de Nederlandse huishoudens in elk geval een keuze uit KPN en één, 

maar vaak ook drie, alternatieve DSL-aanbieders. De verwachting is dat dit percentage in de 

komende reguleringsperiode nog verder zal toenemen. KPN kent nu als enige partij een 

geografische dekking van 99% van de huishoudens. Tiscali heeft in april 2005 aangegeven zijn 

bereik te willen vergroten tot ruim 80% in 2007. 194 De grootste 3 DSL aanbieders, Versatel, 

Tiscali en bbned, hebben per eind 2004 een geografische dekking van respectievelijk [xx%], 

[xx%] en [xx%] van de huishoudens.  

 

18.  Naast de alternatieve DSL aanbieders wordt breedband internettoegang geleverd via de HFC-

netwerken van de kabelexploitanten. Dit gebeurt onder ongereguleerde condities. De 

betreffende ISP is vaak verticaal geïntegreerd met de kabelexploitant of heeft een exclusieve 

contractuele relatie. Via 5 kabelnetwerken kunnen eindgebruikers kiezen uit 2 ISP’s195. Voor het 

                                                                                                                                                         

Internet-connectiviteit. Het transport van MDF-niveau naar ISP, de zogenaamde Fast Internet Access Service, is de ISP 

verplicht om weer in te kopen bij KPN. Deze variant biedt ISP's niet de mogelijkheid om zelfstandig een klantrelatie op te 

bouwen of naar eigen inzicht producten in te richten. KPN bepaalt welke upstream/downstream snelheden mogelijk zijn. De 

eindgebruiker ontvangt twee facturen en heeft twee contractuele relaties: een met KPN en een met de ISP en. 
191 Zo is Wanadoo bijvoorbeeld onderdeel van France Telecom, is bbned onderdeel van Telecom Italia, is Tiscali onderdeel van 

Tiscali International B.V. een grote Italiaanse ISP. 
192 Bron: http://www.internetten.nl/nieuws.asp?ct=1, het internetnieuws van 2005.  
193 Bron: http://www.internetten.nl/div/aanmeldservice.asp?m=1, acties. 
194 Bron: http://www.webwereld.nl/nieuws/21263.phtml van 14 april 2005, ‘Tiscali wil adsl-netwerk in Nederland uitbreiden’. 
195 Via het kabelnetwerk van Essent Kabelcom kunnen zakelijke eindgebruikers kiezen uit @Home en Introweb. Via het 

kabelnetwerk van Casema kunnen eindgebruikers kiezen tussen Wanadoo en Casema. Beide ISP’s hebben hetzelfde aanbod. 

Op het kabelnetwerk van Nutsbedrijven Maastricht kunnen eindgebruikers kiezen uit Nutsbedrijven Maastricht en @Home (70% 
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merendeel van de eindgebruikers geldt dat zij gebruik kunnen maken van de diensten van één 

ISP. Het op grote schaal bieden van toegang aan meerdere ISP’s wordt niet voorzien.   

 

19.  Daarnaast maakt een aantal kabelexploitanten tevens gebruik van het aansluitnetwerk van KPN 

om ook breedband internettoegang buiten het eigen verzorgingsgebied te kunnen aanbieden. 

CaiWay biedt via de netwerken van Versatel en KPN ADSL abonnementen op basis van 

wederverkoop. ISP Quicknet (onderdeel van Multikabel) biedt via het netwerk van Tiscali ADSL 

abonnementen. Ten slotte heeft UPC in april aangegeven Chello Extreme196 te introduceren dat 

zowel via het kabelnetwerk als via het aansluitnetwerk van KPN aangeboden wordt.  

 

20.  De dekking van de gezamenlijke kabelexploitanten betreffende breedband internettoegang is, 

zoals in bijlage 2 aangegeven, ongeveer 88-90% van de Nederlandse huishoudens. 

Eindgebruikers hebben dus in meer dan 85% van de gevallen keuze uit twee en in ruim 70% 

van de gevallen uit 3 of meer verschillende aanbieders. Nu steeds meer kabelexploitanten 

grootschalig gebruik maken van het aansluitnetwerk van KPN, nemen de keuzemogelijkheden 

van eindgebruikers in de toekomst nog verder toe.  

 

Conclusie concurrentie analyse onder de huidige regulering 

21.  KPN heeft een sterke positie op de markt voor breedband internettoegang. Op de retailmarkt is 

KPN met de aan haar verbonden ISP’s niet alleen in aansluitingen maar ook gerekend naar 

omzet de grootste aanbieder van breedband internettoegang. KPN ondervindt met name 

concurrentie van de internetaanbieders die onafhankelijk van haar kunnen opereren. Dit betreft 

ISP’s die via kabel internettoegang aanbieden en alternatieve DSL partijen die gebruik maken 

van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. De concurrentie heeft marktbreed 

geresulteerd in tal van aanbiedingen aan eindgebruikers. 

 

22.  De mogelijkheid van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk heeft sterk bijgedragen aan 

de thans hevige concurrentie binnen de gehele productmarkt. Alternatieve DSL aanbieders 

voorzien in een landelijk aanbod van een uitgebreid assortiment van goedkope tot dure 

internettoegang en zijn daarmee een aantrekkelijke partij voor alle afnemersgroepen. Daarnaast 

gebruiken kabelexploitanten in toenemende mate het aansluitnetwerk van KPN om buiten hun 

verzorgingsgebied ook breedband internettoegang aan te bieden. Het college constateert dat er, 

gegeven de regulering van de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van 

KPN, er geen toetredingsdrempels zijn tot de markt voor breedband internettoegang.  

 

23.  Het college concludeert dan ook dat in aanwezigheid van regulering van de markt voor 

ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN, KPN zich niet in belangrijke mate van 

haar concurrenten of afnemers kan gedragen. Het college concludeert derhalve dat KPN niet 

beschikt over aanmerkelijke marktmacht.  

                                                                                                                                                         

eigenaar van Nutsbedrijven Maastricht). Via het netwerk van Kabel Noord kunnen eindgebruikers kiezen tussen Chello en 

@Home en via Cai Harderwijk tussen Chello en CaiWay.  
196 20 Mbps downstream, 1 Mbps upstream voor 79,95 Euro. Bron: http://www.webwereld.nl/nieuws/21187.phtml, van 5 april 

2005, ‘Nieuw pakket van UPC bereikt snelheid van 20Mbps’. 
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Bijlage 4 Model voor effectenberekening 
 

Het college dient krachtens artikel 1.3, vierde lid, van de Telecommunicatiewet bij besluiten met 

aanzienlijke gevolgen (hetgeen de besluiten betreffende marktafbakening zijn) kwantitatief aan te 

geven wat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de effecten van regulering zijn. Deze bijlage beschrijft 

een methode waarmee de gevolgen op de welvaart en het consumentensurplus als gevolg van de 

opgelegde verplichtingen kan worden ingeschat. Voor de gereguleerde diensten worden berekend wat 

de effecten zijn door regulering van de betreffende markten. 

 

Onderstaand zal mathematisch worden beschreven hoe een onderneming zich zal gedragen bij 

afwezigheid van regulering. Eerst zal worden ingegaan op de winstoptimalisatie door partijen indien zij 

niet gehinderd worden door regulering. Hieruit zal worden afgeleid wat de gevolgen zijn op de 

welvaart en het consumentensurplus. Daarna zal worden bekeken hoe de winstoptimalisatie dient te 

worden bijgesteld in het geval er meerde aanbieders van een product aanwezig zijn. Vervolgens wordt 

de procedure behandeld hoe de totale effecten-berekening moet worden uitgevoerd. Tenslotte wordt 

de nauwkeurigheid van deze berekening bediscussieerd. 

 

Vraagfunctie 

 

Commerciële partijen hebben een natuurlijke prikkel om de winst van de onderneming te 

maximaliseren. Een onderneming kan zijn winst maximaliseren door een optimaal tarief te kiezen voor 

het artikel. Onderstaand zal dit nader worden uitgelegd. 

 

De winst die één verkocht artikel oplevert is afhankelijk van de kosten en het (eindgebruikers-)tarief 

van het artikel. De winst per artikel is immers het verschil tussen het tarief en de kosten. In formule 

vorm kan dit worden weergegeven als  

 
Cpartikel −=Π         (1) 

 

waarbij Π de winst vertegenwoordigt, p het tarief en C de kosten.  

 

Indien een onderneming in staat is een hoeveelheid (q) artikelen te verkopen, dan is de totale winst: 

 
  qCp ⋅−=Π )(         (2) 

 

Echter, de hoeveel q is afhankelijk van het tarief dat de onderneming vraagt. Over het algemeen leidt 

een hoger tarief tot een lagere afzet. De hoeveelheid is dus een functie die afhankelijk is van het 

tarief. Deze functie wordt de vraagfunctie genoemd. In de literatuur zijn verschillende beschrijvingen 

van de vorm van deze functie. Het college zal in zijn berekening gebruik maken van de zogenaamde 

exponentiele functie. Deze functie is bijvoorbeeld ook door de Engelse toezichthouder OfCom gebruikt 
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in de berekening van de welvaart.197 Deze functie kent twee vrij te kiezen parameters (α en β) 

waarmee de vraagfunctie aan de geobserveerde vraag en verwachte elasticiteit kan worden 

aangepast: 

 
 )exp( pq ⋅−⋅= βα         (3) 

 

In het algemeen wordt gesproken van de prijselasticiteit die aangeeft in welke mate de afzet (q) 

afhankelijk is van het tarief. Een prijselasticiteit van nul is een inelastische vraagfunctie en houdt in dat 

bij een tariefsverandering de vraag (afzet) niet verandert. Een prijselasticiteit van -1 houdt een zeer 

elastische vraag in. Dan zal bij een verhoging van het tarief de vraag evenredig dalen. 

Prijselasticiteiten zijn over het algemeen negatief. In het vervolg van deze bijlage zal voor de 

leesbaarheid prijselasticiteiten als positieve getal worden weergegeven. Een ‘grotere’ prijselasticiteit 

betekent daarmee een prijselasticiteit die meer negatief is. De prijselasticiteit (ε) is gegeven door: 
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Deze prijselasticiteit verhoudt zich tot de vraagfunctie (3) als 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de prijselasticiteit afhankelijk is van het tarief. Bij een gegeven 

tarief (p0), afzet (q0) en prijselasticiteit kunnen de parameters α en β worden berekend met: 

 

  
0p

ε
β −=          (6) 

 

 
  )exp(0 εα q=         (7) 

 

Indien een aanbieder zijn tarief veranderd (naar p1) kan de bijbehorende afzet (q1) worden berekend 

door gebruik te maken van de vraagfunctie (vergelijking 3) en de berekende parameters α en β 

(vergelijkingen 6 en 7) door: 

 
 )exp( 11 pq ⋅−⋅= βα         (8) 

 

Verandering van welvaart en consumentensurplus 

 

Het zogenaamde consumenten surplus (CS) is gedefinieerd als het verschil tussen het tarief dat 

consumenten wensen te betalen en het bedrag waarvoor de consumenten daadwerkelijk de 

                                                 
197Zie voetnoot 130 
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producten afnemen. Hetgeen de consumenten wensen te betalen wordt beschreven door de 

vraagfunctie (vergelijking 3) en hetgeen de consumenten dienen te betalen is p. Het totale 

consumentensurplus is een sommatie van deze verschillen voor alle consumenten en wordt 

onderstaand uitgevoerd met een integraal.  
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Het zogenaamde producenten surplus (PS) is het verschil tussen opbrengst van de verkochte 

producten en de kosten voor de productie van de producten. 

 
 qMCpPS )( −=         (10) 

 

De (economische-) welvaart (W) is de som van het consumenten en het producten surplus. Indien de 

hoeveelheid p en q verandert (bijvoorbeeld door regulering) veranderen het consumenten surplus en 

het producenten surplus. Deze grootheden veranderen echter niet in gelijke mate, waardoor de som 

van deze twee grootheden niet gelijk blijft. Hierdoor kan de totale welvaart toenemen (of afnemen) 

door regulering. De toename van de welvaart wordt beschreven door: 
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Onderstaand figuur geeft de grootheden grafisch weer. 
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Figuur 1. Grafische weergave van de berekening. In situatie 0 (met p0 en q0) is het consumenten 

surplus gegeven door blok 5 en het producenten surplus door blokken 1 en 3. In situatie 1 (met p1 en 

q1) is het consumenten surplus gegeven door blokken 3, 4 en 5 en het producenten surplus door 

blokken 1 en 2. De welvaartswinst die wordt bereikt door de overgang van situatie 0 naar 1 is gegeven 

door blokken 2 en 4. 
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Bepaling
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Bijlage 5 Schematische weergave opbouw besluit  
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Bijlage 6 Advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 

Op 8 juni 2005 heeft de directeur-generaal van de NMa advies uitgebracht over dit marktanalyse 

besluit wholesale-breedbandtoegang. Dit advies is opgenomen als separaat document in het dossier 

van dit besluit op de website van OPTA (www.opta.nl). 




