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De markt is grenzeloos; 
algemene opmerkingen van KPN bij de conceptbesluiten inzake vaste telefonie, huurlijnen en 
wholesale breedband 
 
1. Inleiding 
 
Omdat de marktanalyses van OPTA een prospectief karakter hebben is het van belang om in te gaan 
op ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt. Steeds meer marktpartijen gaan over tot het 
aanbieden van meer diensten, waar zij voorheen zich beperkten tot het aanbieden van één dienst. 
Technologische ontwikkelingen liggen hieraan mede ten grondslag. OPTA besteedt ten onrechte 
weinig aandacht aan deze marktontwikkeling. 
 
In het onderstaande volgt een uiteenzetting van deze ontwikkelingen en de consequenties voor de 
marktanalyse van OPTA. Daarbij betrekken wij de opvattingen over de 'Ladder of investment' die 
ook doorklinken in de beleidsnotities van de ERG, de beleidsregels van de Minister van Economische 
Zaken en de onderhavige conceptbesluiten van OPTA.  

 
Verder zullen wij enkele andere opmerkingen maken over de besluiten van OPTA.  
 
2. Verkokerde markten worden fluïde   
 
De eindgebruiker maakt gebruik van een toenemend aantal communicatiemiddelen. Het aandeel 
van vaste telefonie in de totale communicatie van eindgebruikers neemt gestaag af. Zowel het 
aantal klanten met een vaste telefoonaansluiting als de verkeersminuten dalen. Dit komt door 
eenzijdige migratie van klanten naar mobiele telefonie en de laatste tijd naar 
breedbandtoepassingen zoals Voice-over-Breedband en instant messaging (MSN-en). In het jongere 
segment van onze klanten is deze beweging het sterkst. Dit brengt mee dat de betekenis van vaste 
telefonie in de toekomst alleen nog maar afneemt. Onderstaande afbeelding illustreert dit. 
 
[KPN VERTROUWELIJK] 
 
[……] 
 
[EINDE KPN VERTROUWELIJK] 
 
 
De marktpartijen gaan steeds meer over tot het aanbieden van meer diensten tegelijkertijd. Dit 
staat ook wel bekend als multiplay. Met een multiplay aanbod voorziet een telecom operator in de 
totale communicatiebehoefte van de eindgebruiker. Een operator kan de diensten gecombineerd of 
afzonderlijk aanbieden. Indien diensten gecombineerd worden afgenomen, betaalt de klant in de 
regel een lagere totaalprijs dan indien de diensten afzonderlijk worden afgenomen. Dit heeft voor 
de klant een evident prijsvoordeel. Daarnaast brengt een multiplay aanbod vaak mee dat de klant 
één rekening ontvangt.  
 
Kabelexploitanten voeren al geruime tijd de zogenaamde Triple Play strategie. Dat betekent dat zij 
aan hun abonnees televisie, Internet en telefonie aanbieden. Kabelexploitanten voeren hierbij een 
strategie om zoveel diensten gedigitaliseerd aan te leveren bij de klanten. Zij wenden hun 
marktpositie op het gebied van analoge televisiedistributie aan om klanten over te hevelen naar 
digitale televisiedistributie. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van gratis digitale 
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televisiediensten of een gratis digitale decoder. Ook komt het voor dat het analoge pakket wordt 
'uitgekleed' en dat bepaalde programma's uitsluitend te zien zijn in een digitale omgeving.  
 
Andere marktpartijen zijn ook actief met multiplay aanbiedingen. Scarlet biedt aan haar klanten 
ook vaste en mobiele telefonie, Internet en televisie. Tele2 is van oorsprong een CPS aanbieder van 
vaste telefonie maar biedt ook mobiele telefonie aan. Ook wordt Tele2 actief in breedband 
Internet. De geplande overname van Versatel door Tele2 laat zien dat de concurrentie op de 
multiplay markten steeds intensiever, breder en meer geïntegreerd (zowel verticaal als horizontaal) 
wordt. De rol van het telefoonnetwerk van KPN neemt in die concurrentieslag af. 'Omdat het 
belverkeer van Tele2-klanten voortaan deels via deze kabels kan lopen, verwacht Tele2 aanzienlijk 
te besparen op zijn inkoopcontracten. Het jaarlijkse voordeel wordt geschat op vijftig miljoen 
euro'1. 
 
KPN biedt aan haar klanten ook meerdere diensten. Vaste en mobiele telefonie alsmede Internet 
behoren al enige tijd tot het assortiment van KPN. Ook digitale televisie wordt door KPN 
aangeboden, zij het dat dit alleen geschiedt in het verspreidingsgebied van Digitenne. Daarnaast 
gaat KPN over tot het aanbieden van IP-TV. De ontwikkeling van deze dienst staat nog in de 
kinderschoenen en naar verwachting zal deze dienstverlening vooralsnog niet leiden tot grote 
klantaantallen.    

 
 
IP: de markt kantelt van verticaal naar horizontaal 
 
Doordat IP-technologie steeds meer de drager is van elektronische communicatiediensten, kunnen 
diensten steeds gemakkelijker worden verspreid via meerdere serviceplatforms (media gateways) en 
access-netwerken. Dit wordt ook wel de IP zandloper genoemd2. Via de kabeltelevisienetwerken, 
draadloze netwerken en het netwerk van KPN alsmede de breedbandnetwerken van andere DSL-
partijen kunnen in beginsel alle IP toepassingen verspreid worden. Hoewel  in een aantal gevallen 
nog technische en operationele problemen moeten worden opgelost alvorens er sprake is van een 
gelijke situatie voor ieder netwerk, is de verwachting dat er binnen de komende reguleringsperiode 
sprake is van geheel en gedeeltelijke concurrentiedruk tussen het netwerk van KPN, de 
kabeltelevisienetwerken, de netwerken van DSL operators (en op termijn) draadloze netwerken.  

 
 

Lage kosten van de kabel in combinatie met kruissubsidie 
 

De multiplay strategie is afkomstig van de kabelexploitanten. In de VS en Canada is Triple Play al 
eerder bedacht en is daar succesvol gebleken. Het concept van Triple Play is in Nederland door UPC 
als eerste uitgevoerd. De bedrijfseconomische voordelen voor een kabelexploitant zijn evident. 
Tegen lage extra kosten kan een kabelexploitant overgaan tot het aanbieden van breedband 
Internet en kabel IP-telefonie. Hierover heeft Stratix ten behoeve van KPN een rapport uitgebracht. 
In dit rapport staat beschreven hoe de 'business case' van kabelexploitanten op het gebied van 
Triple Play eruit ziet3. Kort samengevat kunnen kabelexploitanten tegen lage extra kosten een grote 
omzetstijging per klant realiseren. Voor DSL operators geldt hetzelfde principe. Zij hebben een 

                                                 
1 Volkskrant 19 juli 2005. 
2 Zie 'De toekomst van de elektronische communicatie', Ministerie van Economische Zaken, DGTP, 
Juni 2005 
3 Zie de bijlage 'Bundeling & multiplay', Stratix, rapport in opdracht van KPN, augustus 2005. 
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prikkel om hun netwerk alsmede de van KPN afgenomen ULL verbindingen optimaal aan te wenden 
voor meer omzetgenererende toepassingen.  
 
De kabelexploitanten hebben bovendien als voordeel dat de kosten van de kabeltelevisienetwerken 
worden opgebracht door de abonnees van het analoge standaardpakket. Zij kunnen, anders dan 
KPN, de inkomsten van hun hoofddienst aanwenden voor aanbieden van andere diensten tegen lage 
prijzen. Door de tariefregulering van de vaste telefonie, kan KPN haar hoofddienst niet op die 
manier aanwenden voor kruissubsidie. Hierbij komt dat de kabelexploitanten over het geheel 
genomen een lager kostenniveau hebben dan KPN. Hun concurrentievoordeel ten opzichte van KPN 
is evident. 
 
Voor KPN is het zaak om mee te doen in de multiplay ontwikkeling. Ook voor KPN is het van belang 
om een pakket van diensten te kunnen aanbieden aan de klant. Hierbij is het een handicap dat de 
distributie van een analoog televisiepakket niet tot de mogelijkheden behoort. Uitsluitend de 
kabelexploitanten kunnen een analoog televisiepakket verspreiden. Deze handicap hebben andere 
marktpartijen zoals DSL aanbieders ook.  IP-TV kan wellicht een alternatief  vormen maar  de 
ontwikkelingen zijn nog maar net begonnen.  
 
Een All-IP netwerk 
 
KPN heeft grote plannen met breedband en VoIP, die in 2005 geïntroduceerd worden. Hoewel deze 
plannen grote investeringen meebrengen en gevolgen zullen hebben voor de winstgevendheid op de 
korte termijn, zullen ze resulteren in een sterke positionering in de huidige markt en in de toekomst 
grotere voordelen opleveren. In een wereld die volledig op IP draait, wordt alles eenvoudiger en 
goedkoper, waardoor de structurele kosten significant omlaag kunnen worden gebracht. Dit 
betekent ook dat de diensten kunnen worden geleverd via aanzienlijk minder mensen. KPN 
verwacht dat een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand met 1.500–1.750 medewerkers 
onvermijdelijk zal zijn tot 2010. Hiervan profiteren zowel de retail- als de wholesaleklanten. 
 
KPN is een uitgebreid programma gestart om een structureel lagere kostenbasis te bereiken. De 
belangrijkste componenten van dit programma zijn: 
 
• Vermindering van de complexiteit van het netwerk door middel van de implementatie van een 

volledig IP-gebaseerd netwerk, stroomlijning van IT-activiteiten en vereenvoudiging van de 
groepsstructuur. 

• Voor de uitrol van een volledig IP-gebaseerd netwerk is KPN begonnen met de implementatie 
van een IP-gebaseerde backbone, een proces dat in 2005 en 2006 vaart zal krijgen. In een 
volgende fase zal KPN het aansluitnet volledig op IP baseren. 

 
 
3. Actieve wholesale dienstverlening 
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In de concurrentiestrijd verliest KPN klanten aan de kabelexploitanten operators en marktpartijen 
die zelf eigen directe verbindingen aanleggen voor klanten. KPN verliest de totale omzet van deze 
klanten. Dit vooruitzicht brengt mee dat KPN wordt gedwongen tot een actieve strategie inzake de 
verwerving van wholesale klanten. KPN is er immers bij gebaat dat andere marktpartijen via het 
netwerk van KPN hun diensten aanbieden in plaats dat zij diensten via een ander netwerk 
aanbieden. Klanten, die weliswaar geen retail diensten afnemen bij KPN maar wel diensten van 
marktpartijen die gebruik maken van het KPN netwerk, leveren immers voor KPN wholesale-
inkomsten op.   
 
 
4. Consequenties voor de marktanalyse  
 
De communicatiepatronen veranderen, verkokerde markten lopen in elkaar over en internationale 
aanbieders betreden allerlei nieuwe markten. De markt is grenzeloos. Dit is van belang voor de 
marktanalyses van OPTA. Hieronder staat beschreven hoe deze ontwikkelingen moeten worden 
meegenomen in de marktanalyses.  
 
Wholesale tariefregulering:  
 
De ERG heeft in haar paper over remedies aangegeven dat de zogenaamde Ladder of Investment 
een belangrijke leidraad is voor het opleggen van verplichtingen aan AMM partijen. Dit brengt mee 
dat deze verplichtingen ertoe moeten leiden dat marktpartijen prikkels ondervinden om te (blijven) 
investeren in infrastructuur. Dat infrastructuurconcurrentie de beste garantie voor duurzame 
concurrentie in de telecommunicatiesector is, is ook een belangrijk uitgangspunt van de 
Beleidsregels van de minister van Economische Zaken. De Ladder of Investment is al voor een groot 
deel beklommen in Nederland. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de voorgenomen overname van 
Versatel door Tele2. Tele2 is een CPS aanbieder die thans een hogere trede op de ladder beklimt en 
haar activiteiten verlegt naar de local loop. De stand van zaken in Nederland is deels te danken aan 
de MDF-Access voorzieningen van KPN, maar ook aan reeds gedane investeringen in eigen 
netwerken. De concurrentiedruk op het netwerk van KPN is groot. Dit geldt zowel voor de local loop 
als voor hogere delen van het netwerk: 
 

• Kabeltelevisienetwerken zijn vrijwel overal in Nederland aanwezig. De Triple Play 
dienstverlening via de kabel wordt gestaag uitgerold. Andere marktpartijen leggen eigen 
verbindingen naar klanten. De DSL operators, maar inmiddels ook de kabelexploitanten, 
die gebruik maken van MDF access bij KPN, krijgen een steeds grotere dekking in 
Nederland. Draadloze netwerken worden ook steeds verder uitgerold; 

• Backbone verbindingen via glas worden geleverd door vele grote marktpartijen van 
internationaal formaat. Ook directe interconnectie is een bedreiging voor de transit 
dienstverlening van KPN. Huurlijnen nemen een steeds kleiner aandeel in het aanbod 
van datatransport. 

 
Voor de regulering van de wholesale tarieven van KPN brengt deze situatie mee dat zij zodanig 
moeten worden vastgesteld dat de prikkel tot het beklimmen van de laatste treden van de Ladder 
of Investment niet aan marktpartijen wordt ontnomen voor de komende reguleringsperiode tot 
2009. Hieraan wordt voldaan indien de efficiënte kostprijs in de tijd wordt verhoogd met een 
zogenaamde 'mark-up'. Deze verhoging vertegenwoordigt de afkoop van het risico van investeringen 
in eigen infrastructuur. Anders gezegd, de prikkel tot investeren in eigen infrastructuur wordt 
steeds groter. Dit wordt door Martin Cave 'optional pricing' genoemd. Uiteraard verschilt de optional 
pricing per markt. In die zin heeft OPTA terecht vier varianten voorgesteld voor het bepalen van de 
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wholesale tarieven. Echter, een kostprijs bepaling op basis van EDC kostprijzen met door OPTA 
vastgesteld normrendement voor KPN (eventueel gecorrigeerd voor inefficiëntie ten opzichte van 
(onvergelijkbare) Amerikaanse operators, bevat geen investeringsprikkel. Immers, daarin ontbreekt 
het risico voor derden om in eigen infrastructuur te investeren.  
 
Het is op zelf te begrijpen dat OPTA een ijkpunt wil hebben voor het beoordelen van de 
efficiency van de EDC kostprijs van KPN. Deze benadering zou  hooguit moeten leiden tot een 
correctie van het eindpunt van de wholesale price cap indien blijkt dat KPN minder efficiënt is 
dan de benchmark. Een beter instrument om infrastructuurconcurrentie te stimuleren is een 
geleidelijke aanpassing van de tarieven. Het beginpunt zou moeten liggen bij de huidige 
tarieven van KPN. Het tariefverloop moet mede worden bepaald door de repliceerbaarheid van 
de benodigde faciliteiten.  
 
 
Retail tariefregulering 
 
Gezien de concurrentie op het gebied van multiplay diensten is het zeer de vraag of 
bovengrensregulering voor vaste telefonie nog wel een rol heeft te vervullen. Daarnaast geldt voor 
de ondergrensregulering dat het niet langer verdedigbaar is om uit te gaan van de kostprijsniveau's 
van het KPN netwerk. De concurrenten van KPN zijn al lang niet meer uitsluitend afhankelijk van 
gebruikmaking van het KPN netwerk. Daarom zou voor de ondergrensregulering ook rekening 
gehouden moeten worden met de kostprijsniveau's van andere netwerken zoals de 
kabeltelevisienetwerken.  
 
 
Marktafbakening: convergentie 
 
De ontwikkeling van multiplay zal wellicht leiden tot een geheel andere markt van vraag en aanbod. 
In beginsel is niet uit te sluiten dat er één telecommunicatiemarkt ontstaat waar slecht één dienst 
wordt verhandeld namelijk communicatie. Thans is de markt nog niet in een stadium dat is te 
voorspellen waar de ontwikkeling precies heen gaat. Het is daarom ook nog te vroeg om te spreken 
van een multiplay markt die in de plaats zou komen van de markten zoals die door de Europese 
Commissie en OPTA zijn gedefinieerd. Dat laat onverlet dat de problemen bij de marktafbakening, 
de bepaling van de marktmacht alsmede de verplichtingen vaak worden veroorzaakt door de 
multiplay ontwikkeling. Het feit dat steeds meer gebruikers hun communicatiebehoefte invullen 
met een mobiele telefoon en een breedband abonnement en hun vaste telefoonaansluiting 
opzeggen, leidt tot de vraag of de markten van vaste telefonie, mobiele telefonie en breedband 
geheel of ten dele dezelfde markten zijn.  

 
Marktmacht: vaste telefonie is niet langer bepalend voor de communicatiebehoefte 
 
De ontwikkeling van multiplay is thans met name van belang voor de analyse van de marktmacht op 
de gedefinieerde markten. Een dienst uit een bepaalde markt wordt vaak niet meer als een 
zelfstandige dienst afgenomen, maar als een onderdeel van een combinatie van diensten. Dat 
betekent dat een analyse van de marktmacht op bijvoorbeeld de markt van vaste telefonie niet mag 
worden gedaan zonder rekening te houden met het feit dat steeds meer klanten hun 
communicatiebehoefte verleggen van vaste telefonie naar bijvoorbeeld mobiel en chatten via een 
breedbandverbinding.  
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In het kader van de beoordeling van marktmacht is ook van belang om na te gaan of er sprake is van 
toetredingsdrempels. Zoals gezegd kunnen kabelexploitanten,als gevolg van IP technologie, tegen 
lage extra kosten overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten via hun netwerk. Daarnaast 
hebben zij de exclusieve beschikking over analoge verspreiding van televisie. Dat brengt mee dat 
kabelexploitanten een zeer goede uitgangspositie hebben voor een multiplay propositie aan 
eindgebruikers. Hiermee tasten zij de positie van KPN op het gebied van breedband en telefonie 
aan.  
 
Vaste telefonie neemt een steeds kleiner aandeel in de totale communicatiebehoefte in. Dat 
brengt mee dat een groot marktaandeel in de markt van vaste telefonie weinig meer zegt over 
de marktmacht van een partij over de communicatiebehoefte van de eindgebruikers.  
 
Marktverstoringen en remedies: ULL is voldoende   en asymmetrische toegangsregulering is niet 
proportioneel 
 
Omdat vaste telefonie steeds minder voorziet in de communicatiebehoefte van eindgebruikers, ligt 
regulering van tarieven van vaste telefonie niet meer voor de hand. De bescherming van 
eindgebruikers en het waarborgen van  concurrentie hangt immers in veel mindere mate af van de 
regulering van vaste telefonie. 
 
De multiplay aanbiedingen van marktpartijen worden gedaan op basis van eigen (aansluit)netwerken 
en toegang tot andere netwerken. De Unbundled Local Loop (ULL) faciliteiten van KPN bieden 
toegang aan derde partijen en spelen een belangrijke rol voor de multiplay activiteiten van vele 
marktpartijen. De volgende vormen van toegang zijn beschikbaar: 
 

• Op de mobiele markt kan toegang tot een mobiel netwerk worden ingekocht aan de hand 
van commerciële aanbiedingen. Daarmee kan een MVNO mobiele telefonie verkopen aan 
eindgebruikers; 

• Op het gebied van Breedband Internet en Voice over Breedband kopen partijen ULL in bij 
KPN en zij kunnen daarmee een ADSL aanbod doen aan de eindgebruiker of een 
wholesaledienst bieden aan andere marktpartijen. Daarnaast kan bij KPN wholesale ADSL en 
Bitstream Access worden afgenomen; 

• Voor telefonie geldt dat partijen hun diensten kunnen aanbieden op basis van ULL en CPS 
via het netwerk van KPN; 

 
Alleen het verspreiden van analoge televisieprogramma's is voorbehouden aan de kabelexploitanten. 
De door OPTA voorgestane toegangsregulering van de kabel is beperkt tot toegang tot de kabel voor 
programma's die reeds op de kabel worden aangeboden. Partijen, zoals KPN, die toegang zoeken tot 
een kabelnet teneinde ook een analoog programmapakket aan te bieden, kunnen in wezen niet 
gebruik maken van het toegangsregime voor de kabel. Dit betekent dat er een scheve 
marktverhouding op de markt is. Op het gebied van mobiele en vaste telefonie en 
breedbanddiensten zijn er voor partijen voldoende bouwstenen aanwezig. Echter, uitsluitend de 
kabelexploitanten beschikken over de analoge verspreiding van televisieprogramma's waaraan hun 
concurrenten op het gebied van multiplay niet kunnen komen. De scheefheid op de markt neemt 
alleen maar toe, wanneer OPTA persisteert in het opleggen van een WLR verplichting aan KPN voor 
de aansluiting voor vaste telefonie. Dat brengt weer een extra verplichting op de telefoniemarkt 
terwijl op de markt van analoge verspreiding van televisieprogramma's, waar de kabelexploitanten 
een monopolie hebben, geen verplichting wordt opgelegd. In het licht van de multiplay 
ontwikkelingen, betekent het dat de kabelexploitanten een voorsprong hebben die in het licht van 
hun marktmacht op het gebied van analoge omroepdistributie niet te rechtvaardigen is. 
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In het algemeen moet worden gezegd dat verplichtingen op het gebied van toegang en tarieven 
zouden moeten worden afgezet tegen de bestaande ULL verplichting voor KPN. De ULL 
verplichting geeft partijen immers de mogelijkheid van toegang tot de markt. Verdergaande 
regulering zal steeds getoetst moeten worden aan de vraag of er marktverstoringen kunnen 
optreden die niet door de ULL verplichting kunnen worden opgelost.  
 
 
 
 
5. Overige opmerkingen 
 
Monitoring 
 
Het is niet duidelijk of de voorliggende conceptbesluiten van OPTA nu meebrengen dat de 
verplichtingen voor de AMM partijen voor de komende drie jaar vastliggen of dat OPTA constant 
doet aan monitoring teneinde te waarborgen dat er geen overbodige en buitenproportionele 
verplichtingen blijven bestaan indien de marktontwikkelingen dat rechtvaardigen. KPN is 
voorstander van een constante monitoring. Over de vorm en de intensiteit van de monitoring zou 
OPTA nader overleg met marktpartijen moeten voeren. 
 
Wholesalespecifieke kosten  
 
OPTA  verplicht KPN voor iedere wholesalemarkt om wholesale specifieke kosten proportioneel toe 
te rekenen. Daarvoor verwijst OPTA naar de "(concept)regeling toegang in uitzonderlijke 
omstandigheden" van de Minister van Economische Zaken. In die (concept)regeling worden 3 
voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet zijn om deze regeling toe te mogen passen; 
 
1. Er moet sprake zijn van toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk dat in 
overwegende mate is aangelegd op grond van een exclusief recht; 
2. Indien de verplichting niet zou worden opgelegd zouden de kosten van de om toegang 
verzoekende partij dermate hoog worden dat daardoor geen sprake is van daadwerkelijke 
concurrentie op de relevante markt 
3. Het opleggen van reguliere verplichtingen alleen heeft niet tot concurrentie geleid of zal 
niet tot concurrentie leiden. 
 
In geen enkele relevante wholesale markt is aan deze voorwaarden voldaan. Het is daarom 
onterecht dat OPTA  regel maakt van een uitzonderingsregeling en de regeling overal inroept. Dit is 
uiteraard niet de bedoeling van de regeling van de minister.  
 
 
 
Empirische onderbouwing  
 
Het valt op dat de conceptbesluiten over telefonie weinig empirisch zijn onderbouwd, althans uit de 
teksten is niet af te leiden of er een uitvoerige kwantitatieve analyse heeft plaatsgehad. Zo valt op 
dat de marktafbakening meestal op een kwalitatieve manier gebeurt en dat een kwantitatieve 
onderbouwing ontbreekt of zeer minimaal is uitgevoerd.  
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Een specifiek voor beeld is te vinden in de paragrafen 5.4.3 en 6.2.3 van het conceptbesluit inzake 
de wholesalemarkten voor doorgiftediensten. Hierin stelt OPTA dat in geval van een prijsverhoging 
van 5 tot 10% door een hypothetische monopolist van transitdiensten, onvoldoende afnemers zullen 
overstappen naar het alternatief van directe interconnecties om de prijsverhoging niet winstgevend 
te maken. OPTA baseert deze stelling voor een groot deel op de aanname dat directe interconnectie 
koppelingen niet snel rendabel zijn. OPTA geeft aan dat uit antwoorden van marktpartijen blijkt dat 
de kosten van directe interconnectie koppelingen kunnen oplopen tot meer dan 1 miljoen Euro. Van 
enig nader onderzoek geeft OPTA geen blijk.  
 
 
 
 
Toegangsverplichtingen 
 
De toegangsverplichtingen, die in de conceptbesluiten zijn opgenomen, zijn vaak op een algemene 
wijze geformuleerd en er is niet precies omschreven welke vorm van toegang wordt bedoeld. OPTA 
zou de toegangsverplichtingen preciezer moeten omschrijven. KPN verwijst in dit verband naar de 
navolgende passage uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot implementatie van het 
nieuwe regelgevingskader: 
 
Het begrip toegang heeft een ruime betekenis. Dit blijkt uit de omschrijving van dit begrip in 
artikel 2 van de Toegangsrichtlijn, dat is geïmplementeerd in artikel 1.1, onderdeel I, van het 
onderhavige wetsvoorstel. Het begrip omvat niet alleen de verschillende vormen van toegang tot 
netwerken, zoals interconnectie en ontbundelde toegang tot aansluitnetwerken, maar ook toegang 
tot bij het netwerk behorende faciliteiten alsmede het verlenen van bepaalde diensten die nodig 
zijn om de gewenste toegang mogelijk te maken. De Europese wetgever heeft ervoor gekozen om 
een aantal voorbeelden van toegang uitdrukkelijk te noemen in artikel 12 van de Toegangsrichtlijn. 
Het college zal bij het opleggen van een verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang nader specificeren wat deze verplichting in concreto voor de desbetreffende onderneming 
betekent. Het college bepaalt dus bij het opleggen van een toegangsverplichting op welke 
specifieke vormen van toegang de plicht betrekking heeft. De toegangsverplichting heeft dus niet 
zonder meer betrekking op alle netwerkonderdelen, faciliteiten en diensten die de onderneming op 
de markt aanbiedt. Het specificeren van de toegangsverplichting vloeit voort uit de in artikel 6a.2 
neergelegde eis dat de verplichting passend moet zijn. Bij de beoordeling of het opleggen van een 
toegangsverplichting gewenst is en welke specifieke vormen van toegangsverplichtingen passend 
zijn, laat het college zich leiden door de bestaande mededingingsverhoudingen op de 
desbetreffende markt en door de verwachte ontwikkelingen. [MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2002-2003, 28 851, nr. 3, p. 118] 
 
 
Tevens is opvallend dat OPTA bij de omschrijving van de toegangsverplichtingen bepaalt dat 
eenmaal verleende toegang niet mag worden ingetrokken. Deze verplichting dient ten minste aan 
een redelijkheidstoets te worden onderworpen. Gezien de ontwikkeling naar volledig op IP 
gebaseerde netwerken, kan het in de toekomst gebeuren dat de bestaande vormen van toegang niet 
meer voorkomen of onrendabel zijn. Vasthouden aan verplichtingen voor dergelijke vormen van 
toegang, kan daardoor niet langer redelijk zijn.  
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