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Samenvatting

Marktpartijen gaan er steeds meer toe over telecommunicatie- en mediadiensten te bundelen,
en aan klanten als totaalpakket aan te bieden. Wij duiden dit aan als multiplay. Een flink
aantal aanbieders heeft deze pakketten de laatste tijd gelanceerd. De kabelexploitanten lopen
daarbij voorop, mede omdat zij al sinds eind jaren negentig op deze strategie hebben ingezet.

Met de ontwerpbesluiten heeft OPTA voor beide categorieën partijen met Aanmerkelijke
Marktmacht, KPN en de 5 grootste kabelexploitanten, een andere vorm van regulering van
bundeling aangekondigd. Het lijkt erop dat deze regulering de bestaande situatie zal
bestendigen.

Door het bestaande aanbod van gebundelde aanbiedingen te analyseren en de business case
uit te werken, in het bijzonder die van de kabel, wordt als snel duidelijk dat veel
marktpartijen actief zijn met dit soort aanbiedingen, dat toetreding eenvoudig is en dat het
goed mogelijk is om een meer symmetrische regulering te realiseren voor de partijen die de
verschillende typen aansluitnetten (kopernet, coaxnet en glasvezelnet) toepassen voor hun
separate en gebundelde aanbiedingen in een markt die convergeert.

Dit rapport beschrijft multiplay-aanbiedingen op de markt en het aangekondigde
reguleringskader, en analyseert de drijvende kracht achter multiplay en de uitgangsposities
van marktpartijen. Het beschouwt de (potentiële) spelers, die een multiplay strategie kunnen
opzetten en de attractiviteit van multiplay voor kabelexploitanten om de omzet te verhogen.
Een analyse van de kostenzijde van de business case van kabelexploitanten toont de
mogelijkheden om de kosten van nieuwe diensten af te wentelen op de eindgebruikers. Dit
wordt nog versterkt met het introduceren van OPTA’s aansluitdienst voor regulering van
kabeltarieven. De in deze asymmetrische regulering nadelige positie van DSL-
platformhouders is opvallend, gezien hun rol in de dynamiek in de markt. Daarom rondt het
rapport af met een tweede blik op het regulerend kader voor multiplay en beschrijft het een
meer symmetrische vorm van regulering voor een tijdperk van convergentie.

Bundeling: ouverture van geconvergeerde dienstenconcurrentie
Een analyse van de oorzaken achter de plotselinge bereidheid tot bundelen maakt duidelijk
dat dit een poging van marktpartijen is om vooruit te werken naar een geconvergeerd
netwerk. Daarin kan een aanbieder een pakket van door de klant gevraagde applicaties via
één netwerk leveren en via één customer service center beheren. Dit servicemodel bestaat al
in enige vorm bij ISP’s voor een verschillende Internetapplicaties, maar de grote
toepassingen “spraaktelefonie” en “audio- en video” worden daar in de convergentie als
laatste categorieën aan toegevoegd. Als zodanig is multiplay een evolutie naar horizontale
dienstenconcurrentie. Daarbij concurreert aansluitnet met aansluitnet en dienst met dienst.
Aanbieders zullen in hun aanbod de juiste scope moeten hebben om klanten te kunnen
beleveren.
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De uitgangspositie van KPN en de kabelnetten verschillen niet in penetratie, maar wel in
kosten en mogelijkheden. Deze scheve uitgangspositie beïnvloedt het concurrerend
vermogen. De wijze waarop OPTA nu de toegangs- en bundelingsregulering wil gaan
regelen, versterkt de scheve uitgangspositie. Dit geldt in het bijzonder voor de introductie
van een aansluitdienst (vastrecht) voor de kabel, waaraan geen capaciteitsmaat is gebonden
en waarbij kosten voor interactieve diensten onder het vastrecht kunnen worden geschoven. 

Dit afwijkend regime is onlogisch omdat het realiseren van een bedrijfsstrategie die gericht
is op ‘economies of scope’ van een totaalpakket voor een klant, juist door zeer veel
marktpartijen kan worden opgezet. Dit wordt ook duidelijk als men ziet dat alle soorten
spelers proposities op deze markt brengen. Van facilities-based marktpartijen tot resellers,
ISP’s en ASP’s, en bedrijven die via toegang tot de aansluitlijn of bitstream-access de klant
bereiken.

Multiplay: kabel kent attractieve omzetverhoging zonder doorberekening netwerkbeslag
De multiplay business case voor kabelexploitanten is al midden jaren negentig ontwikkeld,
toen omzetgroei door uitbreiding van het aantal zenders en door gestage prijsverhoging tegen
grenzen begon aan te lopen. De inkomstenstromen zijn attractief. Een analyse van data van
Multikabel maakt duidelijk dat er aanzienlijk meer per dienstafnemer wordt omgezet aan
Internet en Telefonie dan aan analoge en digitale radio- en TV-diensten. Deze verdeling is
algemeen van toepassing op multiplay kabelexploitanten.

Tabel Omzet per dienst per afnemer voor een multiplay kabelexploitant 2005 

Multikabel1 1Q2005 Multiplay-model kabelexploitant 2005

Gemiddelde klantomzet € / maand Gemiddelde klantomzet per afnemer € / maand

TV Analoog  12,63 TV Analoog  12,50 

TV Digitaal (standaardpakket) - TV Digitaal (standaardpakket) -

Internet  26,00 Internet  25,- 

Telefonie  31,89 Telefonie 30,- 

TV Plus pakketten & premium kanalen  9,05 TV Plus pakketten & premium kanalen 10,-

Video-On-Demand - Video-On-Demand 10,-

De meeste kabelexploitanten hebben hun mislukte strategie voor digitale video van de laatste
jaren dan ook recentelijk omgegooid. Vrijwel alle exploitanten zijn overgeschakeld naar een
simulcast van analoge en digitale TV, en leveren dit in het standaardpakket. Voor beperkte
meerprijs kan men pluspakketten of losse “premium” kanalen krijgen. Deze betaalde digitale
TV is echter per afnemer de kleinste omzetbijdrage voor een multiplay-leverancier.
Omzetten van € 25 per maand per afnemer voor Internettoegang en € 30 per maand per
afnemer bij telefonie zorgen voor een veel grotere potentiële groei. Een kabelexploitant als
Multikabel, met een relatief hoog percentage Internetklanten, behaalt dan ook al meer omzet
met de multiplay-diensten dan uit het klassieke analoge radio- en TV aanbod.

                                                  
1 Primacom AG, 1e kwartaalverslag 2005
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Voor de business case van kabelexploitanten is multiplay attractief, omdat tegenover de
baten vooral incrementele investeringen staan ter aanvulling van de bestaande ‘outside
plant’. Die investeringen schalen op met de vraag per afnemer en toenemende penetratie. Dat
is een relatief laag risico. Vaste spraaktelefonie aanbieden betekent vooral een investering in
een VoIP-kabelmodem (ca. € 50), extra capaciteit in het netwerk (eveneens ca. € 50), het
inhuren van gateway-diensten, en facturering. Uit een vergelijking van kwartaalcijfers voor
retailer Multikabel en hun wholesale-gatewayaanbieder Priority Telecom blijkt dat VoIP in
de eerste twee kwartalen van 2005 een bruto marge van gemiddeld € 19,27 resp. € 16,71 per
maand opleverde; een Return On Investment van 5 à 6 maanden. Voor breedband internet
worden vergelijkbare bruto marges per klant behaald.

De toename van de operationele kosten is dan ook beperkt gehouden in slim opgestelde
multiplay-aanbiedingen. Een analyse van het “Voordeelmenu Entree” van Multikabel maakt
duidelijk dat zij de interne en externe kosten met een instapabonnement voor Internet
beperken tot enkele Euro per maand, en de omzetpotentie bevorderen met inkomsten uit
telefoonverkeer en het mogelijk kijken met de digitale TV naar ‘premium kanalen’ van de
‘gratis’ weggegeven decoder. Met het uitzenden van analoge en digitale TV kanalen in
simulcast worden echter evident niet de kosten van het fors grotere netwerkbeslag bij de
digitale TV kijker in rekening gebracht.

Een analyse van de kosten van Hybride Fiber Coax-netten van Multikabel en de Stichting
Kabelnet Veendam leidt tot een calculatie waaruit per wijkcentrum bepaald kan worden wat
het proportionele beslag is van de diensten, en hoe de kosten voor het retourgeschikt maken
aan de interactieve breedband en VoIP diensten kunnen worden toegerekend [zie Tabel].
Hieruit blijkt een aanzienlijke interne kruissubsidie.

Tabel Voorbeeld kruissubsidie met retourgeschikt maken toegerekend aan breedband/VoIP

Multikabel kentallen

Wijkcentra 620

Kosten per  wijkcentrum per maand €  2900

Kosten retourgeschikt deel €  400

Type kabelnetbeslag Analoog Breedband/VoIP Digitaal

RF-kanalen per HFC / wijkcentrum 42 TV + 20 MHz FM 2 10

Beslag 79% 3,5% 17,5%

Proportie kosten op basis kanaalbeslag € 2289 € 102 + € 400 € 509

Klanten einde 1e kwartaal 315.000 124.000 / 23.000 10.000

Klanten per wijkcentrum 508 200 / 37 16

Kruissubsidie per wijkcentrum p/mnd €  -1011 €  502 € 509

Interne Kruissubsidie Multikabel p/mnd €  -626.526 €  311.240 € 315.580 

Zou men die tarieven direct doorbelasten, dan blijkt vooral voor digitale TV de tot nu toe
gehanteerde aanpak van veel kanalen voor weinig klanten erg prijzig te zijn. Er wordt royaal
omgesprongen met capaciteit. Voor de gebundelde Internet/VoIP abonnees van Multikabel
komt het doorberekenen van de capaciteit neer op € 2,51 per maand. Dit is vergelijkbaar met
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wat DSL-platformhouders betalen voor line sharing, maar aanzienlijk goedkoper dan een
unbundled local loop.

Trekt men de berekening voor Multikabel door naar de 5 grote kabelmaatschappijen
waarvoor OPTA aanmerkelijk marktmacht heeft vastgesteld, dan brengen deze maatschap-
pijen op jaarbasis ca. € 140 miljoen aan kosten bij hun analoge radio- en TV-abonnees in
rekening, die men had moeten doorberekenen aan de Internet/VoIP gebruikers (bijna € 70
miljoen per maand) en digitale TV-kijkers (ruim € 70 miljoen per maand).

Kabelexploitanten kunnen door de toegankelijkheid van de ontbundelde aansluitlijn ook
buiten hun eigen regio actief zijn en zij doen dat steeds meer. Er zijn echter maar weinig
kabelexploitanten nog bereid om wholesale signaallevering te doen aan andere marktpartijen
die een TV-aanbod willen realiseren. Er is dus een opvallende asymmetrie in de verplichting
tot Wholesale Line Rental die OPTA voorstelt voor KPN en de regulering van de grote
kabelmaatschappijen. In een markt waar beiden als aanmerkelijke macht op de markt worden
aangemerkt en diensten worden gebundeld is dit een onlogisch onderscheid.

Multiplay: DSL-platformhouders tonen hogere innovatiedynamiek
Multiplay via DSL is opvallend genoeg een veel intensiever concurrerende markt geworden
dan multiplay via de kabel, dat eind jaren negentig al mogelijk was. Het aantal DSL
platformhouders dat actief is geworden via de aansluitlijnen van KPN is aanzienlijk en
groeiende, met recente toetreders als Wanadoo (Orange) en Scarlet Telecom. Ook ISP’s
hebben een betere inkooppositie in de beter ontwikkelde wholesale markt, en meer
innovatieve autonomie. Daarnaast betraden ook enkele ASP’s eenvoudig de breedbandmarkt. 

Een belangrijk dynamisch aspect van de breedbandmarkt is het verschijnen van
marktpartijen die diensten volledig op applicatieniveau in de markt zetten en dan langzaam
hun aanbod uitbreiden. Skype is vooral actief met spraakdiensten (Voice). Microsoft is
echter een zeer interessante speler met 4,5 miljoen klanten in Nederland, omdat het vanuit
Hotmail en het chatprogramma MSN Messenger de dienstverlening geleidelijk uitbreidt met
(video-) conferentie- en spraakdiensten. MSN Messenger is technisch gebaseerd op het SIP-
protocol dat ook ten grondslag ligt aan Voice-over-IP. Sinds 23 augustus j.l. heeft ook
zoekmachine-marktleider Google zich op deze markt begeven met het uitbrengen van
Google Talk. In Japan is directory-dienstverlener Yahoo de grootste breedband en VoIP
aanbieder.

De hogere dynamiek die zich heeft ontwikkeld bij DSL-aanbieders jaagt nu de kabel-
exploitanten op. Het risico van een asymmetrische regulering van bundeling is dat de
aanjagers grotere belemmeringen krijgen opgelegd dan de partijen, die het technologisch
ingewikkeldste monopolie te verdedigen hebben: video.
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Asymmetriekeuze in ontwerpregulering roept vraagtekens op
Men kan dan ook grote vraagtekens zetten bij de insteek van OPTA die een asymmetrisch
regime voor bundeling introduceert. De keuze voor een vastrecht op de kabel en het
ontbreken van bundelregulering is als regime deels gebaseerd op de marktanalyse die
concludeerde dat analoge en digitale TV gescheiden markten waren. Dat is door de praktijk
van de laatste maanden volledig achterhaald.

Ook biedt de keuze geen oplossing voor ruimhartig gebruik van kanalen voor eigen radio- en
TV-diensten met simulcast en gratis weggeven van diensten en apparaten, terwijl het wel
betekent dat derden moeilijker toegang kunnen verwerven.

Tegelijkertijd concludeert OPTA dat VoIP en telefonie één markt zijn en KPN daardoor voor
elke dienst met VoIP vermoedelijk in stoplicht-code ‘oranje’ of ‘rood’ kan terechtkomen.

Dit reguleringspakket leidt waarschijnlijk tot een bevriezing van de huidige situatie, waarbij
rantsoenering via beprijzing van lijnen op een leeglopend vast net het beleid blijft, terwijl er
geen capaciteitsmaat in kabelnetten wordt gehanteerd.

Niet alleen kennen de ontwerpbesluiten van OPTA asymmetrieën; er wordt bovendien met
een beroep op de Mediawet gerechtvaardigd dat met een kabelnetaansluiting altijd tenminste
het TV-pakket van 15 kanalen wordt geleverd. Dit is een vreemde vorm van ‘pure tying’. 

Op het vaste net kan men bij diverse aanbieders een xDSL-only dienst geleverd krijgen. Het
is onduidelijk waarom de verticale integratie moet blijven worden gehandhaafd tussen een
coaxiale aansluitdraad en de audiovisuele content, en er geen ‘cablemodem-only’
abonnement kan worden gerealiseerd.

In een markt waarin verschillende partijen elkaar met bundels commercieel bestoken, in hun
preparatie op een volledig geconvergeerde markt, valt de asymmetrische regulering die nu
wordt voorgesteld sterk op. De tabel geeft een overzicht van de verschillen.

Tabel Overzicht asymmetrieën in regulering

Vaste net Kabelnet

KPN Grote vijf kabelexploitanten

Aansluitnet-regulering: ULL en linesharing tarieven;
bilateraal, per stuk

Aansluitdienst, slaat alle kosten om
naar alle TV klanten

Kortingen / bundelregulering: Stoplicht regulering,
ondergrens (squeezetoets)

Geen regulering;
gratis digitale TV toegestaan

Prijsregulering Bovengrens: Price-cap Aansluitdienst, Rate of return
Programma’s (price-cap?)

Kerndienst AMM: VoIP, tot markt telefonie verklaard Digitale Video, niet dezelfde markt als
analoge video

Losse nieuwe diensten? Ja, DSL-only Nee, geen kabelmodem only
Analoge radio- kabel TV inclusief
Digitale simulcast inclusief
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Vaste net Kabelnet

KPN Grote vijf kabelexploitanten

Wederverkoop Wholesale Line Rental vaste
telefoondienst

Geen WLR voor radio- en TV

Incrementele investeringen business
model toegestaan?

Nee, zie regulering Kerktelefonie Ja, geen interne kosten door-
berekenen capaciteitsbeslag coaxnet

Toegangsmodel: Symmetrisch transport:
Retourverkeer mogelijk 

TV-programma’s: Geen toegang
retourkanaal

Dienstenreplicatie bij toegang? Ja Nee, alleen aanvullende TV-
programma’s toegestaan

Toerekening kabelnetbeslag aan diensten maakt bundelconcurrentie symmetrischer
Dit rapport startte met een definitie van multiplay: “het voor een klant verzorgen van de
telecommunicatie- en mediabehoeften met een totaalpakket.” Dat betekent een transitie voor
marktpartijen van een productoriëntatie op een klantoriëntatie: van ‘economies of scale’ met
uniforme standaarddiensten naar ‘economies of scope’. De definitie die OPTA hanteert voor
bundeling in haar jaarverslag kenmerkt zich nog door productoriëntatie.

OPTA maakt met reden bij haar analyse van bundeling een punt over gedwongen
winkelnering (‘pure tying’) het is dan ook logisch om in ieder geval de band tussen
kabelaansluiting en radio- en TV-diensten door te knippen.

Na het maken van deze denkslag, waarbij er geen link meer wordt gelegd tussen applicatie
en transmissie-infrastructuur, is het aanzienlijk eenvoudiger om een ten opzichte van andere
netwerken minder asymmetrisch kostenmodel te beschrijven dan de nu voorgestelde
aansluitdienst voor het kabelnet. Daarbij wordt met het netwerkbeslag als maat gewerkt.

Conclusies en aanbevelingen
Vele marktpartijen treden toe met bundelaanbiedingen. Zij prepareren zich hiermee op het
convergentietijdperk door eerst commercieel een positie te verwerven en diensten daarna in
toenemende mate te integreren.

OPTA dreigt verschillende technische uitgangsposities van kabel- en DSL-aanbieders
middels regulering te gaan bevriezen. De focus ligt nog op producten in plaats van op de
klant. Dit is opvallend eenzijdig, want niet alleen aanbodverbreding (nieuwe diensten), maar
ook het bevorderen van de klantgerichtheid van de voormalige monopolisten door
concurrentie is een hoofddoel van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.

Kabelexploitanten kennen een sterk positieve omzetprikkel voor het werven van klanten met
multiplay-bundels, daarbij geven zij voor een afbraakprijs digitale TV weg. Het niet
doorberekenen van het netwerkbeslag aan de verschillende diensten staat dit toe. De kosten
van het netwerkbeslag niet doorrekenen aan diensten wijkt sterk af van de kostenpraktijken
op het vaste aansluitnet van KPN, waar juist alle kosten van het aansluitnet zichtbaar
moesten worden gemaakt in diensten. OPTA stond geen bedrijfsvoering op basis van
incrementele kosten toe voor bijvoorbeeld de dienst Kerktelefonie en dwong na een klacht
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van CAI Westland een aanzienlijke prijsverhoging af. Op de kabel is ditzelfde model van
gratis aan zichzelf transmissiecapaciteit beleveren, op kosten van analoge radio- en TV-
kijkers, blijkbaar wel het correcte model, dat dan de juiste prijzen signaleert aan de andere
bedrijven in de markt.

De introductie van een vastrecht op de kabel in de vorm van de Aansluitdienst biedt
kabelexploitanten expliciet de mogelijkheid om de kosten om te slaan over alle analoge TV
klanten, en daarmee kruissubsidies door te voeren. Extrapolatie van de bestudeerde casus
voor Multikabel naar de grote 5 kabelmaatschappijen maakt duidelijk dat met deze
kruissubsidies ca. € 140 miljoen per jaar in rekening wordt gebracht aan analoge radio- en
TV-abonnees, waarvan bijna € 70 miljoen ten goede komt van breedband Internet / VoIP en
een iets hoger bedrag ten goede van digitale TV kijkers. Hiermee ontstaat een forse interne
kruissubsidie, waarmee ‘gratis decoders’ en ‘gratis digitale TV diensten’ worden
gesponsord.

Een calculatie van een kostenmodel op basis van het netbeslag voor Multikabel maakt
duidelijk dat de transportkosten door het kabelnet met € 2,51 per maand per abonnee
vergelijkbaar zijn met de kosten voor line sharing, en daarmee duidelijk lager dan die voor
een unbundled local loop. Door dit model wordt de reële kostprijs van digitale TV zichtbaar
bij de gevestigde kabelexploitant, wanneer die zelf een reële kostprijs voor gebruik van een
RF-kanaal zou betalen, zoals een toegangszoekende programma-aanbieder die straks ervaart.
Op dit moment is er duidelijk sprake van een volledig verstoorde prijsvorming.

De gezamenlijke kabelnetten en het aansluitnet van KPN kennen een vrijwel identieke
penetratie in Nederland. Dit maakt het mogelijk in Nederland op een vrij symmetrische wijze
deze netten te reguleren. 

OPTA kan, wanneer men een regime wil opzetten dat het meest is toegesneden op een
multiplay markt, naar onze mening het beste de volgende maatregelen introduceren:

a. Ontvlecht de ‘pure tying’ van kabelabonnement en breedbandInternet/VoIP

b. Indien infrastructuurconcurrentie een beleidsdoel is, dan kan men het beste vermijden
om per soort aansluitnet een ander reguleringsmodel te kiezen om de prijs te bepalen.
Kies daarbij voor zowel de 5 kabelexploitanten als KPN voor òf het incrementele
investeringsmodel (Kerktelefonie-model) òf het op transportcapaciteit gebaseerde
kostenmodel.

c. Gezien het feit dat ook de kabel over een aantal jaren tegen zijn capaciteitsgrenzen
oploopt, lijkt een kostenmodel gebaseerd op capaciteitsbeslag voor zowel het kabelnet
als het KPN-aansluitnet meer voor de hand te liggen als basis van regulering.



© Stratix 2005, Multiplay en bundeling, augustus 2005 8

d. Vermijd introductie van een mengmodel zoals nu dreigt met het vastrecht op de kabel
(aansluitdienst), waarbij een aanzienlijk deel van de kosten over alle afnemers wordt
omgeslagen. Dit is een open deur voor het sanctioneren van interne kruissubsidies naar
nieuwe diensten.

e. Introduceer Wholesale Line Rental voor alle AMM partijen met vaste aansluitnetten op
dezelfde wijze.

f. Zorg ervoor dat alle kosten voor digitale TV zichtbaar zijn, zodat klanten en
concurrenten de werkelijke kostprijs zien en de juiste investeringsbeslissing kunnen
nemen.

Schiphol,

Augustus 2005
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1 Inleiding

Multiplay, het voor een klant verzorgen van de telecommunicatie- en mediabehoeften met
een totaalpakket, is een fenomeen dat zich in 2005 als commerciële propositie snel
ontwikkelt op de Nederlandse markt. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen op het gebied
van multiplay die zich voordoen in de markt. Het presenteert een analyse van de (technische
en commerciële) mogelijkheden voor alle marktpartijen om multiplay-diensten aan te bieden,
en gaat daarbij in het bijzonder in op de situatie op het vaste net. 

Diverse partijen hebben de afgelopen jaren een multiplay-aanbod geïntroduceerd. Business
plannen van de kabelsector schetsten al sinds 1995 het plan om naast de oude analoge TV,
digitale TV met voorwaardelijke toegangsdecoders en telefonie te leveren. Met de opkomst
van Internet via de kabel kwam er een derde loot aan de stam en werd de ‘triple play’
geboren. Het in een bundel aanbieden van verschillende (interactieve-) diensten was een
kernelement van de plannen in een zoektocht om de inkomstenstroom uit de coax-kabel
aanzienlijk te vergroten. Met verdere uitbreiding van het concept naar draadloze technieken
(vaste en mobiele) kwamen termen als ‘quadruple-play’ in zwang. Omdat met steeds meer te
combineren toepassingen in bundels het aantal varianten snel groot wordt, wordt in dit
rapport het begrip multiplay gehanteerd voor het leveren van een totaalpakket van diensten
aan één klant.

Dit rapport beoogt een beschrijving te geven van het speelveld voor multiplay, zoals dat zich
nu ontvouwt. Daarbij wordt in het bijzonder de positie en business case van de kabel-
exploitanten belicht. Voor deze categorie marktpartijen is een multiplay aanbod zowel een
offensieve als een defensieve strategie. Dit maakt een observatie van wat er speelt in de
vrijwel dagelijkse zetten en tegenzetten verwarrend voor de minder verhitte volgers. Wie
alleen naar de introductie van vaste telefonie kijkt ziet aanvallers; wie echter de gratis
weggegeven televisiedecoders beschouwt, ziet verdedigers, die in 2005 pas gaan uitvoeren
wat ze eind jaren negentig bij het opkopen van gemeentelijke kabelnetten al beloofden. In
een multiplay-markt verschijnen er partijen op de markt met meerdere inborsten. 

Bovendien verschijnen er met multiplay voor regelgevers en beleidsmakers nieuwe spelers
uit aanpalende IT-markten: kleine en grote marktpartijen. Wanneer een computerfabrikant in
iets meer dan twee jaar tijd een groot deel van de wereldmarkt voor persoonlijke draagbare
muziekapparatuur naar zich toe kan trekken – een markt die men tot voor kort als een
onneembaar SONY-bastion beschouwde – dan is het verstandig om een eenzijdige blik op de
marktverhoudingen te vermijden en bredere perspectieven te laten zien. Daarom adresseert
deze studie een aantal achtergrondvragen over aard en omvang van bundeling.

1.1 Inrichting van het rapport

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van multiplay-aanbiedingen die nu op de markt zijn
gebracht. Daarbij wordt ook kort aandacht gegeven aan het aangekondigde reguleringskader
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voor multiplay. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de drijvende kracht achter multiplay:
convergentie van netwerken en diensten en de verschillende uitgangsposities van
marktpartijen. In het vierde hoofdstuk worden de (potentiële) spelers beschouwd, die een
multiplay strategie kunnen opzetten. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de
attractiviteit van multiplay voor kabelexploitanten om de omzet te verhogen. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op de kostenzijde van de business case van kabelexploitanten, de
mogelijkheden om die kosten af te wentelen, en de opportuniteitskosten voor expansie buiten
de eigen regio. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de dynamiek die marktpartijen met
DSL in de markt ontketenen. In hoofdstuk acht wordt na deze beschrijving van de markt
teruggekomen op het regulerend kader voor multiplay. We eindigen in hoofdstuk negen met
de conclusies.

1.2 Bronnen materiaal

Multiplay is praktisch sinds 1997 het perspectief waarmee financiers de business cases van
kabelmaatschappijen, Fiber-to-the-Home initiatieven en DSL-investeringen in aansluitnetten
beoordelen. Stratix heeft in het afgelopen decennium met regelmaat financiers en bedrijven
geadviseerd bij de beoordeling van financieringsverzoeken en businessplannen zoals
overnames van kabelnetten en FttH- en DSL-investeringen.

Wij hebben ons voor dit rapport echter volledig kunnen baseren op openbare gegevens en
een inventarisatie van aanbiedingen. Voor de uitwerking van de business case voor een
kabelmaatschappij met multiplay-diensten is vooral gebruik gemaakt van gegevens over het
Noord-Hollandse Multikabel. Dit bedrijf wordt ingezet als representatief model voor de
kabelbranche als geheel, vooral vanwege de gedetailleerde kwartaal- en jaarverslagen van
moederbedrijf Primacom AG. 

Voor het kleine model van de technische inrichting van een IP-platform voor multiplay op de
kabel is gebruik gemaakt van prijsgegevens van toeleveranciers als Cisco en Juniper. Cisco
beschrijft de inrichting van Primacom AG’s netten in één van haar white papers. Het bedrijf
levert bovendien ook een aanzienlijk deel van de multiplay infrastructuur aan Essent
Kabelcom.
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2 Marktpartijen zijn overgegaan tot bundelen van diensten

De afgelopen jaren zijn steeds meer partijen er toe overgegaan om diensten te bundelen en in
pakketten aan te bieden. In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf het in het oog
springende aanbod beschreven op onderling vergelijkbare aspecten. Daarna wordt in de
tweede paragraaf ingegaan op de wijze waarop de bundels van kabelmaatschappijen zich
onderscheiden. In de derde paragraaf wordt het aangekondigde reguleringskader van OPTA
geschetst. 

2.1 Diverse partijen hebben al een multiplay aanbod geïntroduceerd

In ruim een jaar is het bundelen van diensten als breedband internettoegang, telefonie,
(radio- en) tv en in sommige gevallen mobile telefonie in een totaalpakket bij steeds meer
aanbieders in Nederland in zwang gekomen. Tabel 1 geeft een overzicht van de meest in het
oog springende aanbiedingen met de totale maandelijkse abonnementsprijs voor de voor veel
bundels gebruikelijke contractduur van 1 jaar.

Tabel 1 In het oog springende Dual-Triple-  … -Multiplay aanbiedingen in Nederland

ADSL Bundelnaam Bundelkarakter Totale maandelijkse prijs voor 1e jaar2

KPN Internet plusbellen Go internet + telefonie + tv € 34,95 weekend+nacht             
€ 37,45 weekend+nacht+dal      
€ 44,95 onbeperkt nationaal

Wanadoo ADSL Family + telefonie internet + telefonie € 37,17 vast toestel
€ 40,12 draadloos

Tiscali ADSL Smart met telefonie internet + telefonie € 42,12 vast toestel
€ 45,45 draadloos

Scarlet One internet + telefonie +
mobiel   + tv

€ 43,20 zonder tv                   
€ 53,15 met 1 tv

Versatel Bel onbeperkt Internet + telefonie € 51,86 vast toestel
€ 59,78 draadloos

Tele2 Internet + telefonie € 43,27 onbeperkt nationaal bellen
Kabel
UPC UPC Internet + telefonie (+ tv) € 33,44 zonder tv3

€ 48,97 met analoge tv
€ 53,92 met digitale tv

Multikabel Entree Internet + telefonie (+ tv) € 45 incl. analoge en digitale tv (simulcast)

€ 50 met digitale tv (plus)
@Home @Home Internet + telefonie (+ tv) € 31,60 of € 43,60 zonder tv3

€ 46,55 of € 58,55 met digitale tv (simulcast)
€ 54,50 of € 65,50 met digitale tv (extra)

Casema Casema Internet + telefonie (+ tv) € 24,90 zonder tv3

€ 39,85 met analoge en digitale tv (simulcast)

€ 47,35 met digitale tv (plus)

Een kenmerk van veel bundels is het toenemende ‘flat rate’ karakter. Volumetarieven zijn
het laatste jaar steeds meer vervangen door data- en bellimieten, impliciet gedefinieerd door

                                                  
2 Bedragen inclusief mandje minuten voor bundels met verkeerstarieven voor oproepen naar vaste nummers 
3 In werkelijkheid niet zonder Radio en TV-abonnement verkrijgbaar
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een fair use policy (FUP). Voor breedbandinternet is deze praktijk al jaren usance, voor vast
telefoonverkeer was dit tot voor kort ongewoon. Voor telefoonverkeer betreft het FUP-deel
de oproepen naar lokale en interlokale vaste aansluitingen, en worden oproepen naar mobiele
nummers, internationale nummers en betaalde servicenummers wel per minuut afgerekend.

Sinds Zonnet (Versatel) in 2003 startte met een via het eigen DSL-platform geleverd
breedbandinternetabonnement, waarbij men een korting op de maandelijkse prijs gaf aan de
klant die ook de telefoonlijn op Carrier (Pré) Selectie via Versatel instelde, is de
dienstverlening voor spraaktelefonie bij een deel van de aanbieders technisch dieper
geïntegreerd met DSL- of kabelmodem. Hierbij wordt Voice-over-DSL of Voice-over-IP
wordt toegepast. Voor VoIP en VoDSL is nieuwe hardware nodig, die veelal gratis wordt
meegeleverd. Tabel 2 beschrijft een aantal specifieke technische en commerciële kenmerken
van de aanbiedingen.

Tabel 2 Specificaties van Dual-Triple-  … -Multiplay aanbiedingen

Internet specificaties Telefonie specificaties Verstrekte hardware
ADSL Up/down, datalimiet Techniek, bellimiet Apparaat, aanschafkosten
KPN 800k/256kbps, FUP VoiP, FUP Experia Box, gratis
Wanadoo 4M/640kbps, FUP VoiP, FUP Livebox, gratis
Tiscali 4M/640kbps, FUP VoiP, FUP Multi PC modem, 

€ 30 vast en € 70 draadloos

Scarlet 512k/256kbps, FUP VoDSL, 500 belminuten CopperJet 816 2P van Allied Data, gratis
Versatel 1M/320kbps, FUP C(P)S, FUP ADSL modem, € 95 draadloos
Tele2 512k/256kbps, FUP C(P)S, FUP Thomson Speedtouch 510, gratis

Kabel
UPC 512k/128kbps, 1GB VoiP, FUP Kabelmodem, € 45 borg voor het modem

Multikabel 128k/64kbps, FUP VoiP, nvt Kabelmodem, € 50 borg voor het modem,
digitale TV-decoder

@Home 256k/64kbps, FUP of 
768k/128 kbps, FUP

VoiP, nvt Kabelmodem, gratis

Casema 80k/80kbps, geen VoiP, ? Telefoniemodem, gratis

Bij vrijwel alle marktpartijen zijn de diensten veelal ook zelfstandig (los) te verkrijgen4. Wie
een bundel afneemt ontvangt kortingen in geld of natura. Men hoeft, afhankelijk van de aan-
bieder, voor het gecombineerde abonnement minder te betalen dan de bedragen voor iedere
dienst afzonderlijk, of men krijgt ‘gratis Internet’, ‘onbeperkt nationaal bellen’, ‘mobiele
aanbiedingen’ of korting op c.q. een ‘gratis’ digitale decoder. 

2.2 Meest uitgebreide bundels te verkrijgen bij kabelaanbieders

De meest uitgebreide bundels zijn verkrijgbaar bij kabelaanbieders; zij differentiëren zich
vooral op het terrein van hun audio- en videodiensten. Het feit dat bij elke bundel ook nog
                                                  
4 Uitzonderingen: bij Multikabel en Casema is het Internetproduct niet los verkrijgbaar, Scarlet vermarkt ONE

alleen als bundel, KPN levert InternetPlusBellen (VoIP) in een integraal aanbod.
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een kabelabonnement moet worden opgeteld wordt in de meeste advertenties minder goed
zichtbaar gemaakt. In totaal ontvangen marktpartijen als Casema, @Home en UPC, inclusief
de radio- en TV dienst, van een klant die een bundel afneemt typisch € 40 tot meer dan € 50
per maand. Alleen Multikabel biedt een bundel aan waarin het analoge TV-abonnement
expliciet als deel van de maandprijs is opgenomen en Internet en telefonie niet afzonderlijk
(zonder radio- en TV-abonnement) verkrijgbaar zijn. De vijfde kabelexploitant waarvan
OPTA heeft geconstateerd dat die als Aanmerkelijk Marktmacht kan worden aangemerkt,
Delta - Zeeland, heeft nog geen telecommunicatiebundels gelanceerd. Delta biedt echter wel
al een multi-utility bundel aan – Delta  Comfort – met kabel, gas en elektriciteit.

Het aanbod voor breedband internettoegang in de bundels van kabelexploitanten bevindt zich
qua specificaties op het niveau van instapabonnementen, aan de onderzijde van de range die
nu in Nederland algemeen wordt aangeboden. Het telefoonaanbod wordt als volwaardig
alternatief voor de vaste aansluiting van KPN in de markt gezet.

Minder zichtbaar is de in 2004 ingezette koerswijziging van veel grote kabelexploitanten ten
aanzien van digitale TV. Men biedt alle abonnees, naast apart geprijsde digitale plus- en
premiumpakketten, tegenwoordig alle kanalen uit het analoge TV pakket en vaak nog enkele
extra kanalen in digitaal formaat: simulcast.

KPN poogt het analoge radio- en TV aanbod van kabelexploitanten enigszins te beconcur-
reren met KPN TV (wederverkoop van Digitenne) voor € 7,95 per maand. Ook Scarlet heeft
een TV-dienst als optie voor € 7,45 per maand in haar omvangrijke multiplay-bundel Scarlet
One opgenomen (eerste decoder gratis). Versatel betrad recent met een zeer spraakmakend
aanbod de markt, door het aanbod van Internettoegang via ADSL2+ met Eredivisie-voetbal
gebundeld voor € 39,95, maar is vooral in onderhandeling met zenders over IPTV kanalen.
KPN kondigde aan IPTV eind dit jaar te lanceren.

Deze alternatieven kennen allen technische zwaktes ten opzichte van het kabelaanbod. Het
aantal van 26 ‘Digitenne’ kanalen is beperkter dan het aanbod van vele kabelexploitanten en
de dekking van Digitenne is nog niet landelijk. Vanwege technische redenen zullen lang niet
alle huishoudens met ADSL2+  kunnen worden bediend, waardoor o.a. Versatel zich
genoodzaakt zag om ook via de satelliet (CanalDigitaal) voetbal uit te zenden (1000 klanten
bij de start in augustus 2005). De digitale videodiensten moeten bovendien concurreren met
het ‘gratis’ simulcast aanbod van kabelexploitanten. In sommige gevallen (TV Home) is het
aantal ‘gratis’ digitale kanalen groter dan het analoge pakket. 

In enkele gevallen wordt sinds kort zelfs een mobiel abonnement meegebundeld, of geeft
men korting op mobiele telefonie bij een zusterbedrijf5. Dit heeft er toe geleid dat ook
kabelexploitanten als UPC nu aankondigen actief te worden als Mobile Virtual Network
Operator, terwijl @Home aanbiedingen van T-Mobile meebundelt.

                                                  
5 Wanadoo biedt bij elk abonnement € 75 aan belminuten bij Orange aan.
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Door de vele varianten van kortingen die met multiplay aanbiedingen worden geboden is het
beeld van het daadwerkelijke aanbod al snel diffuus. Een vergelijking op de basis van de
kernelementen Internet, vaste telefonie met nationaal belverkeer en het meetellen van RTV,
maakt duidelijk dat men tenminste aan € 40 per maand omzet moet denken voor een
aanbieder van een multiplay abonnement. 

Boven op dit bedrag kan een aanbieder nog inkomsten verkrijgen uit vast-mobiele gesprek-
ken, internationaal uitgaand telefoonverkeer, digitale pluspakketten, premium TV-kanalen,
(Near) Video-on-Demand en aanvullende internetdiensten (extra opslagruimte,
storage/fotoboeken). Kabelexploitanten hebben in dit aanbod een sterke marktpositie, vooral
vanwege de breedte van hun videoaanbod.

2.3 OPTA kondigt per soort marktpartij andere regulering van bundeling aan

In de afgelopen jaren hebben OPTA en Nma zich
uitgelaten over koppelverkoop, onder andere in de
Rapportage Internetuitkoppeling6. Daarbij werd op
pag 21 de definitie geïntroduceerd: “Van
koppelverkoop is sprake wanneer een onderneming
de verkoop van goederen en/of diensten waarvoor
deze onderneming een machtspositie heeft, koppelt
aan goederen en/of diensten waarvoor zij geen
machtspositie heeft.” Volgens. S.M. van Geffen van
het IvIR is dit “een enigszins absurde definitie, want
machtsposities op de respectievelijke markten hebben 
met de definitie van wat koppelverkoop is”7 . De zin 
bedoelde te stellen door te kwalificeren: “Van ongewen
een onderneming … machtspositie ... koppelt aan … g
van wat OPTA en NMa hier betoogden was duidelijk ee

Met de opkomst van het multiplay aanbod blijkt dat O
worstelt met haar houding in deze materie, alleen is h
tot ‘bundeling’. OPTA8 definieert bundeling als “het aa
één product (de bundel)”. In de daarna volgende par
stand van zaken (nog in de kinderschoenen), geeft het 
jaar bundeling op grote schaal gelanceerd gaat worden 
voordelen (één rekening, één helpdesk) en economi

                                                  
6 Rapportage internetuitkoppeling aan marktpartijen. http://www.

Publicaties/Adviezen_aan_derden/Rapportage_internetuitkoppe
7 Sjoerd M. van Geffen (2001), Koppelverkoop van Informatiepro

van de US v. Microsoft-zaak voor de Regulering van de Informa
Informatierecht. Universiteit van Amsterdam. p. 11, nt 107.

8 OPTA, Visie op de markt, Jaarverslag 2004 p.20
Van koppelverkoop is sprake wanneer een

onderneming de verkoop van goederen

en/of diensten waarvoor deze onderneming

een machtspositie heeft, koppelt aan

goederen en/of diensten waarvoor zij geen

machtspositie heeft.

OPTA & NMa;
17

Rapportage Internetuitkoppeling

immers a priori geen enkel verband
kan verbeterd worden naar wat men
ste koppelverkoop is sprake wanneer
een machtspositie ….” De strekking
n economische toets. 

PTA in het recente Jaarverslag toch
et begrip koppelverkoop nu herdoopt
nbieden van meerdere producten als

agrafen beschrijft het jaarverslag de
aan dat OPTA indicaties heeft dat dit
(die bleken juist) en noemt het enkele
sche risico’s (bundeling omvat ook

nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/
ling.asp
dukten en Netwerk-elementen, Implicaties
tiemaatschappij, Instituut voor
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gereguleerde diensten, risico op anti-competitief
gedrag). OPTA geeft in een apart kader twee
gestileerde voorbeelden van anti-competitieve
bundels: pure bundeling  en gemengde bundeling.
Met pure bundeling wordt gedoeld op een extreme
vorm van koppelverkoop. Dan is één van de
gebundelde producten niet los te verkrijgen en wordt

gebruikt als breekijzer voor toetreding in een andere markt. Bij gemengde bundeling ligt de
materie subtieler, omdat de producten dan wel los te verkrijgen zijn, echter de combinatie
van twee producten wordt goedkoper aangeboden.

De definitie die OPTA hanteert van bundeling lijkt sterk op die door ons gegeven van
multiplay. Hij is echter niet identiek, omdat onze definitie het ondernemersstreven – het
bedienen van de behoeften van een klant met diensten – en het middel –een totaalpakket –
uitdrukt. OPTA heeft echter een benadering waarbij zij alleen operationeel naar het bundelen
van producten kijkt. Daardoor is de definitie van bundelen van producten normatief
“freischwebend” geworden. Het risico is dan dat via de achterdeur techniek afhankelijke
regulering wordt ingevoerd, omdat men bij deze regulering geen marktdefinities hanteert,
maar productdefinities. Deze valkuil heeft OPTA deels doorzien. Zij zoekt een uitweg via
het proces van de marktdefinitie, “Zolang er nog geen sprake is van een ‘relevante markt’
voor bundels, zal OPTA bundels beoordelen op basis van de gereguleerde en ongereguleerde
componenten van de bundels.” Dit leidt tot een analyse vanuit de vertreksituatie van
marktpartijen, omdat het verklaren dat er een ‘relevante markt’ is voor (bepaalde) bundels
een langdurig proces zal zijn dat op nader inzicht, verkregen via marktanalyse zal berusten.
Deze werkwijze zet de deur open naar
padafhankelijke regulering, vooral wanneer
verschillende dienstenaanbieders die convergeren
anders worden behandeld.

OPTA constateert dat pure bundeling nog niet
voorkomt in de markt, omdat producten als telefonie,
internet en televisie op dit moment gebundeld, maar ook los worden aangeboden (gemengde
bundeling). Zij geeft aan dat ze streng zal optreden tegen een dominante aanbieder die
gereguleerde producten bundelt die niet ook los verkrijgbaar zijn en toezien op de tarieven
van bundels van dominante aanbieders indien zij los verkrijgbare, maar gereguleerde
producten samenbrengen. 

In de ontwerpbesluiten voor omroep en het vaste net wordt echter door OPTA per markt een
ander reguleringsregime voorgesteld voor het inbrengen van producten in bundels. Men wil
bedrijven in de kabelsector, die zij aanwijst als aanmerkelijke macht op de markt opleggen
om een aansluitdienst (vastrecht) te introduceren, maar op het bundelen van televisiediensten
met andere producten wordt niet ingegaan. Met betrekking tot het vaste telefoonnet wordt
voor KPN een ‘stoplicht’ model aangekondigd. Daarbij worden kortingen en

Bundeling is het aanbieden van meerdere

producten als één product (de bundel).

OPTA, Visie op de markt,

Jaarverslag 2004

Multiplay, het voor een klant verzorgen van

de telecommunicatie- en mediabehoeften

met een totaalpakket.

Definitie in dit rapport
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dienstcombinaties geclassificeerd in ‘groene’ (vrij in te voeren), ‘oranje’ (vooraf bij OPTA
toestemming vragen) en ‘rode’ (niet toegestaan) categorieën. 

Deze asymmetrische regulering van bundeling introduceert voor de éne partij een ‘Nee,
tenzij’ model en voor anderen een ‘Ja, mits’ of ronduit ‘Ja’. ‘Nee, tenzij’ impliceert een
aanzienlijk dynamisch risico, vooral in een technologisch snel veranderende omgeving waar
een nieuwe hergroepering van diensten en technieken plaatsvindt. Het leidt tot voortdurende
bemoeienis op basis van concepten uit het verleden. Het algemene karakter van de Telecom-
municatiewet is juist vanwege de onwerkbaarheid sinds 1998 verander in ‘Ja, mits’. 

Het dynamisch risico is een nog belangrijker punt wanneer bedrijven zich transformeren van
verticaal en technologisch sterk geïntegreerde aanbieders van één (hoofd)product of dienst
naar horizontale marktstructuur. In een horizontale marktstructuur vindt men wholesalers,
die zich richten op één product (economies of scale), en retailers, die zich richten op een
klant of marktsegment om aan hen bundels op maat te leveren van zelf geproduceerde en
ingekochte producten en diensten in de vorm van totaalpakketten (economies of scope).
Regulering van bundeling kan die transitie remmen of blokkeren.

Een vergelijkbare transitie vond in de jaren tachtig plaats in de computermarkt toen de open
architectuur van de PC de verhoudingen op zijn kop zette en de deur opende voor vele
nieuwe toetreders die al snel de gevestigde partijen inhaalden. Een flink deel van de
marktpartijen met technologisch geïntegreerde computersystemen, zoals mainframes en
mini-computers, gingen daaraan ten onder. Anderen die een goede reputatie bij hun klanten
hadden, schakelden met succes over naar een ‘economies of scope’ strategie. Multiplay is zo
een ‘economies of scope’ strategie. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd dat de
telecom- en media-industrie op dit moment, zowel door het openbreken van de markt via de
liberalisering van de telecommunicatiemarkt als door de opkomst van op internet protocol
gebaseerde technologie nu zo een transitie doormaken. 
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3 Convergentie kantelt de markt, multiplay als antwoord

Telecommunicatiebeleidsmakers en regelgevers hebben jarenlang het onderwerp conver-
gentie bediscussieerd. Het is nu duidelijk dat de markt convergeert naar een technologisch
platform gebaseerd op Internet Protocol. Beleidsmatig wordt in Brussel nu vooral over het
eindplaatje ‘The Next Generation Network’ nagedacht. Functioneel en technologisch is dat
plaatje al vrij duidelijk. De praktische vragen bij de overgang naar die afrondende fase van
de convergentie komen echter amper aan de orde. De nieuwe omgeving en de vrijheids-
graden die een regelgever een marktpartij in de evolutie wel of niet kan toekennen worden
daardoor amper belicht in beleidsdocumenten.

In haar ontwerpbesluiten verwijst OPTA enige keren naar de transitie die nu aan de gang is.
Zij plaatst opmerkingen over het risico van overhevelen van marktmacht en stelt als remedie
per dienst een ander reguleringsregime voor. Een dergelijke pragmatische benadering
introduceert een ander risico: het via regelgeving te sterk vasthouden aan de geschiedenis en
daardoor onnodig beperken van concurrerend vermogen van marktpartijen in de nieuwe
omgeving. 

Bundeling van elektronische communicatiediensten in een ‘multiplay aanbod’ is een eerste
antwoord van marktpartijen op de convergentie van infrastructuren. Het is zeker niet het
enige antwoord. Specialisatie in een product-markt niche of het gaan functioneren als een
wholesaler met als doel ‘economies of scale’ te realiseren zijn andere alternatieven. De con-
vergentie heeft de markt laten kantelen van verticale naar horizontale organisatie. Multiplay
is de aanduiding die in dit rapport wordt gehanteerd voor het gebundeld aanbieden van
meerdere elektronische communicatiediensten aan een klant, die via één of meer
aansluitinfrastructuren worden geleverd. De focus is dus het realiseren van ‘economies of
scope’. Hierbij concentreert het rapport zich primair op de consumentenmarkt

De kanteling van de convergentie van verticale integratie naar een horizontale markt wordt
in de eerste paragraaf besproken. In de tweede paragraaf wordt beschreven dat multiplay een
pad is voor een commerciële evolutie naar horizontale dienstenconcurrentie, waarbij
dienstenbundeling voorafgaat aan technologische integratie. Deze route vereist toegang en
inkoopmogelijkheden; zoals echter in de derde paragraaf wordt uiteengezet verschillen de
uitgangspositie op de bestaande platforms in kosten en mogelijkheden. In de vierde paragraaf
wordt aangegeven dat zo’n scheve uitgangspositie het concurrerend vermogen beïnvloedt in
een multiplay markt. Bovendien worden in zo’n markt door een scheve toegangsregulering
ten aanzien van dienstenbundeling een deel van de partijen bevoordeeld, waarbij het de
vraag is of dat de marktpartijen zijn met een technologisch nadelige positie. Dit wordt
besproken in de vijfde paragraaf.
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3.1 Van verticale separatie naar horizontale integratie

Op de Nederlandse markt zijn al meerdere marktpartijen actief, allen met hun erfenis van
bestaande infrastructuur- en dienstenplatforms, die in een convergerende markt nu hun deels
al met elkaar concurrerende diensten introduceren. Figuur 1 schetst een functioneel model
van de Nederlandse vaste infrastructuur zoals die midden jaren negentig was gerealiseerd
met de meest zichtbare clusters van elektronische communicatiediensten die nu een rol
spelen bij multiplay.
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PSTN / ISDN analoge TV - techniek

dubbeldraad coax-kabel (HFC)

voice

instant
messaging

talk, irc

audio / video
distributie

e-mail,
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service
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service
center

inbel
modems

PSTN / ISDN

div. huurlijnen
ATM 

Frame relay
X.25

koper / glas

Figuur 1 Model vaste infrastructuur niet geconvergeerde omgeving

Het gebruik van analoge technieken bracht met zich mee dat de netten voor PSTN en kabel-
TV verticaal gespecialiseerd waren. Al bij het ontwerp van ISDN (Integrated Services
Digital Network) eind jaren zeventig en Breedband-ISDN eind jaren tachtig ontstond de
visie om bij digitalisering alle elektronische communicatiediensten op één technisch
platform te verenigen: convergentie. In de praktijk treedt deze jaren de lang verbeidde
convergentie op, alleen niet op het door de telecommunicatiefabrikanten voorgestelde ATM-
platform, maar op basis van Ethernet en Internet Protocol, afkomstig uit de computer-
industrie, militair en academisch onderzoek. 

Er is nu na een flinke crash een industriebrede consensus ontstaan over de architectuur en
technologische inrichting van de infrastructuur. Deze structuur kent een horizontale
inrichting en wordt gekenmerkt door de zinsnede ‘Everything over IP, IP over Everything’. 
Hiermee komt er een knip in de technische verticale integratie van de toepassing
(elektronische communicatiedienst) en de infrastructuur waarover die wordt geleverd. Dit is
afgebeeld in Figuur 2. Infrastructuurconcurrentie vindt daarbij steeds meer plaats onder de IP
laag. Dienstenconcurrentie vindt erboven plaats, waarbij aanbieders als dienstenleverancier
steeds meer verschillende toepassingen bundelen.
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Het transitievraagstuk in de markt betreft daardoor vooral de losmaking van de diensten van
de oude infrastructuur en het verhuizen naar het nieuwe technologische platform. Voice-
over-IP is daarbij iets verder op streek dan Video-over-IP of IP-TV. Maar beiden zijn bij
veel aanbieders al in productie of in pilot. Het komt daardoor nu vooral aan op een timing-
vraagstuk en de beleidsvraag welk pad men mag kiezen. Dat komt neer op de vraag of een
marktpartij zich op het nieuwe technologische platform vrij mag bewegen en tegen welke
voorwaarden men de bestaande klanten met nieuwe diensten mag bedienen.

Een meer symmetrische behandeling van partijen met eigen aansluitnetten, gezien vanuit een
functioneel model voor het eindplaatje van geconvergeerde infrastructuren valt niet goed te
herkennen uit de besluiten. Door het verschil in regelgeving per dienst en uiteindelijk soort
aansluitnet ontstaat, ondanks het doel van een nieuwe Europese regelgevend kader, een nog
niet werkelijk techniekneutraal geformuleerd regime. Men is nog niet afdoende toegerust op
een functioneel beeld van de geconvergeerde infrastructuren, zoals die nu overal in Europa
ontstaat, maar stuit ook in regelgeving op erfenissen.
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Figuur 2 Model vaste infrastructuur geconvergeerde omgeving

In het geconvergeerde model staan de nog op klassieke (niet op IP-gebaseerde) technische
platforms in een andere kleur weergegeven. Deze platforms kunnen snel of langzaam
krimpen. Dat zal meer door de wijze van regulering worden bepaald, en dan vooral de vraag
wat zittende partijen mogen doen met de nieuwe technieken, dan dat dit nog door
technologie wordt gedicteerd. Alle technologie die in de figuur staat afgebeeld is al een
aantal jaren voorhanden.

De mate van succes van bijv. digitale TV via een jaren negentig platform als DVB-T of
DVB-C hangt mede af van beantwoording van de vraag òf en welke marktpartij gratis
digitale decoders mag weggeven. Het zijn dit soort marktbewegingen van partijen met een



© Stratix 2005, Multiplay en bundeling, augustus 2005 23

sterke positie in een bestaande dienst die de marktdynamiek gaan bepalen. Afwijkende
regulering van een transitie per dienst of platform verandert een regulator al snel tot een
regisseur achter de knoppen.

3.2 Multiplay als evolutie naar horizontale dienstenconcurrentie

Multiplay kent een sterke focus op klanten, omdat het gericht is op ‘economies-of-scope’.
Een kernelement in deze benadering is de integratie van dienstverlening via één customer
service center en dienstenplatform. Dit is een werkwijze die bij een flink aantal ISP’s al is
ingericht, zij het nog technisch vrij rudimentair. ISP’s huren netwerkcapaciteit in bij
wholesale breedbandaanbieders tussen woningen en hun centrale knooppunten, en op
internationale backbones. Een interconnectieregime heeft zich geïnstitutionaliseerd rondom
neutrale Internet Exchanges. Onder de IP-laag blijft infrastructuurconcurrentie mogelijk (IP
over Everything) wat de dynamiek in die laag sterk bevordert.

Door de integratie op dienstenniveau kan multiplay echter uitstijgen boven het simpelweg
bundelen van verschillende producten. In een agressieve commerciële markt is de meest
logische weg voor partijen naar multiplay eerst commercieel de klantenvraag te aggregeren
en dan pas technisch de integratie te realiseren. Eerst vraagbundelen, dan technisch
bundelen. Deze vorm van risicoreductie van de aanbodzijde (geen klantinteresse in bundels,
dan stopt men onderweg zonder stranded investments) maakt het lastig voor een regulator.
Wat is het testen van de markt, en wat is ‘leveraging’?

De grotere Kabel-TV aanbieders bundelen nu allen breedband via de kabel en spraakdiensten
met hun analoge en digitale TV aanbod en draaien daarbij de hand niet om voor gratis
weggeven van één van de diensten als commerciële trekker. ISP’s als Tiscali, Wanadoo
(Orange) en Versatel openen markten naar voice-diensten en videodiensten. 

Toetreding komt eveneens van webhosters en ASP’s (Application Service Providers). Zij
richten zich veelal op Internet heavy users (hobbyisten), thuiswerkers en kleinzakelijke
klanten, en leveren ook automatiseringsdiensten. Deze bedrijven maken gebruik van de
breedband wholesalemarkt en bundelen nu ingekochte breedbandtoegang en spraakdiensten
bij hun sterk gefocuseerde aanbod. Voorbeelden zijn o.a. Solcon, Trueserver (Tweakersnet),
InterNLnet en aan de zakelijke kant BIT, XB Networks en VIA Networks. Vooral in het IT
georiënteerde kleinzakelijke domein bevind zich een enorme groep nichespelers. De
Nederlandse .nl-domein registratie SIDN kent meer dan 1800 deelnemers.

Een aantal ASP’s opereert echter juist op internationale schaal met diensten: het ‘Hotmail
model’. Relevant voor deze discussie zijn vooral Skype en Microsoft voor de integratie van
voice-, chat- en videoconferencingdiensten. Eén van de op wereldschaal opvallendste
bewegingen in dit domein betrof de directory Yahoo, die met de Japanse grootaandeelhouder
in Japan Yahoo!BroadBand opzette en zeer agressief de voice en breedbandmarkt betrad.
Google heeft in deze concurrentieslag sinds 23 augustus Google Talk in de markt gezet.
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Het verwerven van een positie in de multiplay omgeving, waarbij de commerciële route aan
de technische bundeling vooraf gaat, vereist het ontwikkelen van concurrerend vermogen en
marktposities in de ‘legacy’ diensten voor alle marktpartijen. Dit leidt tot inkoopacties zoals
bijvoorbeeld Scarlet Telecom die positioneerde met wederverkoop van Digitenne. Het is ook
een drijfveer voor een Carrier Preselect aanbieder als Tele2 om met Versatel te fuseren.
Reductie tot een rol als nichespeler dreigt, zelfs voor degenen die klantenfocus als hun
kerncompetentie zagen.

Een kenmerk van de multiplay omgeving is tenslotte dat infrastructuur- en dienstenplatforms
zowel in eigendom kunnen zijn van de multiplay-aanbieder als ook in minder of meerdere
mate ingehuurd bij derden. Tot vrij recent kenmerkte de markt zich door een sterke
technische en commerciële koppeling tussen het type infrastructuur en de soort diensten die
daarover werden aangeboden. Dat verdampt nu razendsnel. Nichespelers op het terrein van
bijv. Unified Messaging en ENUM beleveren sommige ISP’s, maar ook een
softwareapplicatie annex spraakdienst als Skype.

3.3 Uitgangspositie bestaande platforms verschilt in kosten en mogelijkheden

In een omgeving waarin multiplay begint te domineren is het alles behalve zeker dat de
revenuen, die met specifieke retaildiensten als applicaties en informatiediensten kunnen
worden behaald (“Content is King”), gaan domineren over de inkomsten uit aansluitdiensten
en ‘IP connectivity’ (“Access is King”). Omdat de klassieke diensten ‘spraak’ en
‘audio/video’ naar het applicatiedomein worden getild is de toekomstige rol van
marktpartijen met grote aansluitnetten erg onzeker. Men kan zowel transformeren tot een
technisch horizontale rol als bitpijp- en toegangsverlener als tot een partij die zich meer op
de applicaties richt. In dat geval verwordt een aansluitnet van een lust tot een last. De meeste
discussie richt zich echter op de grote partijen in het aansluitnet, omdat zij de grootste erfenis
kennen.

De penetratie en de technische en commerciële mogelijkheden van verschillende aansluit-
netten in Nederland verschillen en daarmee varieert ook de uitgangspositie van marktpartijen
om te kunnen concurreren in een markt voor bundeling van diensten. Het verschil in
uitgangspositie wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door toegangsregulering onder
toezicht van OPTA. Die toegangsregulering kent een asymmetrisch karakter. Zij was onder
de oude Telecommunicatiewet sterk gefocusseerd op toegang tot het vaste telefoonnet.
Echter ook in de voorgenomen besluiten9, die voorvloeien uit het nieuwe techniekneutrale
kader heeft OPTA gekozen voor het verschillend reguleren van eigenaren van infrastructuur-
en dienstenplatformen. Daarbij wordt het éne platform zwaarder gereguleerd dan de andere.

                                                  
9 Ontwerpbesluit omroep (19 mei 2005) en ontwerpbesluiten vast, breedband en huurlijnen (1 juli 2005). 
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De markt voor vaste lokale communicatiediensten is al veranderd van gescheiden technische
platformen met ieder hun eigen specifieke diensten en gebruikersgroepen, in één met twee
grote platformen: kabel en telefoonnet. Die overlappen technisch deels en kennen meerdere
gebruikersgroepen per platform, maar ze kennen technologisch niet dezelfde mogelijkheden.

3.3.1 Aansluitnet KPN kan geen analoge video leveren

KPN’s aansluitnet is voor een aanzienlijk deel onder een exclusieve concessie aangelegd.
Het bedrijf kende een leverplicht tot in de buitengebieden. Mede omdat die delen het duurst
zijn geweest om aan te leggen, zijn de aanlegkosten van KPN’s aansluitnet hoger dan bij
kabelnetten. Het totaal aantal actieve aansluitlijnen bedraagt ca. 7,65 miljoen aderparen en
2,0 miljoen line sharing (Tabel 3)10. Volgens KPN is hun marktaandeel onder consumenten
voornamelijk door vast-mobiel migratie gedaald tot minder dan 6,2 miljoen huishoudens.

Tabel 3 Kentallen aansluitnet KPN 1e kwartaal 2005

Enkelvoudige aansluitingen Digitale aansluitingen
(x 1000) (x 1000)

PSTN + ISDN 1,2 7350 ISDN 15,20,30 23

Unbundled Local Loop 74 Digitale huurlijnen 24
Analoge huurlijnen 83 IP-VPN 34

7507 M-VPN 10
Frame Relay 4

Kerktelefoon11 50 95

Line sharing 1998

KPN hanteert op dit moment door OPTA goedgekeurde tarieven voor MDF toegang per
aansluitlijn van € 9,59 en per gedeelde aansluitlijn € 1,91. Dit brengt de kostengeoriënteerde
som voor aderparen van het KPN-aansluitnet op ca. € 925 miljoen per jaar. De huishoudens
met vaste aansluitlijnen (6,2 miljoen), waar nu ca. 1,5 miljoen een gedeelde lijn hebben voor
ADSL brengen daarvan ca. € 750 miljoen per jaar op.

De opbrengsten van het aansluitnet dienen voldoende te zijn om het te kunnen onderhouden
en opnieuw te herinvesteren. Een nuttige maat voor de omvang van het KPN aansluitnet is
daarom een schatting te maken van de kosten om het volledig te herinvesteren. Tabel 4 geeft
inzicht in de fysieke omvang met kosten voor (her)aanleg.

Tabel 4 Kentallen fysieke omvang aansluitnet KPN

Deel van het aansluitnet12 Volume Investeringskosten

Voedingskabels 50.000 km € 40 p/m

Aftakkabels 170.000 km € 10 p/m

                                                  
10 Een deel van de digitale aansluitingen worden met meerdere aderparen gerealiseerd en ander via glasvezel.

Het aantal verkeersdragende aderparen is geschat op ca. 100.000 aderparen.
11 http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=78866 
12 Bron: KPN Studieblad, 09/10, 2000, pag. 361, Prijzen schatting Stratix Consulting
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Geul/route 90.000 km € 10 - 30 p/m

# lassen 9.000.000 € 5 - € 25 p/s

Invoerkabels 60.000 km € 5 - 10 p/m

Kabelverdeelkasten (straatkasten) 22.500 € 2.000 - 5.000 p/st

Het volledig herinvesteren van het huidige koperen aansluitnet tegen de nu geldende kosten
komt neer op een bedrag van meer dan € 6 miljard. Daarmee is het plaatje nog niet compleet.
Een greenfield-telecominvesteerder zou ook nummercentrales neerzetten en die gebouwen
inrichten (elektriciteit, airconditioning, computervloeren etc.). Die gebouwen bestaan uit
kleine centrales (ca. € 1 miljoen per stuk13) en grotere tot zeer grote nummercentrales
(kostprijs € 2 miljoen – ca. € 20 miljoen) Met in totaal 1367 MDF’s14, waarvan zo’n 500
grotere, komt een integrale herinvestering van het passieve aansluitnet en de benodigde
gebouwen neer op ca. € 9 miljard, of € 1000 per opleverbare aansluitlijn. Rekent men alleen
met de kabelinfrastructuur en gaat men uit van het huidig gebruiksniveau (7,65 miljoen
lijnen) dan geldt nog steeds een gemiddeld investeringsniveau van een kleine € 750 – 800
per aderpaar (aansluitlijn).

Technisch kenmerkend voor het koperen aansluitnet is de relatief beperkte capaciteit en de
praktische onmogelijkheid om analoge TV diensten aan te bieden. Na experimenten in de
jaren vijftig (Bezuidenhout) met zwart-wit TV over telefoondraden is deze route niet verder
uitontwikkeld, mede vanwege de komst van kleurentelevisie. Het is redelijk mogelijk om
Breedband Internet met behulp van xDSL-modems aan te bieden. Maar de technische
mogelijkheden van TV over ADSL2+ zijn niet dusdanig15 dat een concurrerende propositie
met het brede analoge TV aanbod eenvoudig te realiseren is, waarbij meerdere gelijktijdige
kijkers in een woning naar verschillende programma’s kunnen kijken.

3.3.2 Kabelnetten kennen vergelijkbare penetratie, maar afwijkende kostenstructuur

Kabelnetten zijn vergelijkbaar met KPN’s aansluitnet qua penetratie in de consumenten-
markt. Zij zijn echter lager in kosten. Volgens de door OPTA in de bijlage weergegeven
figuur met uitkomsten van de marktanalyse zijn er in Nederland ca. 6,25 miljoen kabel TV
aansluitingen (een penetratie onder huishoudens van ca. 90%). De 5 grote kabelexploitanten
die OPTA wil opdragen een kosten georiënteerde aansluitdienst in te voeren, hebben
gezamenlijk ca. 5,8 miljoen analoge kabel-TV klanten. Deze netten zijn sinds de jaren zestig
vrijwel allen onder overheidsregie gerealiseerd met exclusieve machtigingen. Die
machtigingen golden vooral in de centrale bebouwde kom van gemeenten en strekten zich
veelal niet uit naar de kleine buurtschappen. Voor kabelnetten is daardoor minder gegraven.
Als vuistregel werd in Nederland eind jaren negentig een gemiddelde investering per kabel-
aansluiting van ƒ 800 – 1000 gehanteerd incl. de elektronica in het coax-net. Daarmee komt
de totale investeringssom in het kabelnet in Nederland uit op een bedrag tussen € 2,3 en 2,8
miljard. 
                                                  
13 Zie: http://www.xs4all.nl/~balansxs/projectlijst.html ; telefooncentrale Nesselande
14 1361 DSL Enabled
15 na 3,5 km, de gemiddelde lengte van een local loop in Nederland, bedraagt de bitrate ca. 4 Mbit/s
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Het bepalen van de operationele kosten om een hedendaags kabelnet (een Hybrid Fiber
Coaxnet) voor analoge radio- en TV-distributie in stand te houden, zal bottom-up moeten
plaatsvinden met oog voor detail. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de grote goodwill
sommen die betaald zijn bij overnames, waardoor het kostenniveau van een gemiddelde
kabelexploitant niet meer maatgevend is. Een alternatief is om de kosten te bekijken van het
resterende aantal non-profit kabelnetten, die in Nederland veelal wel een retourgeschikt
netwerk hebben gerealiseerd maar zelf niet in digitale TV en internetplatforms hebben
geïnvesteerd. In Annex C worden operationele kentallen geanalyseerd van diverse
kabelexploitanten en stichtingen, en de kosten in detail vergeleken van Multikabel en
Stichting Kabelnet Veendam. Op basis daarvan kan worden gesteld dat een realistisch niveau
voor de kosten van het in bedrijf houden van een volledig HFC-net neerkomt op ca. € 6 – 7
excl. BTW per maand per “ready for service” aansluiting. In de praktijk is in Nederland het
aantal daadwerkelijke kabelabonnees nauwelijks lager dan het aantal “ready for service”
aansluitingen en is de kostprijs per abonnee om analoge audio- en video te leveren dus
nauwelijks hoger.

Tabel 5 geeft enkele kentallen voor de kabel TV sector in Nederland voor het eerste kwartaal
van 2005. Kabelnetten bieden technologisch de mogelijkheid om vier diensten te leveren in
een multiplay-aanbod: analoge TV, digitale TV, Breedband Internet, en vaste telefonie.
Daarmee hebben zij vooral op het punt van TV een ruimer palet aan technologische opties in
concurrentie met partijen die opereren met een technologisch platform via het koperen
aansluitnet.

Tabel 5 Kentallen kabel TV netten stand 1e kwartaal 200516

Aansluitingen analoge TV Digitale diensten

(x 1000) Internet (x 1000) Kabeltelefonie (x 1000) Digitale TV (x 1000)

UPC 2213 Chello 421 UPC 213 UPC 55

Essent Kabelcom 1672 @Home 470 Twinner/VoIP ca. 35 Essent ca. 30

Casema 1338 Casema (Wanadoo) 282 Casema - Casema ca. 30

Multikabel 315 Multikabel 124 Multikabel 23 Multikabel 10

Delta 150 Zeelandnet 76 Zeelandnet ca. 3 Zeelandnet n.b.

CAIW(estland) 88 Caiway 65 Caiway ca. 2 Caiway n.b.

Overigen Ca. 470 Overigen 24 Overigen n.b. Overigen n.b.

Totaal Ca. 6250 Totaal 1462 Totaal ca. 276 Totaal Ca. 135

Kabelexploitanten zijn nu snel aan het groeien in de voor hun additionele diensten en de
introductie van digitale TV. Eind juli 2005 is door CAI Westland bekendgemaakt dat na een
actie van twee maanden onder 80 duizend abonnees voor een gratis TV-decoder (tegen
verzendkosten), zich 50 duizend abonnees hadden gemeld. Het bedrijf gaat geen extra
vergoeding vragen voor digitale TV bovenop het bestaande kabelabonnement. 

                                                  
16 Bedrijfsgegvens & Vecai. http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=578643/sc=f1bf70

Essent, Casema, Delta analoge TV-gegevens ultimo 2004
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UPC heeft eveneens aangekondigd gratis decoders te gaan verspreiden en Multikabel, Essent
(TV Home) en Casema volgen nu ook een simulcast strategie. De grote response op het
aanbod van Caiway maakt een diffusietempo zichtbaar waarbij het window-of-opportunity
voor andere platforms om succesvol te penetreren met videodiensten zich snel sluit als ook
de andere exploitanten (naast UPC) op deze wijze de digitalisering gaan doorvoeren.

3.3.3 WLL en glasvezelnetten tot nu toe beperkt ontwikkeld

In Figuur 2 zijn ook nog WLL en glasvezelnetten als technische optie aangegeven onder de
IP laag. WLL is tot nu toe vooral een niche gebleken17. Het is attractief in dunbevolkte
buitengebieden, een gebied waar ook Digitenne nog aftrek kan vinden, omdat kabelnetten
daar niet reiken. De business case voor WLL is maar matig attractief. Voor elke serieuze
toepassing moet een mast worden ingericht. Men is snel enkele duizenden euro’s kwijt aan
alleen al de mast en antennes. Daarna moet de elektronica nog worden betaald en die is ook
iets duurder. Dat is met enkele tientallen gebruikers per mast niet eenvoudig terug te
verdienen tegenover kabelbreedband en DSL behalve in moeilijk terrein en in andere
speciale omstandigheden.

Met glasvezelnetten is het mogelijk, vanwege de grote symmetrische capaciteit, om alle
diensten digitaal te leveren. Echter de praktijk leert dat de marktdruk van analoge TV
dusdanig sterk is dat een partij als Volker-Wessels-Stevin in de netten die zij aanlegden
(Nuenen, Soest Enschede-Roombeek) een extra vezel gebruiken per woning voor het leveren
van analoge TV. De kostprijs van een optische CATV-converter voor in de meterkast is
echter wel gedaald van ca. € 300 tot € 30 per stuk18.

Voor glasvezelnetten liggen drie hoofdconcepten voor: home run fiber, passsive optical
network (PON) en active optical network (Ethernet). Omdat glasvezel fragieler is om te
monteren en knaagdieren aantrekt wordt in alle gevallen een buizenconstructie (miniducts)
gerealiseerd. 
Home run fiber is daarbij het netwerkconcept om met glasvezel de structuur van het huidige
KPN aansluitnet te volgen; dat wil zeggen lijnen van een paar honderd meter tot ca. 5 km
lengte. Dit komt neer op een investering van ca. € 200 per aansluiting (aderpaar) meer dan
nu geldt voor het KPN aansluitnet (d.w.z. € 950 –1000).
Bij een PON dalen de investeringen in glasvezels (het transmissiemedium) tot ca. € 550 per
aansluiting. Echter de aan te sluiten optische apparatuur is complexer en prijziger. Ook is
€ 550 per aansluiting nog altijd ca. € 100 - € 200 duurder dan constructie van een HFC-
kabelnet.
In een Active optical network worden in knooppunten in de wijk actieve elektro-optische
dataswitches neergezet. Hiervoor zijn duurdere wijkkasten nodig, omdat er (redundante)
voeding in moet worden geïnstalleerd. De kostprijs van deze benadering is iets hoger dan het
aanleggen van een PON voor de ‘outside plant’. Qua elektronica (switches) investering en

                                                  
17 Sinds mei 2005 levert Introweb 2,6 GHz WLL breedband Internet + VoIP diensten: http://www.introweb.nl.
18 VWS tijdens UNETO presentatie op TINE/RAI April 2005 over Fiber to the Home
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beheerkosten is het vergelijkbaar met VDSL en concepten als Ethernet-to-the-Home19 en
Narad Networks20, waarbij ook apparatuur tot dicht bij de aansluiting moet worden
toegevoegd. Door de glasvezel als medium in de laatste meters is het echter duurder dan
deze andere twee. Waar het grote woningdichtheden betreft (flats) is het economisch wel
attractief, veelal omdat dan de laatste meters met LAN-bekabeling (UTP) wordt gerealiseerd.
Investeringen in de plant variëren daardoor van € 250 per flat tot € 750 per woning.
In Nederland zijn de meeste optische netwerken tot nu toe een variant van een PON of een
Actief optisch netwerk. Er zijn volgens VWS21 nu ca. 50 duizend woningen en
appartementen op deze wijze in Nederland aangesloten.

Glasvezel is o.a. gerealiseerd in proefgebieden als Kenniswijk, enkele Vinex-wijken en
reconstructiebuurten. Naast gemeenten en woningbouwcorporaties zijn er ook volledig
private ondernemingen actief zoals Lijbrandt Telecom.

Er is al jaren een verwachting dat de operationele kosten van glasvezelnetten lager zullen
uitvallen dan die van kopernetten en coaxnetten. Echter door de beperkte toepassingsschaal
tot nu toe is daar nog nooit een duidelijke bevestiging van gekomen. De kans is dus groot dat
kapitaalskosten en afschrijvingen de eventueel lagere operationele kosten weer teniet doen.
De consequentie is dat glasvezel meer technische mogelijkheden (bandbreedte) biedt, maar
ook een duurder medium is voor het realiseren van multiplay. Dan is alleen een business
case te rechtvaardigen waarbij substantieel hogere omzetten uit diensten worden ontvangen,
of waarbij gebruikers bereid zijn een aansluitpremie neer te tellen (toekomstvast etc.).

De rol van satelliet is niet diepgaand uitgewerkt voor multiplay. Het aantal uitstaande
smartcards beloopt zo’n 600 duizend. Echter ruim een kwart daarvan behoort vermoedelijk
aan Nederlanders in buitenlandse woningen. Ook heeft het een eigen typische groep
gebruikers. Satelliet is een terugvaloptie voor het verzenden van videoprogramma’s naar
moeilijk bereikbare gebieden en gaten in de dekking, waar recent ook Versatel van gebruik
heeft gemaakt.

3.3.4 Kosten onderling vergeleken toont voorsprong kabelnet

Bij een onderlinge vergelijking van de kosten22 van de technieken [Tabel 6] vallen twee
zaken op: ten eerste vallen de kosten van een HFC-kabelnet, waarmee analoge radio- en TV
gedistribueerd kunnen worden, lager uit dan een aansluitlijn bij KPN. Oorzaken moeten
vooral worden gezocht bij de beperking van deze netten tot de bebouwde kom. Het
aansluitnet van KPN bedient daarentegen vanwege de vroegere leverplicht ook boerderijen
en industrieterreinen (bijv. Maasvlakte).

                                                  
19 Essent test dit met Teleste en Tratec Telecom
20 Op beperkte schaal ingezet door Caiway
21 VolkerWesselsStevin
22 Investeringen per lijn met aansluiting van alle relevante panden in een gebied
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Tabel 6 Kabelnetten vooral goedkoper door beperking tot bebouwde kom

Type Kopernet Kabelnet Glasvezel

Aderpaar HFC - Home run – PON - Ethernet

Investering in medium € 750 – 800 € 365 – 450 23 € 950 – 1000 € 550 € 250 – € 750

Integrale kosten p/mnd € 9,59 € 6 – 7 (< € 9?) (< € 7?) (< € 7?)

(Line)sharing p/mnd € 1,91 ??

Ten tweede is linesharing op het kopernet voorlopig attractief voor derden zonder eigen net
(tot het punt waar xDSL technisch tekort schiet om aan de vraag te voldoen), want zelf een
HFC-net bouwen is duurder dan linesharing, en het is nog een grote vraag of een
glasvezelnet wel of niet goedkoper is in operationele kosten. Een tarief voor toegang c.q.
sharing van een HFC-net is daarbij ook een grote onbekende. Kabelexploitanten kunnen de
eigen of aan hen gelieerde dienst tegen een nultarief ‘vrij baan’ verlenen over hun net en
daarmee schijnbaar goedkoper zijn dan het alternatief: ‘linesharing’ op het kopernet. De
attractiviteit van zo’n vorm van gratis transport hangt deels samen met de kosten van
complementaire apparatuur (DSLAM, CMTS, modems, decoders, optische apparatuur etc.)
om de dienst te realiseren.

In de volgende paragrafen en hoofdstukken zal worden uitgewerkt hoe de situatie van een
andere historische uitgangspositie en een nultarief voor spectrale transportcapaciteit over de
kabel doorwerkt op de concurrentieverhoudingen en op de business case voor
kabelexploitanten en hun breedbandconcurrenten via DSL en in mindere mate glasvezel.
Omdat er niet zoiets bestaat als een gratis lunch, wordt er ergens ingeleverd, dan wel kosten
afgewenteld c.q. een kruissubsidie gegeven, en dat geldt ook in dit geval voor capaciteits-
allocatie op de kabelnetten.

3.4 Scheve uitgangspositie beïnvloedt concurrerend vermogen

Het is evident dat de ‘endowment’ van de technische mogelijkheden en erfenis waartoe
marktpartijen toegang hebben het ‘multiplay’ speelveld beïnvloeden. Zowel KPN als de
DSL-platformpartijen die van haar aansluitnet gebruik maken ervaren een andere aanblik van
de markt dan de kabelexploitanten. Dat veld kan sterk kantelen ten faveure van de kabel
wanneer analoge video als deel van de ‘multiplay’ bundel de markt gaat bepalen. Delen van
de bundel zijn dan wel beconcurreerbaar en andere niet. 

Dit wordt versterkt in situaties waarin de situatie van simulcast van analoge en digitale TV
kanalen tegen de maandelijkse abonnementsprijs de norm wordt. Dan is de capaciteit van de
kabel tot de nok toe “vol” bezet. Worden er gratis decoders verstrekt en ontstaat er een
moeizaam traject voor open toegang tot de kabel. Dit is het scenario wat bij veel
kabelexploitanten al jaren op ‘het nachtkastje’ ligt. Men hoopt de groei van het
                                                  
23 Bedrag is inclusief optische HFC-systemen en retourgeschikt coaxnet, geen buitengebied aansluitingen
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Internetverkeer bij te kunnen houden met ‘het evolutionaire model’. De hoeveelheid
frequentieruimte die RF-kanalen op een kabelnet nu innemen voor internetverkeer is redelijk
beperkt ten opzichte van tientallen kanalen analoge en digitale TV.

Door de kabel TV branche wordt systematisch aangegeven dat met hun netten nog vele jaren
upgrades te maken zijn en dat glasvezel niet vereist is. Capaciteitsuitbreidingen op de coax-
kabel zijn daarbij goedkoop te realiseren vanwege incrementele elektronica-investeringen.
Breedbandige multiplay via de koperdraad leidt al snel naar een upgrade via VDSL of met
een sprong naar onmiddellijke verglazing tot in de woning. Deze twee werkwijzen om
multiplay verder in de markt te ontwikkelen vereisen beiden fors hogere investeringen en
onder marktsturing een sterkere band met de klant.

Het is onduidelijk in hoeverre het toestaan van bundeling ook wordt beoordeeld aan de aard
en soort investering, die een onderneming aangaat als hij die in de markt zet. 

3.5 Scheve toegangs- en bundelingsregulering bevoordeelt deel van de partijen

In de vorige paragraaf is al geconstateerd dat veel marktpartijen die nu met DSL actief zijn,
technologisch in hetzelfde schuitje zitten als KPN ten opzichte van kabel TV bedrijven. Ook
commercieel en qua reguleringsregime is een deel van de DSL-aanbieders veel meer met
elkaar te vergelijken dan met de kabelsector.

DSL leveren via linesharing en unbundled local loops bleek in het verleden een zeer
lucratieve activiteit24. Een aantal kabelexploitanten kon het tempo van DSL aanbieders
minder goed bijhouden dan ze gehoopt hadden in breedband. Met multiplay worden echter
de doelpalen verzet, want bij (digitale) video en audio is men veel meer op het
competentieterrein van de kabelsector aangeland dan met (breedband) Internet.

Wat dan opvalt vanuit het perspectief van multiplay concurrentie zijn de volgende
asymmetrieën, die voortkomen uit de ontwerpbesluiten van OPTA:
• breedbandkabelexploitanten installeren DSL buiten hun geografisch gebied via

gereguleerde toegang tot unbundled local loops
• de in te voeren aansluitdienst (vastrecht) op de kabel staat kruissubsidie toe naar nieuwe

(multiplay-) diensten, doordat upgrades in het coax-net mogen worden doorbelast25

• geen interne beprijzing RF-kanalengebruik opent deur naar simulcasten en “vol is vol”
beleid

• toegang gericht op TV programmadistributie en niet op transportcapaciteit coax-net
• digitale TV werd niet als deel gezien van analoge TV-markt: gratis penetratie-

aanbiedingen worden nu breed gelanceerd

                                                  
24 Tiscali heeft in diverse kwartaalrapportages in 2004 gemeld dat zij daarmee ca. 70% brutomarge behaalt
25 Zie Stratix rapport over Vastrecht op de Kabel
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• voorstel bundelingsregulering introduceert stoplicht model voor KPN, dus vooral op het
spraakvlak. Een vergelijkbare zaak bij kabelexploitanten voor video is niet voorgesteld

Er is dus gekozen voor een sterk afwijkend instrumentarium per soort aansluitnet, hoewel via
beide typen netwerken zo’n 6,25 miljoen vaste aansluitingen kunnen worden bereikt.
Hierdoor ontstaat afwijkende regulering en een risico dat via regulering de technologisch al
ongunstigere uitgangssituatie van partijen die het koperdraad aansluitnet gebruiken (KPN,
DSL platformhouders, veel (zakelijke) niche ISP’s ) voor het voeren van een multiplay
strategie wordt bevestigd en versterkt.

Het is de vraag hoe de inkomstenstromen en investeringsrisico’s voor multiplay liggen en
daarmee ook òf deze asymmetrische regulering wel zo logisch is. Dat vereist inzicht in de
mogelijke spelers en de business case voor kabelexploitanten.
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4 Vele partijen kunnen een multiplay strategie opzetten

Voor multiplay is het vereist om een breedbandige aansluiting te realiseren, waarbij vooral
video een technisch vraagstuk stelt. Voice-over-IP is een aanzienlijk kleiner technisch
vraagstuk. Door de veel heterogenere geconvergeerde omgeving kunnen voor multiplay veel
aanbieders hun make-or-buy beslissing met betrekking tot eigen facilities of inkoop op
verschillende niveaus van de investeringsladder leggen: bezit van, respectievelijk toegang tot
bijvoorbeeld de aansluitlijn, DSL-platform, ISP-facilities, dienstenplatforms, content. 

Wanneer alle netwerkelementen worden ingehuurd (eventueel zelfs billing & customer-care)
is sprake van een ‘virtual operator’ of specifieker ‘platform-less reseller’. We duiden deze
verschillende keuzes voor aanbieders voor de herkenbaarheid aan met ‘facilities based’,
‘local loop access’, ‘bitstream-access’, ‘ISP’, ‘ASP’, ‘reseller’. 

In dit hoofdstuk wordt iedere partij in hun marktpositie kort toegelicht, waarbij hun rol in
een multiplay markt wordt aangegeven en enkele voorbeeld bedrijven genoemd.

4.1 Facilities based marktpartijen hebben vooral uitgangspositie

De eerste groep multiplay spelers zijn de partijen die zelf een aansluitnet bezitten of
construeren. De partijen die naar industrieterreinen netten aanleggen of (inter)nationale
glasvezelbackbones worden buiten beschouwing gelaten. Dan omvat deze groep o.a. KPN en
de kabelexploitanten, Enertel, Versatel en Introweb die actief zijn met WLL. Tenslotte zijn
o.a. Unet, VWS en Lijbrandt Telecom26 actief met het realiseren van glasvezelnetten in
enkele gemeenten en bij woningcorporaties. De aanleggers van glasvezelnetten hebben
ervaren dat zij praktisch nog niet om analoge video distributie heen kunnen.

Deze spelers kennen vooral een uitgangspositie, waarvan één van de sterkste argumenten bij
vaste netten is dat de verbinding tot in een woning loopt en er dus een commerciële relatie is
met de (hoofd)bewoner of pandeigenaar. De tweede punt is inertie, de eenvoud voor een
analoge telefoonlijn c.q. kabel-TV aansluiting van een volledig uitontwikkelde en
toegesneden techniek. “Er komt TV uit de ronde kabel, dus ook digitale TV”

Versatel verhuurt haar WLL-frequenties onder aan Introweb, deze vergunning loopt januari
2008 af en Enertel richt zich niet op de consumenten. Een klein aantal partijen dat actief is
met WiFi op het platteland is te veel een nichespeler voor deze multiplay analyse. Het is niet
te verwachten dat er een volledig op radiotechnieken gebaseerde vaste multiplay speler
opduikt in de consumentenmarkt. DVB-T is vooral een component in de multiplay bundel
voor partijen zonder kabelnet, maar kent ook limiteringen, en de tweeweg-versie is vooral
een beursvloer-demonstratie geweest.

                                                  
26 Lijbrandt Telecom kondigde in juli aan vestigingsplaats Hillegom volledig te gaan verglazen
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4.2 Local loop access compenseert uitgangspositie deel spelers

De regulering van toegang tot het aansluitnet heeft ervoor gezorgd dat veel partijen vrijwel
op gelijke hoogte zijn gekomen met KPN en de kabelexploitanten met eigen facilities in
breedband. Tiscali Wholesale, Versatel, BBned en Wanadoo (binnenkort) kunnen technisch
veel eigenschappen beheersen en zaken als video over DSL en VoIP introduceren. Scarlet
Telecom kondigde recent aan ook naar het uitrollen van een eigen DSL platform te kijken27.
Easynet (Novaxess) richt zich sterk op de zakelijke markt, hoewel dochter Concepts ICT
redelijk de vrije hand heeft en enkele glasvezelnetten beheert met een triple-play aanbod.

Op de kabel is toegang lastiger te verwerven voor partijen die niet gelieerd zijn aan de
eigenaar zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld Priority Telecom en UPC, en @Home bij
NutsMaas. De uitzonderingen zijn @Home bij COGAS, Chello en @Home bij Kabel-Noord,
en Caiway die actief is bij een aanzienlijke groep onafhankelijke kabelnetten. Veel
kabelexploitanten hebben voor digitale TV de dienst door Mediakabel laten leveren. Enkele
grote kabelexploitanten hielden als consortium aandelen in dit bedrijf. Per 1 oktober 2005
wordt het bedrijf als gezamenlijke dienstverlener ontmanteld28. Kabelexploitanten installeren
nu hun eigen digitale ontvangststations.

Een multiplay strategie met IP-TV is voor al deze partijen te realiseren. Daarbij geldt de
kanttekening dat zelfs met de hogere bitrates van ADSL2+, men niet tot in alle woningen
reikt vanwege te lange aansluitlijnen. Een aantal kabelexploitanten breidt de diensten ook uit
via ADSL buiten hun eigen regio.

4.3 Bitstream-access is vooral attractief voor dunbevolkte gebieden

Alleen KPN heeft een landelijk dekkend breedbandnetten aangelegd met DSL en wordt
daarom door andere partijen deels gevraagd voor levering van Bitstream diensten. Dit is met
de kwaliteitsbeheersing van Bitstream vooral een make-or-buy beslissing ten opzichte van
het hebben van een eigen DSLAM-opstelling. Het beïnvloedt de meeste mogelijkheden van
een multiplay aanbod amper.

4.4 ISP’s kunnen over vele aansluitplatforms werken

Veel ISP’s hebben aangetoond ook zonder eigen DSL-net, kabelmodemnet c.q. glasvezelnet
een pakket diensten te kunnen leveren dat competitief is met een multiplay aanbod. In de
praktijk zijn het vooral VoIP en breedbandcombinaties. InterNLnet en Solcon zijn goede
voorbeelden. Wanadoo gaat daarbij het verst met haar livebox en bundelt ook met zuster-
bedrijf Orange. Het belang van dergelijke multiplay voor moeder France Telecom wordt
onderstreept met een recent aangekondigde rebranding van Wanadoo naar Orange.

                                                  
27 Ivo Bokkerink, Triple Play op z’n Zweeds, 23 juli 2005, FEM/Business.
28 Mediakabel wordt geliquideerd, Dutchmedia, 28 mei 2005, http://dutchmedia.web-log.nl/log/2652602
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4.5 ASP’s bundelen toegang bij hun kerndiensten

Het bundelen van breedband internettoegang bij ASP-diensten als webhosting of vormen van
off-site computing en backup is veel meer te zien als een zakelijke markt. Zij worden vooral
bediend door wholesalers als BBned, of gebruiken KPN’s Epacity. Enkelen zijn echter na
2000 de consumentenmarkt opgekomen o.a.: Trueserver. Ook Fiberworld komt vooral uit de
hosting voort.

In dit deel van de internetsector bevinden zich ook veel webhosters en MKB-georiënteerde
automatiseerders, die allerlei aanvullende diensten bundelen als beveiliging, spam- en
virusfiltering, maar ook VoIP-servers draaien voor klanten. Zij concurreren deels met ISP’s
die veel aanvullende diensten leveren als ASP zoals bijv. XB networks, BIT en Easynet.

Een tweede categorie zijn juist de nichespelers als ASP, die zich sterk richten op een beperk-
te set applicaties. Meest prominent zijn op dit punt Skype en Microsoft waar het VoIP be-
treft. Stand-alone VoIP-providers als Rits Telecom (nu BBned) en Vonage, kunnen onver-
wachte rollen vervullen wanneer zij als white label samen gaan werken met een marktpartij.

MSN Messenger met 5 miljoen gebruikers in Nederland signaleert via het SIP protocol dat
ook VoIP bestuurt. Het bedrijf heeft al video-conferencing diensten gelanceerd. 

4.6 Resellers kopen praktisch alle elementen in

Het starten van een Virtual ISP’s, Switchless Carrier (Pré)Selectie providers als Mobile
Virtual Network Operators zijn bekende markttoetredingsstrategieën op de investerings-
ladder. Voor deze resellers, die initieel vrijwel alle aspecten van een dienst inkopen en
relatief weinig zelf installeren is multiplay via het in één pakket aanbieden van bestaande
diensten een natuurlijke start. Zij bundelen de verschillende diensten rondom hun billing en
klantensysteem. Voor hen is de rol die het customer service center in Figuur 2 als spin tussen
de multiplay applicaties een logische evolutie.

In het verleden hebben als resellers gestarte bedrijven als Scarlet Telecom en Tele2 voor
delen van hun onderneming de ‘buy’-beslissing in een ‘make’-beslissing omgezet en de
investeringsladder beklommen. Reselling is echter een natuurlijke extensie in onverkend
terrein en het is dan ook niet verrassend dat Scarlet Telecom een deel van hun nieuwe
uitgebreide Scarlet One multiplay bundel met internet, telefonie, mobiel en digitale TV via
reseller-constructies heeft gerealiseerd. 

Er zijn, gezien het feit dat resellers de markt kunnen betreden en wholesalers in de markt die
aan dergelijke bedrijven willen leveren, geen ‘barriers to entry’ voor een ‘buy’-strategie om
de markt met een multiplay te betreden.
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5 Multiplay business case voor kabelexploitanten

In dit hoofdstuk wordt de multiplay business case van een kabelexploitant beschreven.
Kabelexploitanten hebben de multiplay business case al vanaf midden jaren negentig
ontwikkeld. Echter initieel had men de vraag naar kabelmodems zeer laag ingeschat en de
technologische vraagstukken bij circuitgeschakelde telefonie over de kabel schromelijk
onderschat. Alleen UPC heeft telefonie op serieuze schaal doorgezet. De rest opteerde er al
snel voor op VoIP te wachten en aan technische integratie van de platformen voor de
verschillende diensten te werken.

Deze integratie is gerealiseerd aan de hand van de EuroDOCSIS standaard. De integratie
reikt hierbij ver. Een EuroDOCSIS platform ondersteunt breedband kabelinternet, vaste
telefonie met behulp van VoIP en de retoursignalering van conditional access settop boxen.
De technische standaardisatie van de branche vereiste wel een flinke sanering van oudere
fabrikantspecifieke kabelmodems, (bij UPC en Essent) circuitgeschakelde telefoontechnie-
ken en een vervanging van settop-boxen. Medio 2005 zijn deze ingrepen in volle gang, ook
al lopen enkele partijen (o.a. Essent) nog tegen technische kinderziekten aan.

De business case is uitgewerkt voor Multikabel, omdat van dat bedrijf uit openbare bronnen
zowel gedetailleerde gegevens bekend zijn over omzetten per dienst en gemiddelde klant29,
als ook een aanzienlijk deel van de netarchitectuur en bedrijfsmiddelen waarmee de nieuwe
diensten naast de analoge kabel TV zijn gerealiseerd. Bovendien is men bij Multikabel al
operationeel met multiplay diensten die bij andere exploitanten nog worden ingevoerd. Het
bedrijf lanceert nu ook in hoog tempo nieuwe niet-traditionele diensten30.

In de eerste paragraaf wordt daarbij het perspectief van het dienstenaanbod en de
inkomstenstromen gehanteerd. In de volgende paragraaf komt de kostenkant aan bod en de
derde en vierde paragrafen beschrijven de mogelijkheden tot opereren buiten de eigen
kabelregio met retail en wholesale diensten.

5.1 Multiplay inkomstenstromen attractief voor kabelexploitant

5.1.1 Van audio- en videodistributie naar Internet en telefonie

Kabelexploitanten hebben de afgelopen vijftien jaar hun omzet vooral weten op te voeren
door het aanbod aan radio en TV-kanalen uit te breiden, abonnementsprijzen te verhogen en
de penetratie op te voeren. Het gemiddelde tarief voor een standaardpakket is in de periode
1993 – 2002 met 45% gestegen31. Het gemiddeld aantal TV zenders in dat pakket liep op van
20 naar 31 en het aantal radiozenders naam toe van  27 tot 34. De penetratie is in die periode
                                                  
29 Annex B bevat een financieel overzicht van omzet, kosten, investeringen en activa voor Multikabel en

moeder Primacom AG.
30 Multikabel biedt nu ook online storage aan, Persbericht 25 juli 2005,

http://www.multikabel.nl/actueel.php?page=actueel&l=3&m2=10&pp=actueel&persid=111 
31 Vecai / Commissariaat van de media. http://www.vecai.nl 
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gegroeid van 5,2 miljoen naar 6,25 miljoen huishoudens en de omzet met de
standaarddienstverlening steeg van € 480 miljoen in 1993 naar € 850 miljoen incl. BTW. 

Het was duidelijk dat deze wijze van groei eind jaren negentig tegen haar grenzen aan zou
gaan lopen. In die tijd is de sector haar netwerken retourgeschikt gaan maken; in de eerste
plaats voor interactieve televisie, maar ook om telefoondiensten aan te bieden.
Kabelmodems, datacommunicatiediensten en Internettoegang werd initieel als een
bijkomstigheid gezien in de businessplannen. 

Dat pakte in de praktijk anders uit. De inkomsten uit digitale TV via bouquetten, pay-per-
view, premiumkanalen, near-video-on-demand etc. voor zijn voor vele kabelexploitanten tot
nu toe teleurstellend geweest. De uitbreiding van marktaandeel van telefonie is met
circuitgeschakelde technieken bij UPC op ca. 10% van de ervoor geschikt gemaakte aan-
sluitingen (ca. 160 duizend klanten) blijven steken, terwijl Essent Kabelcom met Twinner bij
28 duizend abonnees (1,5%) pas op de plaats maakte32 en VoIP telefonie ging ontwikkelen.

Bij kabelexploitanten ontwikkelt men nu alles op het EuroDOCSIS IP platform. Multikabel
is daarmee al ver gevorderd. Tabel 7 laat voor Multikabel de omzetten en gemiddelde
klantenaantallen uit 2004 zien. Daaruit blijkt dat dit bedrijf al het merendeel van haar omzet
boekt met het verlenen van Internettoegang en datacommunicatiediensten
(bedrijven/scholen). Sinds het bedrijf medio 2003 een VoIP aanbod lanceerde is ook die
dienst met succes vermarkt.

Tabel 7 Kerncijfers 2004, omzet en gemiddelde klantenaantallen Multikabel33

Bereik in 2004 Omzet

(ex. BTW)

Gemiddeld

klantenaantal

Gemiddelde

klantomzet

Aansluitbare huishoudens in gebied 341.808

“Ready for Service” aansluitingen 325.853

Diensten in 2004 '000 € € / maand

TV Analoog  42.411 315.277  11,21 

TV Digitaal  931 6.211  12,49 

Internet  32.522 98.370  27,55 

Telefonie  3.781 10.859  29,02 

Overig  9.088 

- waarvan Datacom / Kennisnet  4.912 911  449,32 

Totaal 88.733

                                                  
32 Twinner is alleen uitgerold naar de steden Groningen, Assen, Sneek, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede

(2004 ca. 320 huishoudens) en bereikte in die gebieden een penetratie van bijna 9% van de huishoudens.
33 Bedrijfsgegevens Primacom AG
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5.1.2 Ingrepen bij digitale video vanwege mislukte strategie

De beperkte vraag naar apart te verrekenen digitale TV programma’s en de
marktbewegingen van KPN (KPN TV via Digitenne) en Versatel (voetbalrechten) heeft
geleid tot een forse koerswijziging bij alle grote kabelexploitanten bij digitale TV diensten.
Het consortium van enkele grote kabelexploitanten, dat samen Mediakabel en de dienst Mr.
Zap had opgezet, heeft besloten daar per 1 oktober 2005 een einde aan te maken. Vrijwel alle
kabelexploitanten van enige omvang voeren deze maanden een eigen platform voor digitale
video in en lanceren een nieuwe digitale TV propositie. Die kenmerkt zich door het gratis
verstrekken van decoders en/of het bundelen van een fors pakket digitale kanalen in het
standaardpakket. Daarbij wordt een flink aantal kanalen uitgezonden via simulcast: zowel
analoog als digitaal uitzenden van TV-programma’s. Sommige kabelexploitanten reduceren
het aantal analoge TV-zenders en verstrekken gratis decoders, anderen voeren het aantal juist
op. Met die laatste aanpak wordt de frequentiecapaciteit op het kabelnet wel snel uitgegeven
en wordt toegang voor derden (andere programma-aanbieders) een ingewikkeld vraagstuk.
Tabel 8 beschrijft het herziene radio- en TV aanbod van Multikabel.

Tabel 8 Aanbod radio- en TV-programma’s Multikabel per 1 januari 200534

Basispakket: 15 TV- en 39 radioprogramma’s.

Standaardpakket: 42 TV- en 39 radioprogramma’s  & simulcast digitaal

Pluspakket (Digitaal): 25 TV kanalen en 40 digitale muziekkanalen

7 Premium- en 9 Extra kanalen (Digitaal): Abonnement op pluspakket niet noodzakelijk

Pay-per-view / Near-Video-on-Demand: Diensten medio 2002 in de wachtstand gezet; gebrek aan belangstelling. 

Volgens Multikabel’s jaarverslag abonneert 99,5% van de klanten zich op het standaardpak-
ket. Het bedrijf verlaagde daarbij de prijs van het Pluspakket tot € 5 incl. BTW per maand.
Op de premium- en extra kanalen kan men zich apart abonneren. Caiway, Casema, Essent
Kabelcom volgen een met Multikabel vergelijkbare strategie en Delta (Zeelandnet) kondigde
recent aan35 na de zomer ook deze aanpak te gaan volgen. Ook hun pluspakketten zijn
tegenwoordig niet veel duurder meer geprijsd (ca. € 7,50),

De multiplay-strategie van de kabelexploitanten Caiway, Casema, Essent en Multikabel
concentreert zich op het versmelten van digitale en analoge radio- en TV in het abonnement
van het standaardpakket. Daarmee koppelt men deze dienst aan de bestaande marktpositie
op het gebied van de analoge TV dienst en heeft met typisch 99% van de klanten een grote
schaal. Kabelexploitanten bieden daarom multiplay-bundels aan waarbij men in toenemende
mate digitale video als dienst ‘weggeeft’ door het tot onderdeel van het standaardpakket te
maken, waaraan iedere klant meebetaalt. UPC heeft evenals als Caiway aangekondigd een
decoder gratis te willen distribueren onder haar klanten36, maar dit bedrijf zal € 9,95 gaan

                                                  
34 Primacom jaarverslag 2004 
35 Jeffrey Kutterink, Zeelandnet zet groot offensief in, Bellen via internet en digitale televisie moeten hoofd

bieden aan concurrentie, Provinciale Zeeuwse Courant, 26 mei 2005 
36 UPC annonceert een investering van € 300 miljoen in gratis decoders, Directeur Nederland D. Karsten in

Mediazaken, BNR Nieuwsradio 19 maart en Het Financieele Dagblad d.d. 21 maart 2005.
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vragen voor een interactief digitaal abonnement en neemt daarmee het risico van een
investering in door de klant ongebruikte elektronica.

Het volledig integreren van digitale TV in het tarief voor het standaardpakket en het
verstrekken van gratis decoders of gratis weggeven van deze apparaten bij acties maakt in
ieder geval duidelijk, dat de uitkomst van de marktanalyse van OPTA in het ontwerpbesluit,
waarbij analoge en digitale TV als gescheiden markten werden aangemerkt, nu al een
herbeschouwing behoeft.

Het in een multiplay aanbod matchen van zo’n digitale TV propositie is voor toetreders tot
de markt commercieel lastig. Bij de ultieme penetratieprijs, een gratis decoder van de
kabelmaatschappij, demonstreerde Caiway in juli, dat zij in staat was met één actie de
meerderheid van haar klantenbestand in over te halen. Dat is het klassieke voordeel van een
incumbent. Gebruikers associëren de kabelexploitant nu eenmaal als eerste met het leveren
van radio- en vooral televisiediensten.

5.1.3 Inkomstenstromen bij een multiplay aanbod voor een kabelexploitant

Mede op basis van de gedetailleerde Multikabel cijfers voor het eerste kwartaal van 2005,
[zie Tabel 18 in Annex A] waarbij de eerste effecten van hun nieuwe prijsstrategie voor
digitale TV zichtbaar worden, kan een redelijk adequaat model voor de batenzijde van een
kabelexploitant per dienst per afnemer worden gegeven.

Tabel 9 Omzet per dienst per afnemer voor een multiplay kabelexploitant 2005 

Multikabel37 1Q2005 Multiplay-model kabelexploitant 2005

Gemiddelde klantomzet € / maand Gemiddelde klantomzet per afnemer € / maand

TV Analoog  12,63 TV Analoog  12,50 

TV Digitaal (standaardpakket) - TV Digitaal (standaardpakket) -

Internet  26,00 Internet  25,- 

Telefonie  31,89 Telefonie 30,- 

TV Plus pakketten & premium kanalen  9,05 TV Plus pakketten & premium kanalen 10,-

Video-On-Demand - Video-On-Demand 10,-

De enige dienst die op dit moment door de meeste kabelmaatschappijen niet duidelijk
zichtbaar wordt aangeprezen is (near-) video-on-demand. Alleen UPC ondersteunt op dit
moment NVOD, de anderen hebben dit de afgelopen jaren wegens gebrek aan succes in de
wachtstand gezet. Enkele kabelexploitanten hebben wel (publieke) demonstraties van
(N)VOD via IPTV over hun kabelnet gegeven en dit beschreven als “in aantocht”. Voor deze
dienst is een schatting genomen voor de opbrengst van die dienst is ca. € 10 per maand voor
de geïnteresseerde afnemer38 voor VOD-diensten. (N)VOD is vooral relevant voor de
kostenzijde vanwege capaciteitsbeslag op de kabel versus omzetpotentie.

                                                  
37 Primacom jaarverslag 2004 
38 Dit bedrag komt overeen met het bestellen van ongeveer 2 films per maand per actieve afnemer van de dienst.

Dat spoort met ervaringen van o.a. Time Warner Orlando-proef, Bell Atlantic Stargazer en recenter Fastweb
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Tabel 9 maakt duidelijk dat digitale TV qua inkomsten per afnemer voorlopig niet als de
grootste bron van nieuwe kasstromen wordt gezien. Wie als doel stelt de omzet te vergroten
geeft in een bundel zal sneller die dienst cadeau geven aan de klant, dan in te leveren op de
omzet bij telefonie of internettoegang. Echter (digitale) videosignalen  nemen wel een groot
deel van de kanaalcapaciteit in beslag. Is die capaciteit vrijelijk toewijsbaar, terwijl
concurrenten juist daarvoor hoge kosten moeten maken, dan wordt het zeer attractief om in
een bundel op die wijze het aanbod te organiseren. Om de consequenties hiervan te bepalen
is inzicht nodig in de kosten van een multiplay aanbod voor een kabelexploitant. Dat wordt
in de volgende paragraaf beschreven. Daarbij wordt ook beschreven hoe voor enkele
diensten het capaciteitsbeslag uitpakt. 

5.2 Multiplay kabelexploitanten kent vooral incrementele kosten

In deze paragraaf wordt de kostenzijde van een multiplay business case voor
kabelexploitanten uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op kapitaalskosten, daarbij worden de
kostenstructuur en de netarchitectuur beschreven op basis van openbare leveranciersprijzen,
waarbij wordt ingegaan op het incrementele karakter van hun case. Daarna wordt ingegaan
op operationele kosten: o.a. inkoopkosten voor wholesale VoIP, Internet en telefonie. 

5.2.1 Kapitaalsinvesteringen incrementeel op bestaande ‘plant’

Het uitgangspunt voor de business case voor multiplay die kabelexploitanten hanteren is een
Hybride Fiber-Coax netwerk in de steden en dorpen met tussen deze plaatsen een interlokale
glasvezelbackbone, waarop SDH-transportringen zijn gerealiseerd. Via deze ringen wordt
vanuit een centraal ontvangststation een pakket radio- en TV-signalen digitaal gedistri-
bueerd. In regionale ontvangstations worden de programma’s uitgekoppeld en naar analoge
signalen worden omgezet om daarna over een optisch AM-VSB systeem39 naar de wijkcentra
te worden vervoerd. Soms worden in het regionale inkoppelpunt nog enkele lokale radio- en
TV-programma’s voor die specifieke stad of regio toegevoegd. Vanuit het wijkcentrum
wordt het signaal over het wijknet, een coax-netwerk verder verspreid naar mini-sterpunten,
waar zich multitaps bevinden die het signaal in afzonderlijke coax-kabels sturen die een
woning aansluiten. In het wijknet bevinden zich ook groeps- en eindversterkers om het
signaal op voldoende niveau te houden.

Als vuistregel wordt in de kabelindustrie gehanteerd dat het aanleggen van een lokaal
kabelnet in de bebouwde kom (het analoge HFC-deel) ca. € 365 - € 450 per aansluiting kost.
Nieuwe wijknetten worden direct met retourgeschikte versterkers in het wijknet uitgerust. De
oudere netten zijn het afgelopen decennium retourgeschikt gemaakt.

                                                                                                                                               
in Italië. Zie Screendigest, European Digital Pay TV Platforms: Market assessment and forecasts to 2008,
January 2004, Telecom.Paper, FastWeb aims to be 2nd largest fixed operator by end 2006, 14 July 2005

39 Amplitude Modulation – Vestigial Side Band een analoog transportsysteem
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Het hoofdbestanddeel van de kabelnetinvesteringen betreft het aanleggen van de kabels en
het straatmeubilair, die over relatief lange perioden worden afgeschreven (zie Tabel 10).

Tabel 10 Afschrijvingspercentages kabelnet ONS (Schiedam)40

Netwerk onderdeel % Jaren

Telecommunicatie wijknetten 3,33 30

Glasvezelkabel 4 25

Telecommunicatie ontvangststations 10 10

Straatmeubilair kabelnet 6,67 15

Apparatuur kabelnet 13,3 7,5

Internetmodems 33,3 3

Moderne kabelnetten die voor een multiplay aanbod geschikt zijn gemaakt, kenmerken zich
door een fors aantal incrementele investeringen in apparatuur die specifiek voor deze
diensten bestemd zijn. Groeps- en eindversterkers zijn retourgeschikt gemaakt en multitaps
aangepast. AM-VSB systemen zijn met een retourkanaal uitgerust en er zijn upconverters en
combiners bijgeplaatst. Op de backbone is een combinatie van SDH/DWDM- transport-
systemen, Internetrouters voor kabelnetten (CMTS) en apparatuur voor digitale video
bijgebouwd. Cisco beschrijft de opzet in een white paper41 aan de hand van een case bij de
duitse Primacom AG.

Figuur 3 Architectuur multiplay kabelnet Primacom AG
                                                  
40 Jaarverslag ONS 2003 (Schiedam)
41 Primacom Converges Ethernet and TDM Traffic at SDH Layer With the Cisco ONS 15454 Multiservice

Provisioning Platform; http://www.cisco.com/warp/public/cc/so/neso/olso/prodlit/prmcm_cp.pdf 
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De opzet die Cisco in Figuur 3 schetst heeft algemene ingang gevonden. Kabelexploitanten
hebben veelal hun eigen toeleveranciers. In Nederland werken Multikabel42 en Essent
Kabelcom43 met Cisco-apparatuur. Beiden hebben afgelopen jaar daar, evenals Caiway
apparatuur van de fabrikant Big Band Networks, aan toegevoegd, die de nieuwe multiplay
diensten nog verder integreert en met haar platform “high-speed data, voice over IP, digital
broadcast television, HDTV, transport of high quality video, local advertising, VOD and
iTV” kan leveren44. Aan de hand van de Cisco generic price list valt een inschatting te
maken van de vereiste investeringen. De uBR7246VXR kost ca. US$ 250.000 (4 x 2
downstream RF kanalen) voor een vol bezet systeem. De grotere uBR10012 (8 x 5 RF
downstream kanalen), die Essent ook inzet, vergt een investering van US$ 1 miljoen in volle
bezetting. Daarnaast dient men centraal nog enige routers neer te zetten om de CMTS’en
onderling te verbinden.

Per RF-downstreamkanaal, een investering van US$ 25 – 30 duizend, kan een kabel-
exploitant ca. 500 gebruikers adequaat bedienen met VoIP en breedband internet op entree-
niveau (d.w.z. Internet met relatief beperkte bandbreedtes). Doordat de CMTS-en met blades
gevuld worden schaalt het systeem met stappen van ca. 1000 of 2500 gebruikers (bij resp. 2
of 5 RF-kanalen op één blade). Dat is een vrij goed overzienbaar investeringsrisico, zeker nu
de situatie ontstaat met breedband penetraties van enkele tientallen procenten in een stad of
regio. De investeringen in rekken en bekabeling in het ontvangststation delen zich ook uit
over de grote aantallen aansluitingen per CMTS.

Tabel 11 Kabelnetten maken vooral incrementele investeringen per aansluiting

Type Kopernet Kopernet Kabelnet

KPN DSL-partij HFC

Investering in transmissiemedium € 750 – 800 € 365 – 450 45

Investering in gebouwinrichting 46 € 100 – 200 € 100 – 200 € 1 – 4

Retourgeschikt maken van kabelnet ca. € 100 – 200

Integrale kosten p/mnd € 9,59 € 9,59 € 6 – 7

(Line)sharing p/mnd € 1,91 € 1,91 ??

Breedband Internet centrale investering € 50 – 100 € 50 – 100 € 50

Breedband decentraal modem € 30 € 30 € 30

Centraal VoIP functie: gateway Eigendom Inhuur/eigendom Inhuur/eigendom

Decentraal VoIP functie: modemfeature € 20 € 20 € 20

                                                  
42 http://www.cisco.com/warp/public/cc/general/profile/prima_cp.htm
43 http://newsroom.cisco.com/dlls/prod_073002b.html
44 http://www.bigbandnet.com/news/releases/2004/press_release_091004a.php
45 Bedrag is inclusief optische HFC-systemen en retourgeschikt coaxnet, geen buitengebied aansluitingen
46 Investeringen in collocatie per aansluiting: verhuizen / splitsen aansluitlijn MDF, rekken, bekabeling etc..
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Kabelexploitanten zetten de RF-kanalen voor breedband/VoIP initieel in over een groot
aantal wijkcentra en splitsen ze uit over afzonderlijke wijkcentra bij toenemende vraag. Op
die wijze kan men de kapitaalsinvesteringen in hoge mate incrementeel laten opschalen en
blijft het aantal RF-kanalen voor kabelinternet en VoIP-diensten beperkt tot 1 à 2 per
wijkcentrum. Telt men bij de centrale investering het bedrag voor een kabelmodem met
VoIP op (€ 50), dan komt het bieden van een “lichte” breedbanddienst en/of VoIP
telefoondienst in een bundel voor een kabelexploitant neer op een incrementele investering
van ca. € 100.

Uit de tabel blijkt dat het bieden van VoIP en breedband Internet een vrijwel gelijkwaardige
concurrentie is. Apparatuur en kosten van DSL verschilt niet veel van de kabelmodems.
Centrale routers en VoIP-gateways zijn vergelijkbaar, net als SDH/MSPP backbone-ringen
naar nummercentrales of regionale headends. 

Het verschil is vooral te vinden in het wegwerken van de investeringen die in de afgelopen
jaren door kabelexploitanten zijn gemaakt voor het retourgeschikt maken van de groeps- en
eindversterkers in de maandelijkse kosten van het kabelnet. Deze investeringen, vooral in het
coax-net, worden onder OPTA’s voorstel als deel van de aansluitdienst (het vastrecht op de
kabel) volledig doorberekend aan alle kabelabonnees, ook degenen die geen gebruik maken
van interactieve diensten.

KPN en DSL-partijen maken vergelijkbare investeringen in rekken, (elektriciteits)
voorzieningen en gebouwbekabeling per breedband/VoIP-klant in de MDF-locatie, echter in
hun geval zijn ze complementair aan de door OPTA vastgestelde maandelijkse prijs voor het
inhuren van een ontbundelde aansluitlijn of wholesale toegang via linesharing.

Het is op dit moment ongebruikelijk onder kabelexploitanten om het capaciteitsbeslag op het
netwerk door te berekenen aan de toegang zoekende gebruiker, ook wanneer de dienst wordt
gerealiseerd door een gelieerde werkmaatschappij of geleverd aan een derde. Dit tweede
verschil is van belang. Het betekent dat een marktpartij met toegang tot de kabel alleen de
eigen investeringen ziet, en geen maandelijks terugkerende kosten ervaart voor zijn
capaciteitsbeslag. Dit in tegenstelling tot DSL-platformhouders en KPN (door scheiding
wholesale – retail in de boekhouding). 

Pas wanneer gebruikers op grote schaal bandbreedte intensieve toepassingen gaan vragen
bijvoorbeeld bij een eventueel groot succes van IPTV/VOD-diensten zal het aantal RF-
kanalen per wijknet fors moeten worden uitgebreid voor het tweeweg platform. Een
breedbandgebruiker op entreeniveau verbruikt een datavolume van ca. 500MB per maand
een gemiddelde gebruiker komt uit op ca. 5000 MB. Wil men echter een videofilm op DVD-
kwaliteit (4 Mbit/s stream) van 90 minuten bekijken dan komt dat direct neer op 2700 MB. 
Waar DSL platformen voor IPTV moeten upgraden naar ADSL2+ lijnkaarten en modems,
moeten kabelexploitanten hun CMTS te upgraden en meer RF-kanalen toewijzen. De extra
investering kan fors oplopen voor kabelexploitanten, de oorzaak is de relatief hoge kostprijs
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van CMTS RF-kanalen en hun huidige klantenbestand van vooral kleinere Internet gebrui-
kers bedienen (dat is bij veel kabelexploitanten de situatie). Multicast via IP vereist minder
kanalen maar is, vanwege het gerouteerde platform duurder dan een kale digitale broadcast.

In de onderstaande tabel wordt de casus rond digitale video geschetst en daarbij maken de
vraagtekens voor het beslag op het kabelnet een zeer substantieel verschil. DSL-partijen met
IPTV moeten namelijk stevig  hun netwerken opwaarderen, voordat zij mogelijk kunnen
concurreren met een digitale broadcast dienst. Hun kosten voor ULL of linesharing nemen
echter niet toe, omdat hun capaciteitsbeslag daar niet toeneemt. Dat verandert echter
wanneer zij naar VDSL moeten overschakelen.

Tabel 12 IPTV en Digitale Video investeringen

Type Kopernet Kopernet Kabelnet Ether Kabelnet

KPN IPTV DSL-IPTV IPTV Digitenne HFC

Investering in medium € 750 – 800 € 750 – 800 € 750 – 800 € 365 – 450
47

Investering gebouwinrichting € 100 – 200 € 100 – 200 € 1 – 4 € 1 – 4

Retourgeschikt maken € 100 – 200

Integrale kosten p/mnd € 9,59 € 9,59 € 6 – 7 € 6 – 7

(Line)sharing p/mnd € 1,91 € 1,91 ?? ??

Mastruimte inhuur .. .. .. p.m. ..

Digital Video Centrum Miljoenen Miljoenen Miljoenen Miljoenen Miljoenen

Backbone  upgrade Bandbreedte Bandbreedte Bandbreedte Bandbreedte

Regionaal headend .. .. .. .. € 200.000

Regionaal zendmast .. .. .. > Miljoen ..

Centrale routers uitbreiding € 10 – 20 € 10 – 20 € 10 – 20

CMTS extra RF-kanalen € 100 – 500

ADSL2+ lijnkaart € 50 – 100 € 50 – 100

ADSL2+ modem € 50 – 100 € 50 – 100

Decoder € 70 – 100 € 70 – 100 € 70 – 100 € 70 – 100 € 70 – 100

Voor kabelexploitanten is het attractiever om eerst te ervaren of digitale broadcast aanslaat,
mede omdat een gerouteerd platform, vanwege de intelligentie in die apparatuur, prijziger is
dan de digitale broadcast standaard. Een digitaal video centrum is een kostenpost die elke
zelf producerende partij tegenkomt (Mediakabel was oorspronkelijk mede opgezet om
dergelijke kosten te delen) of bij het NOB of andere streaming-specialisten kan inhuren.
Kleinere kabelexploitanten produceren zelf geen video en zetten digitale (satelliet-)
ontvangers en transcoders neer in hun digitale headend of laten het headend verzorgen door
derden (zoals TV Home).

                                                  
47 Bedrag is inclusief optische HFC-systemen en retourgeschikt coaxnet, geen buitengebied aansluitingen
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Voor het simulcast uitzenden van analoge en digitale TV kanalen wordt echter opvallend
ruim met de beschikbare RF kanalen omgesprongen. Digitale TV zoals men dat nu in de
markt zet, is een broadcast dienst waarvoor kabelexploitanten 8 tot 10 RF-kanalen48

inruimen op alle wijknetten. Qua investeringen is dit een relatief goedkope dienst. Naast
centrale videomuxen dient men 10 video-demuxen per regionaal head-end te installeren. Een
investering van hoogstens 200 duizend euro. De grote investering betreft in dit geval het
(gratis) verstrekken van set-top boxen.

5.2.2 Toename operationele kosten zijn beperkt

Een analyse van de operationele kosten met de inkomstenstromen uit paragraaf 5.1 maakt
duidelijk dat multiplay een zeer lucratieve strategie is voor kabelexploitanten. Deze kosten
zijn in dieper detail beschreven in Annex C. De extra operationele kosten voor de digitale
videodiensten zijn beperkt. Men betaalt op dit moment een vergoeding aan BUMA/SENA
van € 3,09 per kwartaal voor klanten die het standaardpakket afnemen. Multikabel geeft in
het jaarverslag aan dat zij daarnaast voor Animal Planet, Discovery Channel en Eurosport
nog een vergoeding kwijt is van 57,5 eurocent per kwartaal. Het bedrijf geeft echter ook aan
dat het starten van de digitaal/analoge simulcast heeft geleid tot heronderhandeling met de
(commerciële) zendgemachtigden en de doorgiftevergoeding die men daarvoor tot vorig jaar
ontving tot nul is teruggebracht.

Voor het bieden van de koppeling van hun klanten voor VoIP-diensten met het vaste net
huren UPC Nederland en Multikabel, UPC zusterbedrijf Priority Telecom in. Aan de hand
van de kwartaalverslagen van dat laatste bedrijf valt te berekenen dat het in het 1e en 2e

kwartaal € 12,62 resp. € 11,79 per indirecte VoIP aansluiting ontving [zie Tabel 24 in Annex
C]. Dat levert in die kwartalen een bruto marge van € 19,27 resp. € 16,71 per maand op49.
Een zeer attractieve rate of return gezien de beperkte incrementele investering in apparatuur
en VoIP-kabelmodem.

Een vergelijkbare analyse kan worden gegeven voor de  “zeer lichte” breedband Internet-
dienst die Multikabel in haar multiplay bundel “Voordeelmenu Entree” heeft opgenomen [
zie Tabel 13]. Gebruikers van zo’n dienst moeten veel moeite doen om 500 MB per maand
Internetverkeer te verbruiken. Dat houdt in dat zij niet veel meer dan vijf tot tien eurocenten
per maand extra aan verkeersinkoopkosten veroorzaken. Het e-mailadres, de spam en
virusscanner en het gelimiteerde gebruik van de nieuwsserver zijn ook geen grote
kostenveroorzakers (enkele euro op jaarbasis). Het is natuurlijk wel mogelijk dat deze
klanten een bovenproportioneel beroep gaan doen op de Internet-helpdesk. 

                                                  
48 Dit hangt af van het aantal geleverde digitale kanalen in het standaardpakket, het pluspakket en extra kanalen.
49 Uit de kwartaalgegevens valt niet af te leiden of de termination fees die Priority Telecom ontvangt van andere

telefoonbedrijven deels worden uitbetaald aan Multikabel of dat de netto omzet is opgenomen.
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Tabel 13 Multikabel “voordeelmenu Entree” is inclusief standaard kabelabonnement

Multikabel Voordeelmenu Entree € 39,- per maand incl. BTW

Analoge Radio en Televisie Standaardpakket t.w.v. € 14,85

Internet 128 / 64 kbit/s (down/up), 1 e-mailadres, 

newsserver max. 1GB/mnd en spam & virusscanner

Telefonie Tarieven claim: tot 30% lager dan KPN

Digitale TV Gratis decoder en smartcard

Minimum contractduur 1 jaar

De business case voor deze aanbiedingen is duidelijk. Men verhoogt de omzet per klant van
€ 14,85 naar tenminste € 39,- incl. BTW, beperkt de kostentoename van het
Internetabonnement tot hoogstens enkele euro per maand, investeert ca. € 100 in
kabelmodem en Internet platform en schenkt een digitale decoder van € 100 winkelwaarde.
Daarbij creëert men twee “upsides” met extra verkeersinkomsten voor telefonie en een
mogelijke afname van digitale TV pluspakketten of premium-kanalen. De centrale
investering in digitale TV en het grote extra kanaalbeslag voor die dienst worden daarbij niet
doorberekend.

Wanneer men die kosten van het capaciteitsbeslag van het kabelnet wel doorberekend
verandert de casus aanzienlijk. Dit wordt als voorbeeld getoond voor Multikabel in Tabel 14.
Daarbij is als vereenvoudiging alleen het aantal TV kanalen ingerekend. Voor operationele
detailgegevens van Multikabel zie Annex C.

Tabel 14 Capaciteitsbeslag HFC net voorbeeld toerekening voor Multikabel

Multikabel kentallen

Integrale kosten HFC p/mnd per klant € 6 – 7

Ready for Service aansluitingen 325 duizend

Wijkcentra 620

Kosten HFC / wijkcentrum per maand ca. €  3300

Type kabelnetbeslag Analoog Breedband VoIP Digitaal

RF-kanalen per HFC / wijkcentrum 42 TV + 20 MHz FM 1 of 2 0 of 1 10

Beslag 79% 1,75% of 3,5% 0% of 1,75% 17,5%

Proportie kosten HFC op kanaalbasis € 2605 € 58 of € 116 € 0 of € 58 € 579

Klanten einde 1e kwartaal 315 duizend 124 duizend 23 duizend 10 duizend

Klanten per wijkcentrum 508 200 37 16

Toerekenen netbeslag p/mnd € 5,13 € 0,29 of € 0,58 € 0 of € 1,57 € 36,19

Kruissubsidie intern Multikabel 

Per maand

€  -430.737 €  35.960 of

€  71.920

€ 0 of

€ 35.960 

€ 358.980 

Met deze tabel is vooral goed zichtbaar dat het integreren van VoIP en breedbandmodems
met een goede Quality of Service efficiënt is. Het bespaart een dedicated kanaal. Nu stuurt
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echter alleen de efficiëntie in apparatuur (slechts een incrementele investering van ca. € 20
per modem voor Multikabel) zo’n beslissing. Wanneer men de maandelijkse kosten van het
retourgeschikt maken uit de HFC-prijs zou halen (wij schatten die op ca € 400 per maand per
wijkcentrum) en zou toewijzen aan de daarvan gebruik makende dienst Breedband
Internettoegang / VoIP, dan nemen de toe te wijzen kosten per wijkcentrum af tot € 2900 en
de prijs per kanaal naar € 51. Echter de sharing prijs voor Internetdiensten neemt toe met
€ 1,93 per maand tot € 2,51 (details verderop in Tabel 15).

5.3 Kabelexploitanten: facilities based in eigen regio en local loop access erbuiten

Kabelexploitanten kunnen gebruik maken van Unbundled Local Loops en line sharing. Deze
asymmetrie ten opzichte van KPN en andere (DSL) aanbieders, die nog geen toegang tot de
kabel hebben, maakt het mogelijk voor kabelexploitanten om een ‘make or buy’ decision te
maken en ook in andere, dan de eigen regio breedband aan te bieden. Hiervan maken o.a.
Chello (UPC), Caiway en Quicknet (Multikabel) gebruik.

Sinds de kabelsector in de periode 1996 – ’97 een ruilverkaveling met netten heeft door-
gevoerd is er een stilzwijgend non-agressiepact van kracht en penetreren de grote kabelaars
niet in regio’s van andere exploitanten met video-diensten. Pas de laatste tijd valt er weer
activiteit waar te nemen, echter vooral op het punt van retail breedbanddiensten en in enige
mate met diensten in het zakelijke segment. Twee concurrerende kabelexploitanten in één
gemeente komt in de praktijk niet voor, hoogstens concurrentie om een wijk50 of voor bijv.
appartementen de keuze tussen signaallevering door een kabelexploitant of het inrichten van
een eigen satellietontvangststation en interne distributie.

5.4 Derden kunnen niet eenvoudig pakketten radio- en TV-diensten inkopen

Er zijn drie vormen van wholesale-leveringen in de markt:
a. Een (kabel)maatschappij met een transportnet levert (analoge en/of digitale) programma’s

als signaal aan een lokale kabelexploitant, woningbouwvereniging, bedrijf  of stichting,
die het in de laatste tientallen meters zelf nog verder distribueert51.

b. Een kabelmaatschappij verhuurt één of meer RF-kanalen evt. met retourkanaalcapaciteit
aan derden, bijv. Canal+ of een ISP.

c. Een kabelexploitant verzorgt het net en levert tegen een wholesale-prijs aan derden die de
diensten aan de klant verzorgen. Dit is vergelijkbaar met wat OPTA beoogt in te voeren
met Wholesale Line Rental voor de aansluiting op het vaste telefoonnet.

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven zijn er enkele partijen actief met een multiplay
aanbod, waarbij glasvezelnetten zijn aangelegd. In de praktijk zien aanbieders met die
technologie zich door de markt genoodzaakt om daarbij naast breedband en telefonie ook een
pakket televisiediensten aan te bieden. De beperkte omvang van veel van die initiatieven
                                                  
50 Essent beleverd sinds kort een nieuwbouwwijk in Veendam i.p.v. SKV
51 Voor o.a. hotels, zorgflats en ziekenhuizen zijn speciale kwantum-contracten
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(ook volledig commerciële) heeft vraag laten ontstaan naar een wholesale signaallevering,
dat totnogtoe in beperkte mate respons van kabelmaatschappijen heeft opgewekt met zo’n
dienst, die begin jaren negentig vrij normaal was.

De grote kabelexploitanten hebben zich de laatste jaren met regelmaat strategisch opgesteld,
bijvoorbeeld door signaallevering of het leveren van nieuwe diensten (Internet toegang,
digitale TV) te koppelen aan (uiteindelijke) overnames van het net. Terwijl derden als ISP’s
en Canal+ regelmatig problemen ontmoetten bij het verwerven van toegang. Signaallevering
van digitale TV pakketten aan andere kabelexploitanten komt af en toe nog voor. Zo levert
TV Home van Essent aan digitale diensten aan COGAS, Nutsbedrijven Maastricht en SK
Veendam. 

Signaallevering aan andere exploitanten van enkele analoge zenders of complete pakketten
was vroeger veel gebruikelijker.In de praktijk is alleen door Caiway een wholesale radio- en
TV-signaal geleverd aan nieuwe (glasvezel)initiatieven (aan Unet, actief in Almere en
Deventer). Andere glasvezelinitiatieven hebben eigen ontvangststations ingericht, sommigen
in samenwerking met leveranciers van gemeenschappelijke satellietontvangstantenne-
systemen (een terrein waarop o.a. Hertzinger als installateur actief is). 
De tegenwoordig matige bereidheid tot (analoge) signaallevering, introduceert een druk om
zelf deze dienst te herontwikkelen en werkt drempelverhogend in die regio’s waar regionale
radio- en TV leveranciers al kabelgebonden zijn en niet eenvoudig ontvangen kunnen
worden.

Hoewel een flink aantal kabelexploitanten de afgelopen jaren de facturering in eigen beheer
hebben genomen. Is nog steeds bij een aanzienlijk aantal kabelexploitanten usance om de
facturering van het kabelabonnement en incasso via een (lokaal) nutsbedrijf te laten lopen.
Het introduceren van reselling van maandabonnementen in een WLR constructie is dan ook
relatief eenvoudig, omdat IT-systemen bij de exploitanten dit nog ondersteunen naast de
situaties met collectieve contracten.

Er is ons in Nederland geen geval bekend waarbij op wholesale basis aansluitingen worden
geleverd voor wederverkoop op de kabel vergelijkbaar met de wholesale line rental die
OPTA nu wil invoeren voor het vaste telefoonnet.

5.5 Conclusies

De business case multiplay voor kabelexploitanten wordt gedreven door de mogelijkheden
om een aanzienlijke omzetgroei te realiseren, vooral bij de diensten telefonie en Internet
toegang. De potentie om met digitale TV in een broadcast-model extra omzet te genereren is
aanzienlijk kleiner gebleken. Video-on-Demand al dan niet via IPTV blijft een groot
vraagteken.
Aan de kostenzijde wordt door kabelexploitanten een bedrijfsmodel gehanteerd, waarbij de
opwaardering van het HFC-net volledig voor rekening komt van de analoge radio- en TV
klanten. Dat betekent echter ook dat investeringen om het net retourgeschikt te maken, die
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vooral groeps- en eindversterkers in het coaxnet betroffen, aan alle TV-klanten worden
doorberekend; een model dat OPTA met het introduceren van een vastrecht op de kabel in de
vorm van een aansluitdienst lijkt te gaan sanctioneren.

De nieuwe diensten worden incrementeel geïnvesteerd, waarbij de kosten van het
netwerkbeslag niet worden doorberekend aan de specifieke dienst. Dit leidt tot interne
kruissubsidies van analoge TV naar vooral digitale TV en in mindere mate Internettoegang,
VoIP. Gezien vanuit het investeringsperspectief is er geen groot onderscheid tussen Internet
en VoIP via de kabel en via DSL. 
Voor digitale TV zien de plaatjes er echter totaal anders uit, deels door de “broadcast” aard.
Incrementele investeringen in digitale headends zijn relatief laag, echter het capaciteitsbeslag
op het kabelnet is hoog. Door alleen naar incrementele investeringen te kijken worden
technieken als IPTV en Video-on-Demand als duur gepercipieerd.

Een analyse van de kosten inclusief de inkoop van gateway- en transitdiensten maakt
duidelijk dat VoIP en Internetdiensten een zeer gezonde marge voor een kabelexploitant
opleveren. 

Wanneer men de kosten van het HFC-net zou doorberekenen op basis van het
capaciteitsbeslag van de dienst dan wordt duidelijk dat dit tot beperkte extra kosten leidt
voor capaciteitsefficiënte diensten als een gecombineerd Internettoegang / VoIP -platform. 
Met een realistischere benadering waarbij ook de kosten van het retourgeschikt maken van
het coaxnet – naar onze schatting ca. € 400 per maand per wijkcentrum – alleen wordt toege
rekend aan deze diensten, dan komt dat neer op ca. € 2,51 per maand kosten per klant. Dit
betekent een kruissubsidie van € 311 duizend per maand voor geheel Multikabel.

Tabel 15 Kruissubsidie voorbeeld Multikabel met retourgeschikt deel apart toegerekend

Kentallen

Wijkcentra 620

Kosten per  wijkcentrum per maand €  2900

Kosten retourgeschikt deel €  400

Type kabelnetbeslag Analoog Breedband/VoIP Digitaal

RF-kanalen per HFC / wijkcentrum 42 TV + 20 MHz FM 2 10

Beslag 79% 3,5% 17,5%

Proportie kosten HFC op kanaalbasis € 2289 € 102 + € 400 € 509

Klanten einde 1e kwartaal 315.000 124.000 / 23.000 10.000

Klanten per wijkcentrum 508 200 / 37 16

Toerekenen netbeslag p/mnd € 4,51 € 2,51 € 31,81

Interne Kruissubsidie Multikabel p/mnd €  -626.526 €  311.240 € 315.580 

Deze voorbeeldcalculatie voor Multikabel komt uit op een wholesaleprijs van € 51 per
kanaal per wijkcentrum. Bij digitale TV wordt goed zichtbaar hoe groot het netbeslag van 10
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kanalen, dat kabelexploitanten inzetten voor een tot nu toe zeer beperkte groep gebruikers op
de rekening drukt. Het niet doorberekenen van het netbeslag komt neer op een kruissubsidie
van € 316 duizend per maand voor digitale video bij rekenvoorbeeld Multikabel.

Het is opvallend dat OPTA niet van plan is om operationele kosten aan de dienst die er
beslag op legt toe te rekenen, omdat dit in de casus over Kerktelefonie juist wel gebeurde.
Toen is KPN gedwongen om een integrale prijs van de aansluitlijn door te berekenen. Bij
Kerktelefonie waren net als bij digitale TV de centrale investeringen relatief beperkt, maar
het capaciteitsbeslag in het aansluitnet relatief duur. Het niet doorberekenen van de
werkelijke kosten van het capaciteitsbeslag maakt digitale TV schijngoedkoop.

Het multiplay model voor kabelexploitanten is voor de breedband Internet/VoIP en zakelijke
dienstverlening éénvoudig uit te breiden naar het vaste telefoonnet van KPN. Er komen dan
wel kosten bij voor het huren van een aansluitlijn (ULL of linesharing), maar voor deze
diensten is de kern van het bedrijfsmodel vergelijkbaar. Hierdoor hebben kabelexploitanten
een extra mogelijkheid van toegang tot klanten buiten hun werkgebied, die zij elkaar op hun
eigen netten, voor zover het particulieren betreft52, nooit hebben gegeven.

Het effect is een grote mate van asymmetrie. Kabelexploitanten opereren in hun eigen gebied
met video en hun andere multiplay-diensten en concurreren nationaal met breedband over
DSL en VoIP, omdat zij toegang tot het KPN net hebben. Daartegenover staat dat veel
kabelexploitanten tegenwoordig terughoudend zijn geworden met signaallevering aan
derden53 en maar in beperkte mate RF-kanalen en eventueel retourkanalen verhuren aan
toegangszoekers (bijv. Canal+ en ISP’s). Wederverkoop van radio- en TV-diensten in de
vorm van Wholesale Line Rental, wat OPTA van plan is te gaan opleggen voor het vaste net
van KPN, ontbreekt. 

                                                  
52 Voor het bedienen van bedrijven zijn meerdere onderlinge wholesale toegangsakkoorden gesloten.
53 Kleine lokale kabelexploitanten, woningbouwvereniging, bedrijven of stichtingen (ook ziekenhuizen en

zorginstellingen) 
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6  Multiplay via DSL veel sterker concurrerende markt

Bij de analyse van de multiplay business case voor de kabel valt de relatief afwachtende
houding van de kabelsector in de afgelopen jaren op. Dit is opvallend omdat multiplay de
kern was van de bedrijfsplannen eind jaren negentig. Het initiatief is de laatste jaren echter
overgenomen door de vele partijen die met breedband via DSL actief zijn geworden. In dit
hoofdstuk wordt de hogere dynamiek van dat deel van de telecommarkt nader beschreven.

6.1 Mogelijk facilities voordeel KPN sterk gereguleerd

Het is evident dat met de regulering van toegang tot het aansluitnet het facilities voordeel dat
KPN bezat sterk is ingeperkt. In vergelijking met andere Europese landen en de Verenigde
Staten is in Nederland een groot aantal lijnen unbundled of wordt via linesharing door andere
DSL aanbieders benut voor breedbanddiensten. OPTA heeft in haar marktanalyse van de
breedbandmarkt geconstateerd dat na het succes met een wholesale aanbod van BBned en
Tiscali Wholesale ook KPN uit zichzelf dit soort diensten is gaan aanbieden.

De regulering heeft KPN’s voordeel vereffend en het aansluitnet van KPN tot het platform-
of-choice gemaakt voor nieuwe initiatieven van andere partijen. Een relevant signaal is
daarbij dat partijen die toegang hadden verkregen tot de kabel, zoals Wanadoo, hun
investeringen en activiteiten verplaatsen naar het aansluitnet van KPN.

6.2 Meerdere DSL platformhouders actief

In het aanbieden van multiplay producten zijn vooral de grotere DSL platformhouders actief.
Tiscali, BBned en Versatel hebben alledrie in 2003 bundels geïntroduceerd met
spraaktelefonie. Tiscali experimenteert als medeproducent van video en films en Versatel
rolt het aanbod uit van ADSL2+ en voetbalprogrammering. Ondanks het feit dat het tempo
van de groei van het aantal breedbandaansluitingen nu afneemt, meldden zich nieuwe
partijen die DSL als platformhouder willen uitrollen, zoals Wanadoo, Scarlet Telecom en nu
ook UPC (Chello). DSL aanbieders jagen elkaar onderling veel meer op. Een duidelijke
investeringsvertraging, zoals zich onder meer bij de kabelbedrijven manifesteerde in 2002
maar ook in Duitsland bij T-online, is op de Nederlandse markt bij DSL aanbieders niet veel
meer dan een kortstondig fenomeen geweest. Het niet kunnen temporiseren duidt op minder
marktmacht van partijen en een grotere mate van responsiviteit op de vraag van klanten.

6.3 ISP’s hebben make-or-buy keuze en daarmee marktpositie

Met DSL zijn vele tientallen ISP’s actief, die door de duidelijker verticale splitsing van dit
deel van de markt scherper hun opties en positie kunnen kiezen. Dat leidt enerzijds tot
koerswijzigingen van resellende ISP naar DSL-platformhouder, anderzijds tot keuzes van
bijv. Concepts ICT, Solcon en InterNLnet om in Fiber-to-the-Home initiatieven actief te
worden en om zelf onafhankelijk van de toeleverende wholesale partij een VoIP propositie in
de markt te zetten. Het effect is dat de grotere marktpartijen veel minder controle hebben
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over het aanbod en er ook onverwachte partijen zich met een multiplay aanbod kunnen
manifesteren, zoals bijv. Fiberworld.

6.4 ASP’s treden eenvoudig toe tot breedbandmarkt

Eén van de opvallendere effecten van de breedbandmarkt in de afgelopen jaren is de zich
verder ontwikkelende deconcentratie van de markt. Dit gaat tegen de regelmatig voorspelde
consolidatie in, en is een manifestatie van de toegankelijkheid. Er bevinden zich vooral in
het marktsegment van webhosters en application service providers een groep partijen, die
niet snel op de radar van regulators verschijnen, omdat dat deel van de IT- en internetmarkt
ongereguleerd is. Men kan ‘spraak’ en deels ook ‘omroep’ in een geconvergeerde omgeving
zien als gereguleerde applicaties in een zee van ongereguleerde IP-toepassingen.

Omdat met ‘Everything over IP’ ook steeds meer diensten worden gerealiseerd als software-
applicaties over een (breedbandig) IP netwerk, nemen de concurrentiekansen van ASP’s als
marktpartijen snel toe. Bedrijven kunnen initieel als een ‘pure play’ in een niche opereren,
om na een overname een multiplay propositie in de markt te zetten, zoals Pilmo en BBned
met VoIP.

Er zijn vooral in het MKB-segment veel niche-aanbieders actief met een relatief grote
beweeglijkheid. Trueserver is een voorbeeld van een webhoster die, met de groei van
breedband, van zakelijke provider naar een consumentensegment verschoof door DSL “mee
te bundelen” met hun hostingproducten. Combinaties van ASP en apparatuurfabrikanten zijn
vooral in het audio- en videosegment en in (video)conferencing te vinden. Daarnaast is het
model dat nu door Multikabel en UPC wordt gehanteerd voor hun telefoondienst, waarbij
Priority Telecom de gateway diensten en de ‘logic’ verzorgt ook al aangeduid als het ASP-
model voor VoIP.

6.5 Skype, Microsoft en Google zijn ook spelers in voice-over-IP markt

Een zeer vergaande vorm van ASP diensten op de multiplay markt wordt gevormd door o.a.
Skype en Microsoft, met op de achtergrond ook spelers als Yahoo, Google en Apple. Deze
bedrijven kenmerken zich door een gestage uitbreiding van enkele oorspronkelijke niche-
toepassingen tot een steeds grotere bundel diensten. Skype is evident gericht op de markt
voor spraakverkeer en noteerde in juli al meer dan 12 miljard minuten verkeer.

Microsoft is met de MSN Messenger ook een aanbieder die steeds meer diensten bundelt.
Vanaf begin jaren negentig is het in de standaardisatie bij de ITU en later de IETF actief
geweest op het terrein van conferencing (o.a. H.323 / Netmeeting, SIP) en het bedrijf heeft
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met HotMail en het in Nederland populaire MSN kent volgens Microsoft 4,5 miljoen
gebruikers54. 

Aan het eind van de jaren negentig is in reactie op America Online’s proprietary instant
messenging techniek een standaardisatie gestart die zich baseerde op SIP. Het is deze
techniek, ook in gebruik voor VoIP, die zich in MSN Messenger bevindt; vandaar uit wordt
een toenemend aantal functies gebundeld. Zie ook: “Microsoft rust exchange uit met
spraakfunctie” op http://www.webwereld.nl/articles/36588

Google, marktleider in Nederland met Internet-zoekdiensten, heeft 23 augustus 2005 de
dienst Google Talk gelanceerd. Dit is een applicatie die Instant Messaging en voice
combineert met gebruik van de XMPP-standaard55 van de IETF. Het bedrijf kondigt nu
‘federation’56 aan met de bedrijven SIPPhone en de Earthlink57,58, waarmee het bedrijf een
koppeling naar SIP gebaseerde diensten ontwikkelt en een gateway naar het PSTN realiseert.

6.6 Hogere technologische dynamiek DSL jaagt kabelbranche op

Met de grotere toegankelijkheid en verdergaande fase van horizontale opsplitsing hebben de
aanbieders van breedband met DSL een hogere technologische dynamiek ontwikkeld dan de
kabelsector. Er valt niet aan de indruk te ontkomen, dat de ingrepen in de wijze van aan-
bieden van digitale video door de kabelbranche vooral een reactie is op Versatel’s  initiatief
met ADSL2+ en voetbal en het lanceren van KPN TV, waardoor Digitenne aanzienlijk aan
zichtbaarheid won. 

Partijen als BBned en Versatel zijn al zo’n twee jaar actief met VoDSL en Rits Telecom
waren al vier jaar op de markt met VoIP-diensten, terwijl dit in de kabelsector al sinds 1998
besproken werd.

Een asymmetrische regulering, waarbij KPN waar het de mogelijkheden tot een multiplay
propositie betreft in een aanzienlijk strakker reguleringskader wordt gebonden dan
kabelbedrijven, riskeert het afremmen van de dynamiek, omdat dan alleen de kleinere
partijen met innovatie kunnen en mogen concurreren.

                                                  
54 http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/ondernemen_personeel_en_kantoor/

samenwerken/messenger7.aspx
55 Voor Instant Messaging zijn zowel concurrerende standaarden (SIMPLE en XMPP, beiden van de IETF) als

proprietary technieken in gebruik en hebben fabrikanten van mobiele apparatuur een eigen standaard in
ontwikkeling. Voice en video-mogelijkheden zijn sinds het eind van de jaren negentig toegevoegd.
Interoperabiliteit kan zowel aan de server-zijde als aan de client-zijde worden gerealiseerd.

56 Federation (ook wel ‘federated servers’) is een Internet-jargon aanduiding voor ‘applicatie interconnectie’
tussen servers op verschillende locaties onder beheer van verschillende dienstaanbieders.

57 http://www.google.com/talk/developer.html
58 Een grote onafhankelijke Amerikaanse ISP

http://www.webwereld.nl/articles/36588
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7 Symmetrischer reguleren van multiplay

In de voorgaande hoofdstukken is multiplay belicht vanuit de hoeken: aanbod, convergentie,
toetredingsstrategie, de business case voor kabelexploitanten en dynamiek vanuit DSL en
ISP markt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van een asymmetrie voor
marktpartijen bij het beoordelen van multiplay. De eerste paragraaf gaat in op de
voorgestelde asymmetrische toestemmingsregulering. Daarna worden marktvormende
effecten van de regelgeving op multiplay beschreven. Vervolgens gaan we in op
asymmetrieën veroorzaakt uit hoofde van andere wetgeving, en tenslotte keren we terug bij
aanbod en consumentenvraag. Het hoofdstuk eindigt met een overzichtstabel.

7.1 Asymmetrische toestemmingsregulering voor bundeling handhaven?

OPTA stelt twee sterk afwijkende regimes voor in haar ontwerpbesluiten voor vaste
telefoonnet en het kabelnet. Hoewel in beide gevallen de penetratie onder de huishoudens
vergelijkbaar is, en er op een “markt voor aansluitingen” een vrijwel symmetrische positie
bestaat, stelt OPTA voor om bundeling bij KPN te verstaan onder het kortingenregime en te
gaan reguleren met het zogenaamde “stoplichtmodel”, terwijl men bij de aanmerkelijke
marktmacht van kabelexploitanten het introduceren van een aansluitdienst (vastrecht)
voorstelt en geen bundelregulering.

Dit is een opmerkelijke asymmetrie en leidt tot aanzienlijke knelpunten wanneer de komende
jaren de convergentie wordt voltooid.

De kans is sterk aanwezig dat de multiplay bundels zoals die nu door kabelexploitanten in de
markt worden gezet, waarbij men digitale TV ‘cadeau’ geeft, doorgang mogen vinden. Mede
omdat de markt voor digitale TV nog als een aparte van de analoge TV markt is beschouwd
en er geen bundelregulering op kan worden toegepast. Maar ook omdat het model waarmee
OPTA de kabel wil reguleren via een aansluitdienst – een vastrecht dat zich over het
volledige wijknet (het coaxiale deel) uitstrekt – geen rem zet op ‘gratis decoders’ en het
volzetten van het kabelraster met ‘gratis simulcast’. Het marktgedrag en de proposities aan
consumenten van kabelexploitanten hebben de afgelopen maanden op dit punt de
marktanalyse van OPTA al ingehaald.

OPTA geeft aan dat zij VoIP als deel van dezelfde markt ziet als te reguleren telefonie. Ook
indiceerde zij daarbij dat zij bijvoorbeeld het nu door iedere andere VoIP-aanbieder gehan-
teerde “on-net zero-rate” voor KPN niet wil toestaan. Dat houdt effectief in dat elke
multiplay bundel van KPN waarin VoIP een element uitmaakt als “oranje” of “rood”
vermoed moet worden en aan OPTA voorgelegd voor een squeeze-toets.

Dit lijkt niet verstandig. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat een vastrecht
(aansluitdienst) voor de kabel een oplossing lijkt, waarbij niet duidelijk is gemaakt welk
probleem men beoogt op te lossen.
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7.2 Effecten regelgeving op multiplay van diverse typen AMM-partijen

Het is vrij duidelijk dat de richting van de ontwerpbesluiten gemaakt naar aanleiding van
OPTA’s marktanalyse een aantal effecten zal veroorzaken. In ons rapport van juni 2005 over
Vastrecht op de Kabel is al opgemerkt dat het de integratie bevordert van multitaps en
breedband Internet switches, zoals die nu wordt beproefd door Essent in Boxmeer, omdat de
investeringen zo kunnen worden omgeslagen over alle klanten. Bovendien wijst het de
afschrijvingskosten van de retourgeschikt gemaakte apparatuur toe aan alle klanten in plaats
van de gebruikers van de ‘interactieve’ diensten. 

Omdat er ook geen capaciteitsmaat in het vastrecht zit, zullen multiplay strategieën die
ruimhartig zijn met TV-kanalen (en daarmee andere aanbieders van het net houden: ‘vol is
vol’) attractief zijn voor kabelexploitanten. Men bevordert ‘broadcasting’ in het verlengde
van de huidige aanpak en zet daarmee een rem op ‘narrowcasting’ zoals IP-TV en Video-on-
Demand.

Aan de zijde van KPN blijft men het minutenmodel via squeezetoetsen handhaven. Dat
houdt in dat voor een net waar geen schaarste meer is, omdat het leeg loopt, rantsoenering
van verkeer het parool blijft.

7.3 Asymmetrieën veroorzaakt door andere wetgeving o.a. de Mediawet

Eén vorm van asymmetrie die op de achtergrond lijkt mee te spelen met het huidig
regulerend kader is de koppeling die om onduidelijke redenen wordt gelegd tussen een
aansluiting op het kabelnet en het tenminste leveren van 15 TV kanalen. Het argument
refereert hierbij naar de Mediawet. Die koppeling is onlogisch. 

Net zo goed als het nu mogelijk is om via een unbundled local loop en een xDSL lijn van één
van de DSL-platformhouders een DSL-only aansluiting te verwerven, moet het mogelijk zijn
voor een klant om via het kabelnet een “kabelmodem-only” aansluiting te krijgen. In een
geconvergeerde omgeving is het leveren van een ‘bitpijp’ een aparte dienst, en het koppelen
van de fysieke aansluiting – de onderste laag in Figuur 2 – aan een applicatie – de bovenste
laag – forceert een verticale integratie van draden aan content die niet meer van deze tijd is.

7.4 Vanuit de consumentenvraag bezien is bundelregulering niet relevant

Dit rapport startte met een definitie van multiplay: “het voor een klant verzorgen van de
telecommunicatie- en mediabehoeften met een totaalpakket.” In tegenstelling tot de door
OPTA in het jaarverslag opgeschreven definitie staat hierin de klant als doel en niet de
producten. Het beschrijft de transitie naar een ‘economy of scope’ vanuit de huidige ‘scale
economies’. Wanneer bij de klant het idee postvat dat hij niet centraal staat en/of zelf ‘aan de
knoppen mag draaien’, dan zal hij snel weer overschakelen naar afzonderlijke inkoop.
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In het jaarverslag van OPTA wordt ‘pure tying’ als onwenselijk  gezien. Dan lijkt het logisch
om in ieder geval de ‘pure tying’ van kabelaansluiting en RTV-kanalen door te knippen.

7.5 Asymmetrieën overzicht

Wie de nu voorgestelde regulering van het perspectief van multiplay bekijkt constateert dat
er sterke asymmetrieën zijn in vergelijking met de vaste kabel TV maatschappijen die OPTA
ook als bedrijf met aanmerkelijke marktmacht wil aanwijzen. Tabel 16 vat ze samen

Tabel 16 Overzicht asymmetrieën in regulering

Vaste net Kabelnet
KPN Grote vijf kabelexploitanten

Aansluitnet-regulering: ULL en linesharing tarieven;
bilateraal, per stuk

Aansluitdienst, slaat alle kosten om
naar alle TV klanten

Kortingen / bundelregulering: Stoplicht regulering, 
Ondergrens (squeezetoets)

Geen regulering 
gratis digitale TV toegestaan

Prijsregulering Bovengrens: Price-cap Aansluitdienst, Rate of return
Programma’s (price-cap?)

Kerndienst AMM: VoIP, tot markt telefonie verklaard Digitale Video, niet dezelfde markt als
analoge video

Losse nieuwe diensten? Ja, DSL-only Nee, geen kabelmodem only
Analoge radio- kabel TV inclusief

Digitale simulcast inclusief
Wederverkoop Wholesale Line Rental vaste

telefoondienst
Geen WLR radio- en TV

Incrementele investeringen business
model toegestaan?

Nee, zie regulering Kerktelefonie Ja, geen interne kosten door-
berekenen capaciteitsbeslag coaxnet

Toegangsmodel: Symmetrisch transport:

Retourverkeer mogelijk 

TV-programma’s: Geen toegang

retourkanaal
Dienstenreplicatie bij toegang? Ja Nee, alleen aanvullende TV-

programma’s toegestaan

Naast deze asymmetrische regulering door OPTA zijn er nog afwijkingen waarbij OPTA
deels betrokken is. Zo is het aan kabelexploitanten toegestaan om de kwaliteit van de huidige
dienstenverlening te degraderen (minder analoge kanalen), terwijl er op KPN met
kwaliteitseisen wordt toegezien. Daarnaast is er een leverplicht op vaste telefonie, maar niet
op kabel-TV. Dat verklaart mede de lagere kostenbasis van kabelnetten in het aansluitnet,
omdat de netten minder ver buiten de bebouwde kom reiken. Er is echter geen equivalente
prijsdifferentiatie mogelijk gemaakt voor unbundled local loops / linesharing.
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8 Conclusies bundeling en multiplay

Marktpartijen schakelen steeds meer over tot het bundelen van telecommunicatie- en
mediadiensten en bieden dit aan klanten aan als een totaalpakket. Wij duiden dit aan als
multiplay. Een flink aantal aanbieders hebben deze pakketten de laatste tijd gelanceerd,
daarbij lopen de kabelexploitanten voorop, mede omdat zij al sinds eind jaren negentig op
deze strategie hebben ingezet.

Met de ontwerpbesluiten heeft OPTA voor beide categorieën partijen met Aanmerkelijke
Marktmacht: KPN en de 5 grootste kabelexploitanten een andere vorm van regulering van
bundeling aangekondigd. Het lijkt erop dat men de bestaande situatie beoogt te bestendigen.

OPTA heeft aangekondigd bundelregulering te introduceren voor KPN (het zogenaamde
stoplichtmodel), terwijl men VoIP als onderdeel van de telefoonmarkt heeft verklaard. Een
vergelijkbare regulering van de kabel is niet aangekondigd, terwijl men digitale TV niet tot
onderdeel van de videomarkt heeft verklaard, hoewel hierop ook is geattendeerd door de
NMa en de praktijk van de laatste maanden, met gratis decoders en het introduceren van
simulcasting een andere indruk wekt. 

De OPTA hanteert bij haar analyse van bundeling een productinvalshoek. Die benadering
mist de essentie van multiplay als een evolutie naar horizontale dienstenconcurrentie in een
geconvergeerde omgeving. Daarbij concurreert aansluitnet met aansluitnet en dienst met
andere dienst. Aanbieders zullen in hun aanbod de juiste scope moeten hebben om klanten te
kunnen beleveren.

De uitgangspositie van KPN en de kabelnetten verschillen in kosten en mogelijkheden, maar
niet in penetratie. Deze scheve uitgangspositie beïnvloedt het concurrerend vermogen. De
wijze waarop OPTA nu de toegangs- en bundelingsregulering wil gaan regelen, in het
bijzonder de introductie van een aansluitdienst (vastrecht) voor de kabel, waaraan geen
capaciteitsmaat is gebonden en waaronder kosten voor interactieve diensten kunnen worden
geschoven, versterkt de scheve uitgangspositie. Vooral nu men voor KPN een sterk
afwijkend regime van toestemmingsverwerving – de zogenaamde stoplichtregulering – wil
invoeren.

Dit afwijkend regime is onlogisch omdat het realiseren van een bedrijfsstrategie die gericht
is op ‘economies of scope’ van een totaalpakket voor een klant, juist door zeer velen
marktpartijen kan worden opgezet. Dit wordt ook duidelijk als men ziet dat alle soorten
spelers op deze markt proposities maken. Van facilities based marktpartijen tot resellers,
ISP’s en ASP’s en bedrijven die via toegang tot de aansluitlijn of bitstream access de klant
bereiken.

Een analyse van de multiplay business case voor kabelexploitanten aan de hand van data van
Multikabel maakt duidelijk dat er aanzienlijk meer per dienstafnemer wordt omgezet aan
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Internet en Telefonie dan aan analoge en digitale radio- en TV-diensten. Ook zijn de kosten
laag genoeg om de multiplay case voor hen attractief te maken.

Voor de business case van kabelexploitanten is multiplay attractief, omdat tegenover de
baten vooral incrementele investeringen staan boven op de bestaande ‘plant’. Die
investeringen schalen met de vraag per afnemer en toenemende penetratie en vormen zo een
relatief laag risico. Een analyse van het “Voordeelmenu Entree” van Multikabel maakt
duidelijk dat zij de kosten met een instapabonnement voor Internet laag houden en de
omzetpotentie bevorderen met inkomsten uit telefoonverkeer en het mogelijk kijken met de
digitale TV naar ‘premium kanalen’ van de ‘gratis’ weggegeven decoder. Met het uitzenden
van analoge en digitale TV kanalen in simulcast worden echter evident niet de kosten van het
fors grotere netwerkbeslag bij de digitale TV kijker in rekening gebracht.

Dit rapport heeft de kruissubsidies uitgewerkt die hiervoor plaatsvinden. Dit betreft
voornamelijk een subsidie van de analoge radio- en TV dienst naar digitale TV. Aan de hand
van operationele kentallen voor SK Veendam en Multikabel en een inschatting op basis van
het jaarverslag van een reëel kostenniveau, zonder de opgeblazen goodwill en rentebeta-
lingen van het bedrijf, is geconcludeerd dat de kosten van het Hybride Fiber Coax-net bij dit
bedrijf, de tegenhanger van het koperen aansluitnet, ca. € 3300 per wijkcentrum per maand
bedragen. Met ca. € 400 per maand kosten voor het retourgeschikt gemaakte deel
(omgebouwde groeps- en eindversterkers) is het mogelijk om de kruissubsidie te bepalen.

Met een inrichting van 42 kanalen voor analoge programma’s, FM-radio, 2 kanalen per
wijkcentrum voor Internet breedband en VoIP-diensten en 10 kanalen voor digitale TV koste
een RF-kanaal € 51 per maand per wijkcentrum. Dat houdt in dat er bij Multikabel een
maandelijkse interne kruissubsidie plaatsvindt van afgerond € 625 duizend. Hiervan komt €
310 duizend terecht bij de Internet/VoIP dienstverlening en € 315 duizend bij digitale TV.

Tabel 17 Kruissubsidie voorbeeld met retourgeschikt toegerekend aan breedband/VoIP

Multikabel kentallen

Wijkcentra 620

Kosten per  wijkcentrum per maand €  2900

Kosten retourgeschikt deel €  400

Type kabelnetbeslag Analoog Breedband/VoIP Digitaal

RF-kanalen per HFC / wijkcentrum 42 TV + 20 MHz FM 2 10

Beslag 79% 3,5% 17,5%

Proportie kosten HFC op kanaalbeslag € 2289 € 102 + € 400 € 509

Klanten einde 1e kwartaal 315.000 124.000 / 23.000 10.000

Klanten per wijkcentrum 508 200 / 37 16

Kruissubsidie per wijkcentrum p/mnd €  -1011 €  502 € 509

Interne Kruissubsidie Multikabel p/mnd €  -626.526 €  311.240 € 315.580 
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Zouden we die tarieven direct doorbelasten dan blijkt vooral voor digitale TV in de tot nu toe
gehanteerde aanpak van veel kanalen voor weinig klanten erg prijzig te zijn. Er wordt royaal
omgesprongen met capaciteit. Voor de gebundelde Internet/VoIP abonnees van Multikabel
komt het neer op het doorberekenen van € 2,51 per maand. Een bedrag goed vergelijkbaar
met wat DSL-platformhouders betalen voor line sharing, maar aanzienlijk goedkoper dan
een unbundled local loop.

De wijze waarop Multikabel op dit moment haar netwerken inricht komt sterk overeen met
de aanpak van UPC, Essent Kabelcom, Casema, Delta en veel kleinere niet gereguleerde
kabelbedrijven. Het is usance in de kabelsector om gebruikte transportcapaciteit van het net
niet in rekening te brengen bij de dienst. Trekt men de berekening voor Multikabel door naar
de 5 AMM kabelmaatschappijen, dan brengen deze maatschappijen op jaarbasis ca. € 140
miljoen aan kosten bij hun analoge radio- en TV abonnees in rekening, die men had moeten
toewijzen aan de Internet/VoIP gebruikers (€ 70 miljoen per maand) en digitale TV kijkers
(€ 70 miljoen per maand).

Ondanks deze interne kruissubsidie is multiplay via DSL opvallend genoeg een veel concur-
rerender markt geworden dan multiplay via de kabel, die eind jaren negentig al startte. Het
aantal DSL-platformhouders, dat actief is geworden via de aansluitlijnen van KPN is
aanzienlijk en groeiende met o.a. recente toetreders als Wanadoo en Scarlet Telecom. Ook
ISP’s hebben en betere inkooppositie in de beter ontwikkelde wholesale markt en meer
innovatieve autonomie. Daarnaast betraden ook enkele ASP’s eenvoudig de breedbandmarkt.
Een belangrijk punt aan de zijde van de breedbandmarkt is het verschijnen van marktpartijen
die diensten volledig op applicatieniveau in de markt zetten en dan langzaam hun aanbod
uitbreiden. Skype is vooral actief met Voice. Microsoft is echter een zeer interessante speler
met 4,5 miljoen klanten in Nederland, omdat het vanuit Hotmail en het chatprogramma MSN
Messenger de dienstverlening geleidelijk uitbreidt met (video-)conferentie en
spraakdiensten. MSN Messenger is technisch gebaseerd op het SIP-protocol dat ook ten
grondslag ligt aan Voice-over-IP. Google heeft met Google Talk 23 augustus j.l. de markt
betreden.

De hogere dynamiek die zich heeft ontwikkeld bij DSL-aanbieders die nu ook video en
IPTV diensten willen ontwikkelen jaagt de kabelexploitanten op. Het risico van een
asymmetrische regulering van bundeling is dat de aanjagers grotere belemmeringen krijgen
opgelegd dan de partijen die het technologisch ingewikkeldste monopolie te verdedigen
hebben: video. Die men dan ook nog eens kruissubsidie toestaat vanuit gebonden klanten.

Men kan dan ook grote vraagtekens zetten bij het asymmetrisch regime van OPTA voor
bundeling. Men geeft kabelexploitanten een aansluitdienst die teveel mogelijkheden biedt
voor kruissubsidies te betalen door alle klanten. Daarnaast staat men zonder bundel-
regulering kortingen toe bijv. gratis weggeven van digitale video diensten. Men introduceert
slechts deels een price-cap maar voor de aansluitdienst lijkt het regime meer op klassieke
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rate-of-return. Bovendien stelt OPTA dat de markt voor digitale en analoge video gescheiden
zijn (ingehaald door de marktfeiten).

Opvallend is ook dat men ‘pure tying’ van een applicatie (audio- en video-distributie) aan
een transmissie-infrastructuur accepteert met de harde koppeling van een kabelmodem-dienst
aan een kabel-TV abonnement. Daarbij wordt geen Wholesale Line Rental geïntroduceerd
voor radio- en TV -diensten maar wel voor vaste telefonie. Men accepteert een business
model waarbij een dominante kabelexploitant zichzelf voor een dienst gratis
transportcapaciteit door het aansluitnet levert, terwijl men in het verleden de op vergelijkbare
wijze in de markt gezette dienst Kerktelefonie juist verbood. Tenslotte koppelt OPTA het
toegangsmodel aan de (inhoud van de) programma’s en laat men geen dienstenreplicatie en
daarmee directe concurrentie toe door te eisen dat de inhoud van de programma’s moeten
toevoegen.

Dit is wel een sterk afwijkend regime ten opzichte van de regulering van vaste spraak-
telefonie een dienst die van veel meer zijden al beconcurreerd wordt en die veel markt-
partijen zonder veel probleem in hun bundel kunnen opnemen en technisch integreren. Dat is
voor video een groot vraagstuk. Echter de keuze voor het introduceren van een vastrecht op
de kabel en het ontbreken van bundelregulering, als voorgesteld regime is deels gebaseerd op
de marktanalyse dat analoge en digitale TV gescheiden markten waren. Wat de laatste
maanden steeds verder van de realiteit lijkt te komen staan. Bij spraaktelefonie is
daarentegen juist besloten dat VoIP en telefonie één markt vormen, waardoor KPN voor elke
dienst met VoIP vermoedelijk in stoplicht-code ‘oranje’ of ‘rood’ terecht kan komen.

Deze ontwerpbesluiten leiden waarschijnlijk tot een bevriezing van de huidige situatie,
waarbij rantsoenering via beprijzing van aansluitlijnen op een leeglopend vast net het beleid
blijft, terwijl er geen capaciteitsmaat in kabelnetten wordt gehanteerd, die juist vol lopen.

Dit rapport startte met een definitie van multiplay: “het voor een klant verzorgen van de
telecommunicatie- en mediabehoeften met een totaalpakket.” Dat betekent een transitie voor
marktpartijen van een product oriëntatie op een klantoriëntatie: van ‘economies of scale’ met
uniforme standaarddiensten naar ‘economies of scope’. De definitie die OPTA hanteert voor
bundeling in haar jaarverslag kenmerkt zich nog door productoriëntatie.

OPTA maakt met reden bij haar analyse van bundeling een punt over gedwongen
winkelnering (‘pure tying’) het is dan ook logisch om in ieder geval de band tussen
kabelaansluiting en radio- en TV-diensten door te knippen. Dit is ook bevorderlijk voor
convergentie omdat het applicaties ontkoppelt van infrastructuur.

De gezamenlijke kabelnetten en het aansluitnet van KPN kennen een vrijwel identieke
penetratie in Nederland. Dit maakt het mogelijk in Nederland op een vrij symmetrische wijze
deze netten te reguleren, in tegenstelling tot veel andere landen in Europa. Het houdt echter
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ook in dat juist in Nederland over regulering van een symmetrische situatie moet worden
nagedacht. Voor Brussel is Nederland een uitzonderingsgeval.
OPTA kan, wanneer men een regime wil opzetten dat het meest is toegesneden op een
multiplay markt ons inziens het beste de volgende maatregelen introduceren:

a. Ontvlecht de ‘pure tying’ van kabelabonnement en breedbandInternet/VoIP.

b. Indien infrastructuurconcurrentie een beleidsdoel is, dan kan men het beste vermijden
om per soort aansluitnet een ander reguleringsmodel te kiezen om de prijs te bepalen.
Kies daarbij voor zowel de 5 kabelexploitanten als KPN voor òf het incrementele
investeringsmodel (Kerktelefonie-model) òf het op transportcapaciteit gebaseerd
kostenmodel.

c. Gezien het feit dat ook de kabel over een aantal jaren tegen zijn capaciteitsgrenzen
oploopt, lijkt een kostenmodel gebaseerd op capaciteitsbeslag voor zowel het kabelnet
als het KPN-aansluitnet meer voor de hand te liggen als basis van regulering.

d. Vermijd introductie van een mengmodel zoals nu dreigt met het vastrecht op de kabel
(aansluitdienst), waarbij een aanzienlijk deel van de kosten over alle afnemers wordt
omgeslagen. Dit is een open deur naar het sanctioneren van interne kruissubsidies naar
nieuwe diensten.

e. Introduceer Wholesale Line Rental voor alle AMM partijen met vaste aansluitnetten op
dezelfde wijze.

f. Zorg ervoor dat alle kosten voor digitale TV zichtbaar zijn, zodat klanten en
concurrenten de werkelijke kostprijs zien en de juiste investeringsbeslissing kunnen
nemen.
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Annex A Omzet en kasstromen multiplay kabelexploitanten

Deze Annex werkt op een gedetailleerde wijze de omzet en kasstromen uit van
kabelexploitanten, die een multiplay business model hanteren. In de eerste paragraaf wordt
uiteengezet dat het klassieke omzetgroeimodel van kabelexploitanten tegen de grenzen
aanloopt. Daarna wordt in de tweede paragraaf aangetoond dat de nieuwe diensten per
afnemer een aanzienlijk grotere kasstroom genereren dan de sector gewend was. Vervolgens
in de derde paragraaf ingegaan op de recente koerswijziging in het vermarkten van digitale
TV diensten. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de nieuwe strategie: het incorporeren
van digitale TV in het abonnement voor de analoge  radio- en TV-dienst en in multiplay
bundels. Tenslotte worden conclusies getrokken over de multiplay strategie die het
effectiefst omzetten verhoogt voor kabelexploitanten.

A.1 Omzetgroei door prijs en penetratieverhoging kabelTV bereikt grenzen 

Kabel TV is in Nederland lang als een nutsvoorziening gepositioneerd, mede vanwege de
grote rol van gemeentes in de exploitatie tot het midden van de jaren negentig. Exploitanten
waren in het verleden in staat de inkomsten vooral te verhogen door een combinatie van een
prijsverhoging met het uitbreiden van het totaal aantal kanalen en een gestaag toenemende
penetratie. Figuur 4 laat zien dat volgens de Vecai het gemiddelde tarief voor het
standaardpakket van een kabelexploitant in de afgelopen tien jaar is gegroeid tot € 11,20
incl. BTW. Met 6,25 miljoen huishoudens als klant zette de gehele kabelsector daarmee
bijna € 850 miljoen incl. BTW om in 2002. 

Ontwikkeling standaardpakket kabelTV in Nederland
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Figuur 4 Het gemiddelde tarief voor een standaardpakket stijgt met 45% in 10 jaar

De gestage tariefsverhoging van 45% en de in dezelfde periode toegenomen penetratie van
de kabelnetten van ruim 5,2 miljoen naar 6,25 miljoen hebben de omzet in deze dienstver-
lening in 10 jaar met ca. 75% laten groeien. De laatste jaren kan deze omzet echter vrijwel
alleen nog maar groeien door prijsverhogingen voor het standaardpakket. Bij de meeste
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kabelexploitanten stagneert de penetratie op het huidige hoge niveau terwijl bij UPC sprake
is van een lichte daling van het aantal abonnees.

Door het nog steeds relatief lage kabeltarief en de hoge penetratie van hun netten moet de
groei komen uit nieuwe inkomsten, behaald met niet-traditionele diensten als Internet-
toegang, telefonie en digitale TV diensten.

A.2 Nieuwe diensten leveren veel grotere kasstromen per afnemer op 

De groei moet daarom komen uit de nieuwe diensten: digitale TV, Internettoegang en
telefonie. Tabel 18 geeft kentallen voor Multikabel en laat zien dat dit bedrijf een gemiddeld
bedrag ontvangt voor analoge TV (en radio) diensten. Met ruim 92% van alle huishoudens in
hun gebied als klant59 en bijna 97% van de bekabelde huishoudens is hun markt echter qua
penetratie voor de klassieke kabelnetdiensten verzadigd. Multikabel heeft hun net op 7900
woningen (7250 abonnees) na retourgeschikt gemaakt, wat betekent dat het bedrijf
praktische alle initiële investeringen voor een multiplay strategie al heeft doorgevoerd en
vrijwel alle klanten dit kan aanbieden.

Diensten als Internet, telefonie en digitale TV dragen bij Multikabel al meer bij aan de omzet
dan het klassieke pakket radio- en televisiediensten (analoge TV). In de tabel staan
gedetailleerdere cijfers per kwartaal, waaruit blijkt dat de gemiddelde klantomzetten per
maand in 2004 voor Internettoegang licht daalden en voor telefoondiensten licht stegen.
Deze trends blijken zich echter redelijk gelijkmatig en daarmee voorspelbaar te ontwikkelen.

Tabel 18 Klantenaantallen en omzetgegevens voor diensten van Multikabel  2004 en
1q200560

Potentieel bereik 1Q2005 2004 4Q2004 3Q2004 2Q2004 1Q2004

Aansluitbare huishoudens in gebied 341.808

“Ready for Service” aansluitingen 326.973 325.853 325.853 324.830 323.764 322.666

Gemiddeld klantenaantal

TV Analoog 315.142 315.277  314.760  315.487  316.200 315.509

TV Digitaal 8.218 6.211  6.298  6.273  6.249 6.091

Internet 119.064 98.370  111.497  105.008  94.683 83.680

Telefonie 21.010 10.859  16.974  12.723  8.120 4.993

Datacom / Kennisnet 738 911  875  926  937 924

                                                  
59 Kabel TV wordt vaak niet geleverd in buitengebieden
60 Bedrijfsgegevens Primacom AG
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1Q2005 2004 4Q2004 3Q2004 2Q2004 1Q2004

Omzet '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

TV Analoog  11.937  42.411  10.566  10.740  10.517  10.588 

TV Digitaal  223  931  236  236  236  223 

Internet  9.286  32.522  8.870  8.378  7.915  7.359 

Telefonie  2.010  3.781  1.525  1.128  698  430 

Overige  1.776  9.088  2.000  2.123  2.599  2.366 

- waarvan Datacom / Kennisnet  1.110  4.912  1.203  1.164  1.166  1.379 

Gemiddelde klantomzet € / maand € / maand € / maand € / maand € / maand € / maand

TV Analoog  12,63  11,21  11,19  11,35  11,09  11,19 

TV Digitaal  9,05  12,49  12,49  12,54  12,59  12,20 

Internet  26,00  27,55  26,52  26,59  27,86  29,31 

Telefonie  31,89  29,02  29,95  29,55  28,65  28,71 

- Datacom / Kennisnet  501,36  449,32  458,29  419,01  414,80  497,47 

De datacommunicatie / Kennisnet diensten van Multikabel betreffen een mix van huurlijnen,
Ethernet-diensten, LAN-koppellingen en internetaansluitingen in de zakelijke prijs- en
kwaliteitsklasse. De omzetpost overige bevat daarnaast de omzet voor de Quicknet ADSL
dienstverlening van Multikabel. Deze ISP is in 2004 van 500 naar 9.650 abonnees gegroeid.

Tabel 19 beschrijft Multikabel’s aanbod van separaat en gebundeld verkochte
Internettoegangs- en telefoondiensten61.

Tabel 19 Multikabel combineert telefoon en internetdiensten62 

Geen kabelinternet Easy Family Power XL-lerate X-tra

Kosten per maand Dan mist u ook: minimale

instapkosten en

kortetermijn-contracten.

€ 19,- € 29,- € 43,- € 59,- € 85,-

Downloaden (van internet

halen)

416 

kbps

1024

kbps

3072

kbps

5120

kbps

10  

Mbps

Uploaden (op internet zetten) 128 

kbps

256 

kbps

768 

kbps

1024

kbps

Tot 2

Mbps

Telefoonabonnement € 17,- € 14,50 € 13,- € 8,50 € 8,50 € 8,50

Bellen met andere Multikabel

telefoonabonnees

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

                                                  
61 Een recent volledig prijsoverzicht van alle diensten van Multikabel is opgenomen in Annex D Diensten en

aanbod van Multikabel.
62 Pakketoverzicht op website
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Tabel 18 maakt al zichtbaar dat Internet en telefonie een veel grotere inkomstenstroom per
klant genereren dan digitale TV diensten en de per jaar enkele procenten in prijs verhoogde
analoge TV abonnementen. Omdat Multikabel met de lancering van spraaktelefonie via
Voice-over-IP medio 2003 één technisch platform voor beide diensten inzet, was het dan ook
niet verrassend dat het bedrijf zich in zijn werving initieel richtte op het combineren in
aanbiedingen van deze twee diensten. 

A.3 Ingrepen bij digitale video vanwege mislukte strategie 

Wat ook opvalt uit Tabel 18 is het geringe commerciële succes dat is geboekt door
Multikabel met digitale videodiensten. De vraag naar apart te verrekenen digitale TV
programma’s (abonnee TV, near-video-on-demand) is de afgelopen jaren bij alle
kabelexploitanten in Nederland ver achtergebleven bij de verwachtingen die men eind jaren
negentig had. Het consortium van enkele grote kabelexploitanten achter het gezamenlijke
vehikel Mediakabel en de dienst Mr. Zap heeft besloten er per 1 oktober 2005 een einde aan
te maken. Vrijwel alle kabelexploitanten van enige omvang lanceerden dan ook de afgelopen
maanden een nieuwe digitale TV propositie. Die kenmerkt zich veelal door het gratis
verstrekken van decoders en/of het bundelen van een fors pakket digitale kanalen in het
standaardpakket.

Multikabel heeft net als andere kabelexploitanten recent flink ingegrepen in het
pakketaanbod voor TV diensten. (zie Tabel 8). Volgens Multikabel’s jaarverslag abonneert
99,5% van de klanten zich op het standaardpakket. Van belang is hierbij de nieuw
geïntroduceerde simulcast. Alle TV kanalen van het standaardpakket worden nu ook digitaal
uitgezonden en zijn zonder meerkosten te bekijken voor een klant met een decoder. Met 42
analoge TV kanalen is Multikabel ook royaal in haar aanbod, echter deze werkwijze met
simulcast kost zeer veel kanaalruimte63. De prijs van het Pluspakket is tegelijk met deze
ingreep per 1 januari 2005 gereduceerd tot € 5 incl. BTW per maand. Op de premium- en
extra kanalen kan men zich apart abonneren.

Deze nieuwe aanpak vergrootte bij Multikabel de interesse in digitale TV in het eerste
kwartaal van 2005 van een al enkele jaren vrij stabiele groep van ca. 6 duizend klanten naar
10 duizend klanten die voor een Pluspakket of één of meer premium- en extra kanalen wil
betalen. Door deze groei van het totale aantal betalende digitale TV abonnees is ondanks de
prijsverlaging de totale omzet met digitale TV diensten slechts marginaal gedaald64. De
gemiddelde klantomzet per digitale TV abonnee is echter gedaald  van € 12,49 in 2004 naar
€ 9,05 in het eerste kwartaal (zie Tabel 18). 

                                                  
63 42 kanalen voor de analoge TV programma’s en ca. 6 voor de digitale multiplexen. Het is de vraag of bij deze

vorm van spectrum-allocatie er voor derden als programma-aanbieders nog eenvoudig toegang mogelijk is.
64 De gemiddelde omzet per klant daalde vam € 12,49 in 2004 naar € 9,05 in het eerste kwartaal van 2005.



© Stratix 2005, Multiplay en bundeling, augustus 2005 66

Voor de multiplay business case van een kabelexploitant is vooral de observatie relevant dat
digitale TV veel kanaalruimte vergt, terwijl daar tot nu toe noch grote inkomstenstromen per
abonnee tegenover staan noch een groot aantal klanten voor betaalde TV diensten.

A.4 Versmelten van digitale met analoge TV en opname in een multiplay aanbod

De multiplay-strategie van de kabelexploitanten Caiway, Casema, Essent en Multikabel
concentreert zich op het versmelten van digitale en analoge radio- en TV in het abonnement
van het standaardpakket. Daarmee koppelt men deze dienst aan de bestaande marktpositie op
het gebied van de analoge TV dienst. De digitale dienst van deze bedrijven zal wel
smartcards gebruiken (voor de pluskanalen), maar wordt niet interactief. Caiway is daarbij
de enige partij die aan al haar abonnees gratis (tegen verzendkosten) een decoder aanbood. 

Waar Caiway ervoor koos om alle abonnees op een gratis decoder te laten intekenen, hebben
Casema, Multikabel en Essent formeel de lijn dat de consument een niet-interactieve decoder
zelf dient te kopen, maar bieden zij de decoder via bundeling en kortingsacties gratis aan.
Multikabel biedt daarbij een “Voordeelmenu Entree” aan voor € 39 incl. BTW, dat als volgt
is ingericht:

Tabel 20 Multikabel voordeelmenu is inclusief kabelabonnement

Multikabel Voordeelmenu Entree € 39,- per maand incl. BTW

Analoge Radio en Televisie Standaardpakket t.w.v. € 14,85

Internet 128 / 64 kbit/s (down/up), 1 e-mailadres, 

newsserver max. 1GB/mnd en spam & virusscanner

Telefonie Tarieven claim: tot 30% lager dan KPN

Digitale TV Gratis decoder en smartcard

Minimum contractduur 1 jaar

Heeft een klant nog geen actieve aansluiting, dan rekent men RTV aansluitkosten van € 39.
Bij overstap naar de bundel van een kwalitatief hoogwaardiger Internetabonnement, betaalt
men voor de downgrading van het Internetabonnement € 30 administratiekosten.

Het Multikabel-aanbod is wat betreft het Internet product evident aan de onderzijde van de
markt gepositioneerd. Bij de combinatie-aanbiedingen van Internettoegang en telefonie
[Tabel 19] was echter al zichtbaar dat “abonnementsprijzen” voor telefonie aanzienlijke
vrijheidsgraden kenden. Voor de multiplay business case is het dan ook zinniger om de extra
omzet in ogenschouw te nemen. Wanneer Multikabel dit jaar een klant waarbij het nu
€ 14,85 incl. BTW per maand omzet boekt, kan overhalen tot afname van het entree menu,
dan vergroot het de klantomzet tenminste met € 24 incl. BTW per maand. In de praktijk
komt daar nog verkeersomzet voor telefonie bij en zal de groei in klantomzet eerder in de
buurt van € 25 tot € 30 per maand excl. BTW liggen. Dat leidt al snel tot lucratieve business
cases.
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A.5 Conclusie: men prijst op basis van Internet en telefonie en geeft digitale TV weg

Kabelexploitanten bieden multiplay-bundels aan waarbij men, in toenemende mate digitale
video als dienst ‘weggeeft’ door het tot onderdeel van het standaardpakket te maken, waarbij
iedere klant meebetaalt. UPC heeft net als Caiway aangekondigd een decoder gratis te willen
gaan distribueren onder haar klanten65, maar dit bedrijf zal € 9,95 gaan vragen voor een
interactief digitaal abonnement en neemt daarmee het risico van investeren in door de klant
ongebruikte elektronica.

Het volledige opnemen van digitale TV in het tarief voor het standaardpakket en de inzet van
gratis decoders bij diverse acties bij de grote kabelexploitanten maken in ieder geval
duidelijk, dat de uitkomst van de marktanalyse van OPTA in het ontwerpbesluit, waarbij
analoge en digitale TV als gescheiden markten werden aangemerkt herbeschouwing behoeft. 

Het in een multiplay aanbod matchen van een digitale TV propositie is voor toetreders tot de
markt commercieel lastig. Bij de ultieme penetratieprijs, een gratis decoder van de
kabelmaatschappij, demonstreerde Caiway in juli, dat zij in staat was met één actie de
meerderheid van haar klantenbestand in over te halen. Dat is het klassieke voordeel van een
incumbent. Gebruikers associëren de kabelexploitant nu eenmaal als eerste met het leveren
van televisiediensten.

Hoewel UPC een enigszins afwijkende strategie hanteert met interactieve decoders, en voor
digitale kanalen een abonnement vereist, is ook dat bedrijf gestart met het bundelen van
digitale TV aan Internet en telefonie in een multiplay-bundel. De kans is aanzienlijk dat aan
het eind van dit jaar een groot deel van de digitale TV markt is verdeeld en een update van
Tabel 5 met klantenaantallen in de kolom digitale TV aanzienlijke hogere cijfers zal noteren.
Een analyse van de businesscase voor multiplay van kabelexploitanten dient daarom in ieder
geval de relatie mee te nemen tussen de prijsstelling voor analoge radio- en TV-diensten,
digitale radio- en TV en de combinaties van Internet en telefonie.

Op basis van de Multikabel kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2005 en een observatie
van de prijsstellingen van de digitale TV-aanbiedingen van vijf grote kabelexploitanten en
aankondiging van Delta/Zeelandnet66 dat men de werkwijze van Caiway, Casema, Essent en
Multikabel gaat navolgen, kan een redelijk adequaat model voor de batenzijde van een
kabelexploitant per afnemer worden gegeven.

                                                  
65 UPC annonceert een investering van € 300 miljoen in gratis decoders, Directeur Nederland D. Karsten in

Mediazaken, BNR Nieuwsradio en Het Financieele Dagblad d.d. 21 maart 2005.
66 Jeffrey Kutterink, Zeelandnet zet groot offensief in, Bellen via internet en digitale televisie moeten hoofd

bieden aan concurrentie, Provinciale Zeeuwse Courant, 26 mei 2005 
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Tabel 21 Gemiddelde omzet per dienst per afnemer 2005 

Multikabel67 1Q2005 Multiplay-model kabelexploitant 2005

Gemiddelde klantomzet € / maand Gemiddelde klantomzet per afnemer € / maand

TV Analoog  12,63 TV Analoog  12,50 

TV Digitaal (standaardpakket) - TV Digitaal (standaardpakket) -

Internet  26,00 Internet  25,- 

Telefonie  31,89 Telefonie 30,- 

TV Plus pakketten & premium kanalen  9,05 TV Plus pakketten & premium kanalen 10,-

Video-On-Demand - Video-On-Demand 10,-

De enige dienst die op dit moment door de kabelmaatschappijen niet duidelijk zichtbaar
wordt aangeprezen is (near-) video-on-demand. Alleen UPC ondersteund op dit moment
NVOD. Echter enkele kabelexploitanten hebben al enige tijd in demonstraties (N)VOD via
IPTV getoond en in verslagen beschreven als “in de pijplijn”. Hiervoor is een schatting
genomen voor de opbrengst van die dienst is ca. € 10 per maand voor de geïnteresseerde
afnemer. Dit bedrag komt overeen met het bestellen van ongeveer 2 films per maand per
actieve afnemer en het is een omzet welke al enkele jaren wordt geconstateerd door Fastweb
in Italië68 voor hun VOD-diensten. Het relatief beperkte volume in aangevraagde films voor
deze dienst was al bekend uit de proeven in het midden van de jaren negentig van Time-
Warner in Orlando en Bell Atlantic (Stargazer). De reden om ook dit bedrag te indiceren
heeft te maken met de kostenzijde van (N)VOD: capaciteitsbeslag op de kabel versus
omzetpotentie.

Tabel 9 laat goed zien dat digitale TV qua inkomsten per afnemer niet snel de grootste bron
van kasstroom zal worden. Wie als doel stelt de omzet te vergroten geeft in een bundel
sneller zo’n dienst cadeau aan de klant dan in te leveren op de omzet bij telefonie of
internettoegang. Echter (digitale) videosignalen  nemen wel een groot deel van de
kanaalcapaciteit in beslag. 

                                                  
67 Primacom jaarverslag 2004 
68 Screendigest, European Digital Pay TV Platforms: Market assessment and forecasts to 2008, January 2004

Telecom.Paper, FastWeb aims to be 2nd largest fixed operator by end 2006, 14 July 2005
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Annex B Financieel overzicht Primacom AG / Multikabel

Deze annex bevat een financieel overzicht voor 2004 op hoofdlijnen van Multikabel en haar
Duitse zusterbedrijven en moeder Primacom AG. De tabel is opgesteld aan de hand van het
jaarverslag 2004 van Primacom AG en kwartaalverslagen uit dat jaar.

Jaar 2004 Multikabel Duitsland Primacom AG

€ '000 € '000 € '000

Omzet 88.733 121.980 210.713 

Analoge TV 42.411 112.833 155.244 

Digitale TV 931 665 1.596 

Internet 32.522 2.340 34.862 

Telefonie 3.781 3.781 

Overige 9.088 6.142 15.230 

Operationele kosten 70.996 118.493 189.489 

Operationele kosten voor dienstverlening 19.388 36.261 55.649 

Verkoop, algemeen en administratief 15.344 14.329 29.673 

Corporate overhead 2.920 18.726 21.646 

- juridisch & advieskosten 9.500 

- optieplan 36 

Afschrijving & aflossing 33.344 49.177 82.521 

Bruto resultaat uit omzet

EBITDA 51.081 52.664 103.745 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 17.737 3.487 21.224 

Rentebetalingen 60.357 62.432 122.789 

Overige kosten 2.851 

Resultaat voor belastingen (EBT) -42.620 -58.945 -104.416 

Belastingen 9.031 

Minderheidsdeelnemingen 83 

Nettoresultaat na belastingen -113.530 

Investeringen (CAPEX) 20.187 13.558 33.745 

Activa 396.511 530.427 926.938 

Vlottende activa en belastinglatentie 35.242 34.048 69.290 

Vaste activa 361.269 496.379 857.648 

- immaterieel: goodwill & klantenbestanden 192.837 206.270 399.107 

- vastgoed, bedrijfsmiddelen & overige materiële activa 168.432 290.109 458.541 
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Annex C Operationele kentallen overzicht 

In deze Annex worden enkele kenmerkende operationele gegevens voor bedrijven in de
kabelsector en DSL ISP’s samengevat.

C.1 Personeelsintensiteit

Tabel 22 Multikabel en CAIW hebben een relatief grote eigen staf per aansluiting 69

Full-time (equiv.) Part-time CATV aansluitingen Aansluitingen / FTE

x1000

* UPC NL <  2.000 2.213 > 1.100

* Essent Kabelcom 1.047 1.672 1.597

* Casema 812 1.338 1.648

* Multikabel 206 150 315 ca. 1.000

* CAIW 110,6 88 796

C.2 Aansluitingen en dienstengebruik

Tabel 23 geeft een overzicht van de belangrijkste kentallen voor kabelexploitanten op het
punt van multiplay aan het eind van het eerste kwartaal van 2005. Vooral op het vlak van
digitale TV is er veel activiteit bij de kabelexploitanten. Bij de gegevens moet opgemerkt
worden dat eind juli Caiway aangaf dat hun tot 1 augustus 2005 lopende actie “Allemaal
Digitaal”, waarbij analoge kabelklanten een gratis digitale decoder werd geleverd, al meer
dan 50.000 positieve reacties opleverde van de 80.000 abonnees die ervoor in aanmerking
konden komen70. Casema meldde 1 juli 2005 dat zij 10 duizend aanmeldingen voor de medio
juni gelanceerde (VoIP-) telefoondienst had ontvangen, de 300 duizendste breedband-
internetabonnee had aangesloten en haar 40 duizendste digitale TV-klant had verwelkomd.

Tabel 23 Kentallen kabel TV netten stand einde van 1e kwartaal 200571

Aansluitingen analoge TV Digitale diensten

(x 1000) Internet (x 1000) Kabeltelefonie (x 1000) Digitale TV (x 1000)

UPC 2.213 Chello 421 UPC 213 UPC 55

Essent Kabelcom 1.672 @Home 470 Twinner/VoIP ca. 35 Essent ca. 30

Casema 1.338 Casema (Wanadoo) 282 Casema - Casema ca. 30

Multikabel 315 Multikabel 124 Multikabel 23 Multikabel 10

Delta 150 Zeelandnet 76 Zeelandnet ca. 3 Zeelandnet n.b.

CAIW(estland) 88 Caiway 65 Caiway ca. 2 Caiway n.b.

Overigen ca. 470 Overigen 24 Overigen n.b. Overigen n.b.

Totaal ca. 6.250 Totaal 1.462 Totaal ca. 276 Totaal ca. 135

                                                  
69 Jaarverslagen
70 http://www.mediamagazine.nl/medianieuws/archief/2005/2005_07_2.html donderdag 28 juli 2005
71 Bedrijfsgegvens & Vecai. http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=578643/sc=f1bf70

Essent, Casema, Delta analoge TV-gegevens ultimo 2004
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C.3 VoIP-inkoop

Multikabel koopt net als UPC Nederland voor de VoIP-dienst wholesale gateway diensten in
van Priority Telecom. In Multikabels kwartaalcijfers staan gedetailleerde gegevens over
omzetten per dienst aan de retailzijde. Echter ook Priority rapporteert over haar wholesale
VoIP dienstverlening sinds het tweede kwartaal 2004 in operationeel detail. Hierdoor is het
mogelijk zowel adequaat de inkomsten per aansluiting voor Multikabel te berekenen als de
wholesale inkoopkosten van het bedrijf bij Priority Telecom.

Tabel 24 VoIP retail en wholesale-inkoop Multikabel en Priority Telecom72

Multikabel 2Q2005 1Q2005 2004 4Q2004 3Q2004 2Q2004 1Q2004

Omzet VoIP retail 2.126 2.010 3.781 1.525 1.128 698 430

VoIP asl # einde tijdvak 26.365 23.158 18.862 18.862 15.085 10.360 5.880

VoIP asl # gemiddeld 24.762 21.010 10.859 16.974 12.723 8.120 4.993

Gem. maandomzet / klant €       28,61  €       31,89  €       29,02  €       29,95  €       29,55  €       28,65  €       28,71 

Priority Telecom 2Q2005 1Q2005 2004 4Q2004 3Q2004 2Q2004 2Q2004

Reguliere omzet 27.320 25.418 95.709 24.943 23.959 22.706 24.076

Wholesale VoIP (%) 9% 7% 4% 6% 4% 3% 2%

Omzet Wholesale VoIP 2.459 1.779 3.828 1.497 958 681 482

VoIP ind. # einde tijdvak 82.000 57.000 37.000 37.000 15.000 12.000 6.600

VoIP ind. # gemiddeld 69.500 47.000 15.000 26.000 13.500 9.300

Gem. maandomzet / klant  €       11,79  €       12,62  €       21,27  €       19,19  €       23,66  €       24,42 

Marge retail – wholesale €       16,71  €       19,27  €         7,75  €       10,76  €         5,89  €         4,23 

Voor de gemiddeld 21 duizend klanten van Multikabel in het 1e kwartaal van 2005, komt
VoIP inkoop neer op een rekening van ca. € 0,8 miljoen inkoopkosten. Het betekent voor
Multikabel al een brutomarge van ca. € 1,2 miljoen in het eerste kwartaal: € 19,27 per maand
per abonnee. Geen slechte marge voor een dienst waar vooral VoIP-modems moeten worden
uitgeleverd, quality of service voor IP-verbindingen ingesteld en facturen gestuurd die
Priority aanlevert.

C.4 Videodiensten

Multikabel geeft de volgende operationele kosten voor video-inkoop in het jaarverslag:
• Doorgifteontvangsten (commerciële zenders) naar € 0,00 sinds introductie simulcast.

• BUMA/SENA kosten

◊ € 2,71 per kwartaal per abonnee voor basispakket

◊ € 3,09 per kwartaal voor het standaardpakket (incl.basispakket)

• Animal Planet € 0,15000 per kw. per analoge abonnee

                                                  
72 Multikabel: Primacom AG jaar- en kwartaalverslagen; Priority Telecom, jaarverslagen en kwartaalberichten.



© Stratix 2005, Multiplay en bundeling, augustus 2005 72

• Discovery Channel € 0,17017 per kw. per analoge abonnee

• Eurosport € 0,25491 per kw. per analoge abonnee

PlusPakket: 4 Discovery Channel programma’s: € 0,05 per maand per kanaal per abonnee

C.5 Internetdiensten

De volgende getallen zijn gehanteerd voor Internetdiensten (excl. BTW):

Verkeersintensiteit per maand kleine breedbandgebruiker (entree): 500 MB

Verkeersintensiteit per maand gemiddelde breedbandgebruiker: 5 GB

Inkoopprijs transitverkeer € 25 per Mbit/s

Productiekosten e-mailbox € 1,50 per jaar

Productiekosten spamfilter / virusscanning per mailbox € 1 per jaar

Productiekosten nieuwsserver € 25k per jaar

Staf ISP: FTE per # klanten 1 per 1000

Installatiekosten monteur kabelmodem € 50 per bezoek

Acquisitiefee wervingsteam € 40 per klant

Kostprijs kabelmodem eenvoudig model € 30 - 50

Kostprijs kabelmodem geavanceerd (VoIP, wireless etc.) € 50 - 100

C.6 Infrastructuur kerngegevens Multikabel73

Backbone: 

1500 km glasvezelkabel, 75 duizend glasvezelkilometer 

200 km gehuurd dark fiber

32 fiber hubs (distributiecentra)

620 fiber nodes (wijkcentra)

75% multitaps: Citycom-modems, op afstand afschakelbaar

Headend hubs & fiber nodes > 150 aansluitingen hebben UPS.

SDH en Ethernet transportnetwerk: Lucent Technologies

Routers en CMTS, Cisco uBR7246VXR en Big Band Networks Cuda 12000

Van de 325 duizend Ready for Service woningen zijn 7900 woningen (7250 abonnees) nog niet 2-weg

(retourgeschikt).

Netwerkmanagement: Netcool, Rosa (analog) ITM-SC (SDH management Lucent) MKMS (Docsis/Packet Cable

management system, zelf ontwikkeld) & alarmpoint (OSS).

                                                  
73 Jaarverslag Primacom AG, 2004
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C.7 Retailtarieven ADSL Installatiepakketten Cable 174

Cable1 is een installatiebedrijf met een aanzienlijk marktaandeel in monteurs-
diensten. Het bedrijf installeert kabel breedbandinternet verbindingen voor onder
andere de volgende kabelmaatschappijen:
* UPC

* Kabel Noord

Cable1 installeert ADSL breedband internet verbindingen voor onder andere de
volgende internet service providers:
* Chello * Solcon Internetdiensten *Speedlinq

* CompuServe * VIAnetworks *Scarlet One

* Concept ICT * Versatel *BBned

* Freeler * Wanadoo

* InternNLnet * XS4ALL

Daarnaast werkt Cable1 voor alle internet service providers, welke zijn aangesloten bij de
volgende internetpagina's: breedbandshop adslwinkel

Daarbij hanteert het bedrijf de volgende retailtarieven:

Particuliere installatie incl. BTW en incl. voorrijkosten

Basis Installatie € 90,-
De verbinding wordt geïnstalleerd op de laptop van de installateur

Installatie van splitter en modem

Volledige installatie € 125,-
De verbinding wordt geïnstalleerd op uw eigen PC

Installatie van splitter en modem en aanleg van 15 meter bekabeling

Wireless Installatie € 135,-
Volledig verbinding op uw eigen PC of laptop

Installatie van de splitter, wirelessmodem en kaart

Zakelijke installatie excl. BTW en incl voorrijkosten
Basis Installatie € 105,-
De verbinding wordt geïnstalleerd op de laptop van de installateur

Installatie van splitter en modem

Opties particulier en zakelijk excl. BTW incl. BTW
Meerprijs per meter UTP kabel € 1,26 € 1,50

Ethernetkaart + installatie € 25,21 € 30,00

Configuratie extra PC € 33,61 € 40,00

Installatie extra wandcontactdoos € 25,21 € 30,00

Voorrijkosten € 33,61 € 40,00

Uurtarief € 42,02 € 50,00

Installatie op Texel € 47,06 € 56,00

(tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00)

                                                  
74 http://www.cable1.nl/site/content.php?id=20040914010953861292 en http://www.breedbandshop.nl/monteur/

http://www.breedbandshop.nl/
http://www.adslwinkel.nl/
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C.8 Kostenvergelijking Stichting Kabelnet Veendam en Multikabel

In de hieronder staande tabel staat een uitsplitsing van de kosten die de Stichting Kabelnet
Veendam75 maakt voor een HFC-net met bijna 12,000 gebruikers, 98% aansluitingen, 32 km
glasvezelkabel, 40 TV en 29 radioprogramma’s. Deze stichting laat digitale TV door Essen
TV Home verzorgen, terwijl Internettoegang door ISP Netvisit wordt geleverd. Het
financiële beeld illustreert daarom een retourgeschikt HFC-net met alleen analoge radio- en
TV diensten.

Tabel 25 Kostenopbouw kabelabonnement Veendam

Analyse:

Opbouw abonnementsgeld: Kosten HFC net 

incl. BTW excl. BTW

Acceptgiro per maand: € 10,20

Automatische incasso per maand € 9,70

(geen incassokosten):

Incassokosten € 0,50

BTW € 1,63

Buma / Sena € 1,47

Rente / aflossing € 2,80 € 2,80

Onderhoud / energie € 1,48 € 1,48

Personeelskosten € 0,68 € 0,68

Algemene kosten € 0,27 € 0,27

Vervangingsinvesteringen € 1,37 € 1,37

Totaal € 10,20 € 6,60

Uit Annex B en gegevens uit de vorige paragrafen kan een beeld van de operationele kosten
worden bepaald van Multikabel. Cijfers per klant per maand (gemiddelde aantal in 2004 was
315.277) maken direct duidelijk dat de kosten per abonnee aanzienlijk hoger liggen.[ zie
Tabel 26].

De grootste kostenposten bij Multikabel zijn de rentebetalingen en de afschrijvingen en
aflossingen. Moeder Primacom AG is al meer dan een jaar onderweg met onderhandelingen
over schuldenherstructurering. De post afschrijvingen en aflossingen wordt ook sterk
beïnvloed door het hoge bedrag aan goodwill op de balans (zie onder). Het apart uitrekenen
van de VoIP-gateway kosten en schatten van de externe Internet transit (upstream) laat nog
een aanzienlijke kostenpost overige operationele kosten over in vergelijking met onderhoud
en energie van SKV. Dat is niet onlogisch, de Internetdiensten vereisen veel innovatie-
inspanning, staf en beheer.

                                                  
75 http://www.kabelnetveendam.nl/tarieven.htm 
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Tabel 26 Kostenopbouw Multikabel, per kabelabonnee

Multikabel Jaar 2004 per abonnee

€ '000 €/ mnd

Operationele kosten 70.996 18,77

Operationele kosten voor dienstverlening 19.388 5,12 

- BUMA/SENA 3.894 1,03 

- Discovery, Animal Planet, Eurosport 725 0,19 

- VoIP gateway 2.772 

- Internet transit76 600

- Overige operationele kosten 11.397 3,01

Verkoop, algemeen en administratief 15.344 4,06 

Corporate overhead 2.920 0,77 

Afschrijving & aflossing 33.344 8,81 

Rentebetalingen 60.357 15,95 

Investeringen (CAPEX) 20.187 5,34

Wanneer men de personeelskosten op jaarbasis van SKV (€ 98 duizend voor 12.000 klanten)
vergelijkt met data voor Multikabel, dan is evident dat Multikabel een aanzienlijk grotere
personeelsinspanning levert voor ondersteuning van het dienstenaanbod (technische staf,
helpdesk, call center ca. 1 medewerker per 1000 klanten). Het bieden van tweeweg-diensten
is veel arbeidsintensiever dan het operationeel houden van een HFC-net.

Op de balans van Multikabel valt tenslotte te zien dat het bedrijf, die fors heeft opgepompt
met een zeer hoge goodwill en geactiveerde waarde van het klantenbestand. Dit is een
bekend beeld bij kabelnetten die eind jaren negentig zijn geacquireerd. De boekwaarde van
vastgoed, bedrijfsmiddelen en overige materiële activa biedt met € 517 per “ready for
service” aansluiting een veel bekender beeld. In hoofdzaak omdat de boekwaarde van de
‘plant’ wordt gedomineerd door de langzaam afgeschreven glasvezelkabel- en coaxnetdelen.

Tabel 27 Activa Multikabel, per ready for service aansluiting

Activa Multikabel 2004 € '000 Per “ready

For service”

Activa 396.511 1.217 

Vlottende activa en belastinglatentie 35.242 108 

Vaste activa 361.269 1.109 

- immaterieel: goodwill & klantenbestanden 192.837 592 

- vastgoed, bedrijfsmiddelen & overige materiële activa 168.432 517 

Een vergelijkend overzicht van de tariefopbouw van SKV met de tarieven van een aantal
andere non-profit kabelexploitanten uit het voorjaar van 200477 toont maandelijkse
abonnementskosten die uiteenlopen van € 7,15 tot € 11,25 per maand [zie Tabel 28].
                                                  
76 Komt overeen met piekverkeer Multikabel ca. 2 Gbit/s
77 http://dutchmedia.web-log.nl/archief/04/2004 
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Hiermee en met de analyse van Multikabel’s kosten kan worden gesteld dat een realistisch
niveau voor de kosten van hit in bedrijf houden van een volledig HFC-net neerkomt op ca.
€ 6 – 7 excl. BTW per maand per “ready for service” aansluiting. In dit bedrag zijn dan nog
wel de kosten opgenomen die de afgelopen jaren zijn gemaakt door kabelexploitanten om
hun netten retourgeschikt te maken: deels verglazing van de (super)trunk naar het
wijkcentrum en deels het ombouwen en/of vervangen van de groeps- en eindversterkers.

Tabel 28 Overzicht tarieven en netten van non-profit kabelexploitanten

= Rekam (Gouda e.o.) heeft 44.747 abonnees. Meer dan 53 radiostations en 40 tv-stations op haar net. Biedt

internet via de kabel alsmede Canal+ digitaal (inclusief Canal+ 16/9). Prijs is iets meer dan 7,15 euro per maand

= CAI Westland (Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Aalsmeer, Uithoorn). Bijna 80.000 abonnees.40

radiostations en 42 tv-zenders. Biedt internet via de kabel. Prijs 11,25 euro per maand.

= Lijbrandt Telecom (beperkt beschikbaar). Meer dan 17.000 abonnees. Meer dan 40 radiostations en 50 tv-

zenders (aanbod verschilt per regio!). Internet en telefonie worden ook aangeboden. Prijs 7,20 euro per maand.

= Stichting CAI Harderwijk. 14.888 abonnees. 34 radiostations en meer dan 42 tv-stations. Biedt internet via de

kabel. Prijs 9,85 euro per maand.

= Stichting Kabel TV Krimpen a/d IJssel (in concurrentie met UPC!). Circa 10600 abonnees. 33 radiostations en 38

tv-stations. Biedt vooralsnog GEEN internet via de kabel; wel Euro1080 in HDTV. Prijs 8,95 euro per maand.

= CAI Brunssum. 36 radiostations en 36 tv-stations. Circa 13650 abonnees. Biedt internet via de kabel aan. Prijs

8,90 euro per maand.

= ONS CAI (Schiedam). circa 35.000 Circa 40 tv-kanalen en 36 radiostations. Biedt internet via de kabel aan. Prijs

10,13 euro per maand.

= Stichting Kabelnet Veendam. 11.500 abonnees. 42 tv-stations en 29 radiostations. Biedt internet via de kabel aan.

Prijs 10 euro per maand.

http://www.rekam.nl/
http://www.caiw.nl/
http://www.lijbrandt-telecom.nl/
http://www.caihwk.nl/
http://www.kabeltvkrimpen.nl/
http://www.brunssum.net/cai
http://www.onscai.nl/
http://www.kabelnetveendam.nl/
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Annex D Diensten en aanbod van Multikabel

Tarief (inclusief 19% BTW)
          
  Radio en Televisie per maand     
  Basis Pakket (analoog)    € 9,50
  Standaard Pakket (analoog en digitaal)    € 14,85
  Digitaal PlusPakket    € 5,00
  CANAL+    € 22,95
  Travel Channel    € 0,50
  ZEE TV    € 10,00
  TVBS-E    € 10,00
  A-TiVi    € 10,00
  TeVe-Sur    € 10,00
  Cartoon Network    € 2,00
  Performance    € 1,00
  TCM    € 1,50
  Mezzo    € 1,50
  MGM    € 1,00
  Set Asia    € 10,00
  Spice Platinum    € 4,00
  Private gold    € 3,00
        
  Internet per maand     
  Easy    € 19,00
  Family    € 29,00
  Power    € 43,00
  XL-lerate    € 59,00
  X-tra    € 85,00
  Borg Modem    € 50,00
        
  Telefonie     
  Abonnement per maand    € 14,50*
  Afdruk gespecificeerde nota    € 11,35
  Online gespecificeerde nota opvragen    € 0,00
  Verwerkingskosten nummerbehoud    € 25,-
  Tarieven    Zie

tarievenoverzicht
        
  Installatiekosten     
  Professionele installatie van Internet of Telefonie (ook bij verhuizing

abonnement)
   € 69,00

  Professionele installatie van Internet i.c.m. Telefonie (ook bij verhuizing
abonnement)

   € 109,00

  DHZ-pakket internet    € 39,00
  Inschakeling service technicus (indien zelf installeren met DHZ-pakket niet is

gelukt)
   € 69,00
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  Materialen     
  Snoer 1,5 meter (HF dicht)    € 4,00
  Snoer 2,5 meter (HF dicht)    € 5,00
  Snoer 5,0 meter (HF dicht)    € 6,00
  snoer 7,5 meter (HF dicht)    € 7,00
  snoer 10,0 meter (HF dicht)    € 8,00
  UTP per extra meter    € 1,40
  Netwerk/ethernetkaart ISA    € 25,00
  Netwerk/ethernetkaart PCI    € 25,00
  Netwerk/ethernetkaart PCMCIA    € 100,00
  Binnenhuisversterker    € 49,00
  Telefoniemodem    € 110,00
  Internetmodem    € 60,00
  Cable modem optimiser (CFS-02/60)    € 8,50
        
  Administratiekosten     
  Aansluitkosten    € 39,00
  Verhuistarief (kosten per huishouden bij verhuizing, ongeacht soort en aantal

diensten)
   € 39,00

  Kosten voor heraansluiting kabel    € 48,00
  Wijziging internetprofiel    € 30,00
  Annuleringskosten    € 39,00
        
  Algemene kosten     
  Voorrijkosten na een terechte storingsmelding    geen
  Voorrijkosten niet thuis bij installatieafspraak    € 45,00
  Voorrijkosten na een onterechte storingsmelding (storing niet door kabelnet

veroorzaakt) inclusief maximaal een kwartier arbeidsloon - ma t/m vr van 9.00-
20.30 uur

   € 20,00

  Voorrijkosten na een onterechte storingsmelding (storing niet door kabelnet
veroorzaakt) inclusief maximaal een kwartier arbeidsloon - ma t/m vr na 20.30
uur en op zaterdag

   € 40,00

  Voorrijkosten na een onterechte storingsmelding (storing niet door kabelnet
veroorzaakt) inclusief maximaal een kwartier arbeidsloon - ma t/m za na 22.00
uur en op zondag

   € 80,00

  Loon per kwartier    € 10,00
  Instellen van één radio en één televisie (inclusief voorrijkosten)    € 34,20
  Extra kosten (boven het basistarief van € 34,20) voor het instellen van één

videorecorder of één extra televisie
   Werkelijke tijd tegen uurtarief

van € 40,00
        
  Aansluitkosten als de wandcontactdoos nog niet in de woning is

aangebracht
    

  Aansluitkosten per particuliere woning, inclusief maximaal tien meter kabel
vanaf de erfgrens met een werkende coax-aansluiting in woonkamer

   Vanaf € 195,00 (definitief
bedrag na offerte)

  Aansluitkosten bij percelen niet zijnde woningen (bijv. bedrijven, hotels,
bejaardentehuizen, winkels, scholen)

   Vanaf € 195,00 (definitief
bedrag na offerte)
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* In combinatie met Internet. Indien uitsluitend Telefonie € 17,00.

• Deze tarieven zijn niet van toepassing op Muiden en Laren. 

• Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW. 

• Tarieven kunnen (tijdelijk) afwijken in verband met acties en/of aanbiedingen. 

• Voor afname van onze kabeldiensten heeft u een werkende kabelaansluiting nodig. Hiervoor wordt u

minimaal het Basis Pakket RTV (€ 9,50 incl. BTW p/mnd) in rekening gebracht. 

• In bijzondere gevallen gelden aanvullende tarieven (bijvoorbeeld in het geval van aanleg van een

kabelaansluiting). Vraag hiervoor een offerte aan. 

• Deze tarievenlijst is geldig per januari 2005 en vervangt alle voorgaande tarievenlijsten. 
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Annex E Complementaire bundels

Bij de bespreking van de multiplay bundels is in beperkte mate referte gemaakt naar enkele
bundels die verder gaan de triple- en quadruple play en sterk gefocusseerd op de
concurrentie op het vaste net. In deze annex wordt kort aangegeven wat de eigenschappen
zijn van complementaire bundels.

E.1 Aardse digitale televisie 

• DVB-Terrestrial kenmerkt zich door een relatief beperkte penetratie van 1% van de
huishoudens 

• Het kent als nadeel ten opzichte van de kabel dat er een relatief beperkt aantal kanalen
(25 – 30) mee geboden kunnen worden ten opzichte van de DVB-Cable

• Het is in de praktijk vooral attractief in uithoeken en buitengebieden waar geen
kabelnetten reiken

• Als gevolg hiervan is DVB-T vooral een complementair element

E.2 Mobiele abonnementen

• Mobiele abonnementen worden door verschillende service providers gerealiseerd via de
netten van KPN, Vodafone, Orange en Telfort

• Deze vorm van bundeling is ook toegankelijk voor kabelexploitanten, UPC heeft ook
plannen aangekondigd.

• Een marktpartij als Wanadoo/Orange kan een bundel van KPN eenvoudig matchen en
doet dat dan ook. Dit wordt nog versterkt door de recente beslissing van France Telecom
om de twee merken in Europa samen te voegen tot Orange.
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Annex F Rechtbank grijpt niet in op bundelings-kruissubsidie

Adformatie d.d. 12 juli 2005: Uitspraak van geschil tussen KPN en Casema 

Casema moet rectificeren over digitale tv 78

Casema mag geen tabel meer plaatsen waarin digitale televisie van Casema vergeleken
wordt met digitale televisie van KPN. Daarover moet het kabelbedrijf rectificeren. Wel mag
Casema blijven melden dat digitale tv gratis is voor zijn abonnees.

De rechtbank in Haarlem deed gisteren uitspraak in een kort geding dat KPN tegen Casema
had aangespannen. De eis van KPN kwam er in het kort op neer dat Casema moet stoppen
met de publicatie van een tabel waarin digitale televisie van Casema vergeleken wordt met
digitale televisie van KPN. en een rectificatie plaatst. Het kabelbedrijf was daar al mee
gestopt, maar moet toch nog rectificeren. 

De rechter is van mening dat Casema op een aantal punten feitelijk een juiste vergelijking
heeft gemaakt – zoals ‘Casema-digitaal: gratis voor abonnees’ versus ‘KPN digitaal:
betaald’, maar dat het geheel onvoldoende duidelijk was en daardoor mogelijk misleidend
kan zijn. Om die reden moet Casema een rectificatie plaatsen. 

Sytse Zuidema, vice president Consumentenmarkt van Casema is opgelucht dat de rechter
onderschrijft dat digitale televisie van Casema gratis is in tegenstelling tot digitale televisie
van KPN. ‘Bijna al onze abonnees hebben gratis digitale televisie en krijgen gratis
kabelinternet bij digitale telefonie. Kennelijk heeft KPN geen commercieel antwoord en eist
het bedrijf daarom dat wij stoppen met het woord gratis in onze uitingen.’

                                                  
78 http://www.adformatie.nl/nieuws/nieuws2005-07-12.html 
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