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Introductie 
 
In onderhavig document komen de vraagpunten aan de orde zoals die in het Issue paper All-IP door 
het college aan belanghebbenden zijn voorgelegd.1 Het doel van dit document is om inzicht te bieden 
in de door belanghebbenden ten aanzien van bedoelde vraagpunten aangedragen standpunten en 
argumentatie, alsmede in het resultaat van de mede op basis daarvan door het college uitgevoerde 
nadere besluitvorming. De hieruit resulterende definitieve standpunten zijn verwoord in het Position 
paper All-IP waarvan onderhavig document de bijlage is.2 
 
De opbouw van dit document is verder als volgt. Per in het Issue paper opgenomen vraagpunt wordt 
dit vraagpunt herhaald, voorzien van een korte toelichting.3 Vervolgens wordt per vraagpunt een 
weerslag gegeven van de ontvangen reacties, waarna het college verslag doet van de nadere 
oordeelsvorming. De weerslag van de ontvangen reacties betreft overigens niet per se een letterlijke 
weergave van die reacties, maar veelal een samenvatting van het naar voren gebrachte. Voor die 
onderwerpen waar de geformuleerde vraagpunten en de ontvangen reacties daartoe aanleiding ge-
ven, is ervoor gekozen om deze samen te nemen. 
 
Van de volgende twaalf partijen is een schriftelijke reactie op het consultatiedocument ontvangen: 
ACT, bbned, CAIW, Colt Telecom, Consumentenbond, Eurofiber, KPN, Orange, Tele2/Versatel, Tisca-
li, TTG Netherlands, Vecai, en Vodafone. In haar reactie sluit CAIW zich aan bij die van Vecai, en TTG 
bij die van ACT. De reactie van ACT vertegenwoordigt de reactie van alle bij ACT aangesloten partij-
en;4 een aantal daarvan heeft ook nog zelf een reactie gegeven. 
 

Vraag 1.   Missen er in het Issue paper onderwerpen? 
 
Zijn er in algemene zin onderwerpen die u in het issue paper heeft gemist en waaraan in een volgen-
de fase aandacht besteed zou moeten worden? 

1.1 Ontvangen reacties 

ACT OPTA dient reeds in deze fase een standpunt te ontwikkelen ten aanzien van de structure-
le of virtuele scheiding van KPN. OPTA dient haar visie te geven ten aanzien van welke 
(KPN wholesale) diensten zij nodig acht om de duurzame concurrentie op alle netwerk- en 
dienstenniveaus te waarborgen. Tevens dient OPTA marktonderzoek te doen naar het 
verwachte gebruik van IP-diensten in de toekomst: de mate en snelheid waarin bestaande 
retaildiensten zullen worden vervangen door IP equivalenten. OPTA kan ook onzekerheid 
wegnemen door reeds nu aan te geven welke IP-gebaseerde retaildiensten van KPN als 

                                                      
1 KPN’s Next Generation Network: All-IP. Issue paper. OPTA/BO/2006/201599, 22 mei 2006. 
2 KPN’s Next Generation Network: All-IP. Position paper. OPTA/BO/2006/202771, 3 oktober 2006. 
3 Voor een opsomming van de in het consultatiedocument opgenomen vraagpunten zij verwezen naar hoofdstuk 6 

van dat document. 
4 bbned, BT Nederland, Colt Telecom, Enertel, MCI Nederland, Priority Telecom, Tiscali, Versatel, Orange. 
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gereguleerde diensten dienen te worden beschouwd. Zo zal een retail IP-telefonie dienst 
van KPN onder dezelfde regulering dienen te vallen als een PSTN telefonie dienst. 

 
bbned - Hoe ziet de dienstverlening van KPN er in de overgangsfase uit? Aan welke voorwaarden 

dient de dienstverlening van KPN in deze overgangsfase te voldoen? (o.a. van belang is 
hoe KPN denkt om te gaan met de huidige linesharing klanten.) 
- Zonder duidelijkheid over de overgangsfase, die jaren gaat duren, valt All-IP niet te be-
oordelen. Het is niet voldoende om te geloven dat er na de overgangsfase een marktom-
standigheid is gecreëerd waarin concurrentie mogelijk is. We zullen ook moeten kunnen 
geloven dat het mogelijk is voor marktpartijen om te kunnen concurreren tijdens de over-
gangsperiode. 
- Tijdige, juiste en volledige informatievoorziening is in onze ogen ook een onderdeel van 
een volwaardig alternatief voor MDF Access. KPN laat marktpartijen bungelen in onzeker-
heid terwijl zijzelf volop doorgaat met de voorbereiding van roll-out. Zonder speciale maat-
regelen, die terugwerkende kracht dienen te hebben, is er nu al sprake van een niet in te 
halen achterstand. 
- Wij verzoeken OPTA met klem deze onderwerpen niet in een volgende fase, maar reeds 
in de huidige consultatieronde te adresseren. 
- Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, dient er met spoed aandacht te worden 
gegeven aan de door KPN samen met marktpartijen uit te voeren pilots. bbned kan zich 
niet aan de indruk onttrekken dat dit onderwerp nog veel aandacht behoeft, immers, er is, 
naar mening van bbned, geen sprake van een pilot doch van een vervroegde (commercië-
le) uitrol. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dat betekent dat er, wil er sprake kunnen zijn 
van een pilot traject, de volgende zaken ten minste, tot tevredenheid van de marktpartijen, 
dienen te worden geregeld.  
- In de pilot wil bbned in geen geval zaken uitsluiten waarvan op voorhand kan worden 
verwacht dat deze zullen worden tegengekomen. Bijvoorbeeld: transities van MDF naar 
SDF, linesharing tijdens de overgangssituatie, de zakelijke portfolio van WBA, out of band 
management, fysieke toegang tot de straatkast in alle denkbare varianten, management 
van CPEs bij verschillende leveranciers van IP diensten op een CPE; backhaul, etc. 

 
Colt - The justification of the necessity of KPN’s investment in “All-IP”, given its potentially very 

negative impact on infrastructure competition needs to be evaluated on its objective merits. 
If the KPN “All-IP” initiative is merely intended to enable KPN to escape from regulation 
and relegate its competitors to being mere resellers, OPTA must intervene to secure com-
petitors’ ability to use the infrastructure they have invested in (fiber, LLU, etc.) by prevent-
ing predatory practices by the dominant operator. 
- Network architecture and cost modeling has not been given any attention. KPN is able to 
leverage historic infrastructure (e.g. ducts built under monopoly conditions, street cabinets, 
historic right-of-way, etc.). This fact must be adequately reflected, and corrected, by OPTA 
analysis and intervention.  
- The effect on legacy costs of this “All-IP” investment needs to be clarified. 

 
CoBo Consumenten hebben behoefte aan een ruime keuze en duidelijkheid over de diensten die 

ze aangeboden krijgen. Ook moeten ze makkelijk kunnen overstappen. De Consumenten-
bond is van mening dat OPTA in de behandeling van het All-IP plan van KPN te weinig 
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aandacht besteedt aan de effecten ervan voor de rol en positie van de consument. Naar 
verwachting zullen de plannen van KPN grote invloed hebben op de inrichting en het func-
tioneren van elektronische communicatiemarkten. Expliciete aandacht van OPTA voor de 
rol van de consument, in het bijzonder de effecten op keuzemogelijkheden, transparantie 
en overstapgemak zou in de volgende fase moeten worden meegenomen. 

 
Eurofiber OPTA dient het primaat van infrastructuurconcurrentie tot uitgangspunt te nemen en meer 

te laten doorklinken in het formuleren van beleid ten aanzien van de regulering van net-
werk- en wholesalebreedbanddiensten van KPN op alle niveaus (MTC en SDF). Dat bete-
kent ondermeer dat er ook aandacht geschonken moet worden aan een gecoördineerde 
aanleg of meeleg mogelijkheden van glasvezelinfrastructuur naar straatkasten, om aldaar 
de subloop te ontbundelen. 

 
KPN Het bieden van alle communicatie diensten op basis van All-IP èn het uitfaseren van de 

oude dienstspecifieke netwerken, doet de vraag opkomen hoe de verplichtingen verbon-
den aan de huidige markten met aanmerkelijke marktmacht en gebaseerd op de dienst-
specifieke methode van produceren van de dienst in een volledige NGN omgeving geïn-
terpreteerd en behandeld moeten worden.  

 
Zo heeft OFCOM in Engeland aangekondigd volgend jaar (2007) de markt te gaan consul-
teren over de in Engeland geldende CPS en WLR verplichting. OFCOM vraagt zich daarbij 
twee zaken af: is er in een NGN omgeving nog sprake van toetredingsdrempels om de 
markt te betreden die WLR en/of CPS rechtvaardigen? 
als er sprake is van toetredingsdrempels, in welke vorm zou dan de toegangsverplichting 
gegoten moeten worden. 

 
De dienstapplicaties worden in een All-IP omgeving immers vrijwel altijd over een breed-
band aansluiting geleverd en de breedband markt is al concurrerend zodat specifieke toe-
gangsverplichtingen niet opgenomen zijn in de marktanalyse (met uitzondering van bit-
stream van hoge kwaliteit ten behoeve van multi-site datacom diensten). 

 
Op basis van breedbandaansluitingen kunnen aanbieders managed en unmanaged VoIP 
bieden, zodat er voor CPS een alternatief is dat meer aansluit bij de manier van het produ-
ceren van diensten op een IP netwerk. Nu vrijwel alle C(P)S aanbieders in staat zijn om 
hun diensten op basis van VoIP te bieden, lijkt er vanuit dat oogpunt ook geen  fundamen-
teel bezwaar te bestaan om de C(P)S en WLR verplichting voor traditionele vaste telefonie 
te herijken. KPN verzoekt OPTA op korte termijn dit onderwerp te adresseren. 
 
Ook de verplichtingen rond de minimumset van huurlijnen dienen te worden te worden her-
ijkt. 

 
Orange Orange is van mening dat een aantal aspecten in het All-IP issue paper mist of onvoldoen-

de aan de orde komt. In eerste instantie verwijst Orange daarvoor naar de opmerkingen 
die in de inleiding zijn gemaakt. Verder mist een aantal overige belangrijke onderwerpen: 

 
1. Negatieve effecten van All-IP groter dan voordelen van innovatie 
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Een van de belangrijkste onderwerpen die missen in het issue paper is de economische 
noodzaak voor All-IP. KPN zelf houdt het bij enkele niet onderbouwde constateringen en 
algemeenheden. OPTA zou volgens Orange als een van de centrale vragen moeten stel-
len of de positieve welvaartseffecten van All-IP opwegen tegen de negatieve welvaartsef-
fecten van het verminderen van concurrentie. Het is in ieder geval duidelijk dat er geen 
concrete marktvraag is, die heeft geleid tot het totstandkomen van de All-IP strategie van 
KPN. Orange onderkent dat het in het geval van innovaties zoals All-IP niet altijd mogelijk 
op voorhand een zeer concrete marktvraag te onderkennen. Het is echter wel noodzakelijk 
de afweging van positieve en negatieve effecten te maken en Orange vreest dat de plan-
nen in hun huidige vorm te zwaarwegende negatieve effecten hebben, doordat concurren-
tie in Nederland op het spel staat. 
Volgens analyses van Orange zal ADSL2+ in de komende jaren meer dan voldoende zijn 
om breedband en multiplay diensten aan te bieden. Er zijn geen tekenen dat de groeiende 
vraag van bandbreedte zodanig is, dat hier met ADSL2+ niet aan kan worden voldaan. 
Verder zijn er juist ontwikkelingen die wijzen op het tegendeel. Namelijk voor dezelfde 
kwaliteit diensten is steeds minder bandbreedte nodig. Zo vereist MPEG4 codering voor IP 
TV/streaming video dat over één jaar slechts 2 Mb bandbreedte nodig is voor een kwali-
teitsniveau vergelijkbaar met of beter dan analoge TV. 
Op basis van technische en commerciële analyse van de benodigde bandbreedte voor 
multiplay diensten komt Orange tot de conclusie dat 90% van de markt kan worden bereikt 
met ADSL2+. 
Voor het bieden van triple play diensten biedt ADSL2+ in ongeveer 90% van de gevallen 
voldoende breedbandsneheid voor het aanbieden van telefonie, TV en internet. Deze klan-
ten halen nu een snelheid van 8 Mb tot 20 Mb. Voor TV is op basis van de MPEG4 stan-
daard 3,2 Mb vereist. Het is nodig simultaan 2 kanalen te kunnen bieden. Voor Elektroni-
sche Programma Gids, Telefonie en Internet is de resterende 1,6 Mb meer dan voldoende. 
Daarbij is nog niet eens in overweging genomen dat de MPEG4 standaard nog volop in 
ontwikkeling is en over korte tijd zelfs IP TV op basis van 2 MB per kanaal mogelijk maakt. 
Er vanuit gaande dat de investering in All-IP voor slechts 10% van de klanten daadwerke-
lijk nodig is, ontstaan er meer en meer vraagtekens of de voordelen van innovatie wel op-
wegen tegen de negatieve effecten op de concurrentie. 
Deze twijfel bestaat niet alleen bij concurrenten van KPN maar ook bij (sommige) analisten 
en adviesbureaus. . 
 
2. Effectieve non-discriminatie 
Orange is van mening dat er alleen met een echt effectieve invulling van non-discriminatie 
een oplossing gevonden kan worden voor de concurrentieproblematiek in Nederland. 
Weliswaar stelt OPTA hierover een vraag, maar naar de mening van Orange onderbelicht 
OPTA de noodzaak en het belang van effectieve non-discriminatie. Het stoplichtmodel 
biedt volgens Orange onvoldoende waarborgen voor duurzame concurrentie op de retail-
markt en al helemaal geen bescherming tegen discriminatie in voorwaarden, verschillende 
service niveaus, discriminatie t.a.v. informatievoorziening, etc. 
 
3. Het desastreuze effect van onzekerheid op de markt 
All-IP heeft een extreem negatief effect op de markt. Ook al komen de plannen van KPN 
nooit tot uitvoering, het is met name de onzekerheid over de toekomst die zeer nadelige ef-
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fecten heeft op de markt. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitbreidingsinvesteringen. Maar ook bij 
eventuele overnames staat Orange op een onoverbrugbare achterstand t.o.v. KPN. Alleen 
KPN zelf is in staat die onzekerheid in haar voordeel te gebruiken. Door de asymmetrie in 
informatievoorziening is de onzekerheid waarmee KPN rekening mee moet houden veel 
lager. 
Dat dit een direct effect heeft o de overnameprijs die KPN kan betalen blijkt uit een stan-
daard formule voor bedrijfswaarderingen De basis voor bedrijfswaardering wordt bepaald 
door de Weighted Average Cost of Capital (WACC)1 Hierin zitten twee elementen die bij 
een hoger risico van invloed zijn op de cost of equity (beta en de market risk premium) en 
daarmee op een bedrijfswaardering, immers hoe hoger de cost of equity hoe lager de uit-
eindelijke waardering van een bedrijf. KPN kan daarom ‘ongehinderd’ haar gang gaan in 
de verdere consolidatie van de markt. De voorbeelden hiervan zijn hier al genoemd.  
Orange vindt dat het effect van onzekerheid drastisch wordt onderschat. Bovenstaande 
toont onomstotelijk aan dat onzekerheid leidt tot ongelijke risico’s en een ongelijk speelveld 
in ‘markt voor consolidatie’. Orange verzoekt OPTA alles in het werk te stellen deze onbe-
wuste of bewuste effecten van de plannen van KPN te niet te doen in haar nota van bevin-
dingen. OPTA kan dit bereiken door redelijke overgangstermijnen en te garanderen dat in-
vesteringen die gemaakt voordat er een volwaardig alternatief is voor MDF-access gewoon 
kunnen worden terugverdiend met een terugverdiend van minimaal 5 jaar. Volgens Orange 
is dit de enige maatregel die een (proportionele) oplossing biedt voor de geconstateerde 
onzekerheid. 
 
4. Duurzame concurrentie op het netwerk van KPN 
Orange is van mening dat OPTA centraal moet stellen of de toegangsmogelijkheden op 
het netwerk van KPN kunnen leiden tot duurzame infrastructuurconcurrentie en daarmee 
tot duurzame concurrentie op de retailmarkt. De huidige markttendens lijkt aan te tonen dat 
dit niet het geval is. Orange wijt dit voor een belangrijk deel aan de onzekerheid als gevolg 
van All-IP. Wholesale partijen als BbNed en in mindere mate Tiscali staan onder grote druk 
vanwege het opkopen van hun klanten. Het verdwijnen van concurrentiedruk op wholesale 
niveau heeft een negatieve impact op de voorwaarden en tarieven van het WBA aanbod 
van KPN. Net zoals duurzame concurrentie op dit moment een van de meest graadmeters 
voor marktwerking zou moeten zijn, geldt dit ook voor de toekomst. Orange ziet hier een 
belangrijke link met een effectieve invulling van non-discriminatie en broodnodige monito-
ring op de retail breedbandmarkt bijvoorbeeld van price squeeze. 
 
5. invulling van de non-discriminatie verplichting van KPN ten aanzien van informatievoor-
ziening  
Concurrenten van KPN staan inmiddels op een aanzienlijke achterstand van KPN. KPN is 
al zeker anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen op het All-IP netwerk. Orange is van 
mening dat deze informatieachterstand alleen kan worden ingelopen indien OPTA KPN 
dwingt: i) een lijst op te stellen van alle relevante informatie die KPN aan marktpartijen 
moet verstrekken, ii) marktpartijen voldoende tijd te gunnen deze informatie te beoordelen 
en hun netwerkstrategie daarop af te stemmen, iii) concrete sancties te verbinden aan het 
niet-tijdig verstrekken van informatie. OPTA is hiertoe bevoegd op basis van de nondiscri-
minatieverplichting die zij aan KPN heeft opgelegd in markt 11. Als OPTA van mening is 
dat zij hiertoe niet (op alle terreinen) bevoegd is, dient deze verplichting op te leggen in het 
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kader van de marktmonitoring waarmee OPTA een begin heeft gemaakt voor de breed-
bandmarkten. 
 
6. Start van uitrol van All-IP en gebruik van de VDSL2 standaard 
Orange is van mening dat OPTA voorwaarden moet stellen aan de uitrol van subloop ont-
bundeling en VDSL2. OPTA adresseert dit niet specifiek in haar issue paper. Volgens 
Orange moet OPTA de expliciete voorwaarde stellen dat er eerst een volwaardig alterna-
tief is dat is beoordeeld door OPTA voordat KPN met uitrol kan beginnen, ook al is dat in 
de vorm van een pilot. Tenslotte mist Orange ook aandacht voor spectrale issues. KPN 
heeft het in Spectraal Overleg Orgaan (SOO) een verzoek ingediend voor het gebruik van 
de VDSL2 standaard. Orange voorziet daarbij met name een probleem in die gebieden 
waar geen alternatieve partijen zijn uitgerold en waar KPN een shaping variant wil gebrui-
ken die nadelig is voor ADSL2+. Dit creëert een lock-in voor verder uitrol van MDF. 

 
TELE2/V Tele2/Versatel mist een “sense of urgency” bij OPTA om haar eigen rol in de toekomst 

zeker te stellen nu het ernaar uitziet dat OPTA een nieuw monopolie (duopoly) moet gaan 
beheersen of dat OPTA dit aan KPN overlaat, zoals het er nu naar uitziet.We missen uit-
gebreide aandacht voor de optie van “Structural Separation”. 
Tele2/Versatel mist thans de invulling van de norm van tijdige informatievoorziening waar-
door een handhavend optreden van OPTA niet realistisch is. 
KPN geeft kennelijk aan met partijen in gesprek te zijn over ductsharing. Tele2/Versatel 
heeft daar expliciet om gevraagd en tot nu toe nog niets van KPN vernomen. 
Voor het overige komen we hier op terug. 
 
Daarnaast is er nog het volgende van belang: 
- Hoe ziet de dienstverlening van KPN er in de overgangsfase uit? Aan welke voorwaarden 
dient de dienstverlening van KPN in deze overgangsfase te voldoen? (o.a. van belang is 
hoe KPN denkt om te gaan met de huidige Line-Sharing klanten.) 
- Zonder duidelijkheid over de overgangsfase, die jaren gaat duren, valt All-IP niet te be-
oordelen. Het is niet voldoende om te geloven dat er na de overgangsfase een marktom-
standigheid is gecreëerd waarin concurrentie mogelijk is. We zullen ook moeten kunnen 
geloven dat het mogelijk is voor marktpartijen om te kunnen concurreren tijdens de over-
gangsperiode. 
- Tijdige, juiste en volledige informatievoorziening is in onze ogen ook een onderdeel van 
een volwaardig alternatief voor MDF Access. KPN laat marktpartijen bungelen in onzeker-
heid terwijl zijzelf volop doorgaat met de voorbereiding van roll-out. Zonder speciale maat-
regelen is er nu al sprake van een niet in te halen achterstand. 
- Tele2/Versatel verzoekt OPTA met klem deze onderwerpen niet in een volgende fase, 
maar reeds in de huidige consultatie ronde te adresseren. 

 
Tiscali  In the issue paper OPTA does not refer to multiple play developments. Due to large eco-

nomies of scale KPN is able to bundle services (i.e. internet, telephony both fixed and mo-
bile, and television) and squeeze other market parties from the relevant market(s). Espe-
cially in the light of All-IP it is of great importance that access to KPN’s network safeguards 
multiple play options. 
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In the event KPN is able to implement its presented version of the All-IP plans, KPN will be 
able to offer such bundled retail services from the subloop which cannot be matched by al-
ternative market parties. Therefore, fair competition should be the main principle, which 
means that market parties are and will remain at least able to match the retail offers of 
KPN based on fair wholesale offerings in all respects. 
 
Furthermore, in the issue paper OPTA does hardly refer to need for information, while this 
is an essential aspect. Tiscali refers to its statements above regarding the essential need 
for information. 
 

Vodafone Een All-IP netwerk geeft KPN een buitengewoon sterke positie om nieuwe gebundelde of 
convergente diensten te introduceren, die niet of nauwelijks door de concurrentie kunnen 
worden gerepliceerd. Ook door operationele hinder kan KPN het ontstaan van daadwerke-
lijke concurrentie op nieuwe diensten aanzienlijk verstoren. Effectief toezicht op de intro-
ductie van nieuwe diensten en de bundeling daarvan blijft dus noodzakelijk. 

 
  Vodafone gaat ervan uit dat KPN blijft bij haar standpunt dat de bestaande (C7) intercon-

nects in stand blijven en dat geen gedwongen overgang aan de orde is. Bij eventuele mi-
gratie naar nieuwe (IP) interconnects stelt Vodafone dat de migratiekosten daarvoor in be-
ginsel bij de veroorzaker terecht zouden moeten komen. Dit lijkt redelijk nu de voordelen 
van de overgang ook daar worden genoten. Op het gebied van standaarden gaat Vodafo-
ne ervan uit dat KPN de in de sector gebruikelijke standaarden zal blijven hanteren. 

 
  Vodafone zou graag van OPTA de nadere uitwerking van de mogelijke gevolgen van All-IP 

voor de markten van vaste telefonie en huurlijnen vernemen. Vodafone voorziet bijvoor-
beeld vraagstukken met betrekking tot het verdwijnen van het onderscheid tussen lokaal 
en interlokaal telefoonverkeer bij vaste telefonie in een IP-omgeving5 en het op grond van 
nieuw dienstenaanbod ontstaan van een nieuwe indeling van de markten voor huurlijnen. 

1.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende. 
 
Uit de reacties op het Issuepaper van de andere aanbieders dan KPN (hierna: andere aanbieders) 
blijkt dat zij in het licht van All-IP een nadere visie van het college willen ten aanzien van de waarbor-
ging van duurzame concurrentie op alle netwerk en dienstenniveaus. Daarbij zou het college moeten 
in gaan op de economische noodzakelijkheid van All-IP en een afweging moeten maken van negatie-
ve en positieve welvaartseffecten. De consumentenbond wil in dat verband meer aandacht voor de 
effecten van All-IP op de rol en de positie van de consument (overstapdrempels, keuzemogelijkheden 
en transparantie); 
 
Voorts komt naar voren dat marktpartijen meer inzicht willen in de gevolgen van All-IP voor (de regule-
ring van) de markten voor vaste telefonie en voor huurlijnen. KPN geeft aan dat de ontwikkelingen 

                                                      
5 Dit geografisch onderscheid valt immers grotendeels weg bij IP-routering. Zie ook publicaties over ‘dead of distance’ bij Next 

Generation Networks. 



OPTA NOTA VAN BEVINDINGEN All-IP 

8 

door All-IP ertoe leidt dat de verplichtingen die zij op grond van haar aanmerkelijke marktmarkt op 
diverse markten heeft herzien moeten worden.  
 
Ook wordt een groot aantal aspecten genoemd zoals meeleggen, ductsharing, migratievoorwaarden, 
pilots, informatievoorziening, toezicht op de introductie en bundeling van nieuwe diensten en kosten-
toerekening. Het college heeft deze aspecten grotendeels meegenomen in zijn voorlopig standpunt 
over het volwaardig alternatief (hoofdstuk 4) en de uitfaseringsvoorwaarden (hoofdstuk 5). Het college 
zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 
Ten aanzien van de redelijkheid van de herinrichting van het netwerk door KPN en haar bevoegdheid 
daartoe verwijst het college naar paragraaf 3.1 van het Positionpaper. Het college voegt hieraan toe 
dat het niet tot zijn taak behoort om de businesscase van KPN te beoordelen. Het is dan ook niet aan 
het college om zich een oordeel te vormen over de rechtvaardiging van de investeringsbeslissingen 
van KPN. KPN heeft als commercieel bedrijf een eigen verantwoordelijkheid hierin.   
 
In het Positionpaper beschrijft het college met name in paragraaf 4.2 het volwaardig alternatief dat op 
de wholesalemarkten geïmplementeerd zou kunnen worden ter compensatie van het verminderende 
effect van de wholesale ULL verplichtingen. Ten aanzien van de gevolgen van All-IP voor de rol en 
positie van eindgebruikers merkt het college hier op dat het bestaande kader in beginsel ervoor zorgt 
dat eindgebruikers een optimale keuze hebben in prijs en kwaliteit van dienstverlening. Op de markten 
waar uit de marktanalyses blijkt dat de noodzaak voor regulering op retailniveau ontbreekt (zoals op 
de markt voor breedbanddiensten het geval is) wordt dit niveau in beginsel bewerkstelligd door de 
concurrentie tussen marktpartijen. In paragraaf 6.6 gaat het college overigens nader in op de gevol-
gen van All-IP en het volwaardig alternatief voor de markt voor vaste telefonie en huurlijnenmarkten.  
In zijn Postionpaper gaat het college in paragraaf 4.2 in op de reguleringsmogelijkheden bij de aanleg 
van glasvezel in verband met het All-IP project van KPN, terwijl de door marktpartijen aangevoerde 
migratieaspecten aandacht wordt besteed in paragraaf 5.3 van het Positionpaper. Ten aanzien van de 
door KPN opgeworpen vraag naar nieuwe marktanalyses wordt hier verwezen naar paragraaf 3.2 van 
het Postionpaper. 
 

Vraag 2.   Hoe waardeert u All-IP vanuit breder perspectief? 
 
Hoe waardeert u All-IP in het licht van de ontwikkeling van de communicatiesector en in termen van 
betekenis voor de Nederlandse economie, en in het licht van de positie en verantwoordelijkheden van 
de met KPN concurrerende aanbieders? 

2.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is van mening dat All-IP een ernstige bedreiging kan vormen voor de concurrentiepo-
sitie van concurrenten van KPN en afbreuk doet aan het primaat van infrastructuurconcur-
rentie in Nederland. De All-IP strategie van KPN zou tot ontmoediging van investeringen 
van concurrenten kunnen leiden en hen binden aan wholesale breedbandtoegangsdien-
sten waarover KPN de controle uitoefent. Daardoor ontstaat een groot risico op hermono-
polisering op wholesale en retailniveau waarbij andere marktpartijen worden gedegradeerd 
tot wederverkopers. Indien KPN in staat wordt gesteld hiertoe over te gaan, zal dit een ne-
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gatieve invloed hebben op de verdere totstandkoming van duurzame marktwerking op ba-
sis van infrastructuurconcurrentie. KPN zal dan immers in staat zijn via de voorwaarden en 
tarieven voor wholesalediensten en haar eigen  retaildiensten de voorwaarden voor con-
currentie te bepalen, waarbij KPN bepaalt wie wint en verliest. 
 

bbned Betekenis voor de Nederlandse economie: 
- Er is in ieder geval geen haast geboden met de uitrol. De marktvraag naar bandbreedte 
die de kabel/ADSL2+ capaciteit te boven gaat is werkelijk verwaarloosbaar. Er is alle tijd 
om eerst het regulerend kader vast te stellen en het level playing field te herstellen. De 
Nederlandse economie zal niets merken van de tijd die daarmee gemoeid gaat. 
- Voor de Nederlandse economie is de stap naar VDSL van zeer beperkte betekenis. Hier-
voor is het verschil in mogelijk dienstenpakket tussen ADSL2+ en VDSL te klein. Alles dat 
KPN denkt te kunnen gaan bieden met All-IP wordt vandaag al mogelijk gemaakt door an-
dere marktpartijen op de huidige MDF infrastructuur. 
- Er is weliswaar op beperkte schaal een nieuw verdienmodel bedenkbaar (niche leveran-
ciers die speciale diensten gaan leveren op separate VLANs), maar we twijfelen sterk of 
die ook op langere termijn levensvatbaar zijn, zonder dat er waarborgen komen voor lan-
delijke, op infrastructuur gebaseerde, concurrentie. 
- Onderzoeksrapporten, zoals dat van Forrester van 9 juni jl. (‘Incumbents Triple Play Pro-
fitabillity Crunch’) laten zien dat er zeer grote financiële risico’s zitten aan triple play / VDSL 
strategieën. De verliezen lopen op tot € 2.100 per abonnee over een periode van 10 jaar, 
zelfs bij – volgens Forrester – onrealistisch optimistische aannames. Als in de  tussentijd 
de infrastructuurconcurrentie is weggedrukt, laat het zich raden wie de rekening 
van het KPN experiment gaat betalen. 
- Met de overstap naar VDSL lijkt, zonder bijzondere maatregelen, de deur naar grootscha-
lige FTTH-uitrol voorgoed gesloten. KPN drukt namelijk met deze stap alle landelijke infra-
structuurconcurrenten uit de markt. Drijfveren voor verdere netwerkontwikkeling ontbreken 
daarna. Dit zal op termijn grotere negatieve gevolgen hebben voor de economie dan mo-
gelijke korte termijn voordelen. Immers, glasvezel is de drager van de toekomst en niet het 
telkens weer ‘op te peppen’ koper. Van glasvezel is de technische begrenzing nog niet in 
beeld. 
- De drive om diensten over te zetten naar IP komt niet vanuit KPN zelf, het is de concur-
rentie die haar daartoe beweegt. KPN is zelden de eerste met innovatieve ideeën. Het zijn 
de CLECs en de daarbij aangesloten providers die als eerste met de vernieuwing komen. 
Bij ‘dreigend’ succes volgt KPN. Als All-IP de diversiteit in het service provider landschap 
aantast, zal de drang tot verdere innovatie afzwakken. Dit is schadelijk voor de BV Neder-
land. In hoofdstuk B staat aangegeven hoe All-IP uiteindelijk onvermijdelijk gaat leiden tot 
verschraling van het dienstenaanbod.  
Positie van met KPN concurrerende aanbieders: 
- Als het aan KPN ligt, zet All-IP de op infrastructuur gebaseerde concurrentie weer terug 
naar waar we zes jaar geleden begonnen. Na jaren uitbouwen van het (actieve) netwerk 
zijn we zover dat we op DSL bijna landelijke dekking hebben. Het zal, zonder bijzondere 
maatregelen, die terugwerkende kracht dienen te hebben, zeer lang duren – indien über-
haupt mogelijk – om met All-IP hetzelfde niveau weer te bereiken. 
- De concurrenten van KPN, zoals bbned, worden door toedoen van KPN teruggeworpen 
in de tijd voordat de eerder gedane investeringen zijn terugverdiend. Als KPN’s plannen 
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ongestoord doorgang kunnen vinden, zullen investeerders zich zeer terughoudend opstel-
len bij mogelijke nieuwe investeringen in infrastructuur. Dit is nu al aan de gang. De mede-
delingen van KPN om de MDF centrales te sluiten, leiden tot grote onzekerheid. Als 
gevolg daarvan zijn de verhoudingen in de markt nu al sterk aan het verschuiven. Dit wordt 
mede versterkt door het agressieve acquisitiegedrag van KPN. 
Verantwoordelijkheid van met KPN concurrerende aanbieders: 
- Het plotseling moeten gaan concurreren met een VDSL infrastructuur van KPN kan bb-
ned onder bepaalde voorwaarden nog zien als ondernemingsrisico. Het beëindigen van 
het recht op MDF-Access en het sluiten van co-locaties ziet bbned niet als normaal onder-
nemingsrisico en zij zal daarvan gevrijwaard moeten blijven. 
 

Colt The KPN “All-IP” result and/or goal seems to be to (re)turn to services competition, or even 
resale rather than differentiated service provision, removing a certain amount of infrastruc-
ture competition (of which Colt represents a significant proportion) that has developed over 
the past 10 years in The Netherlands. This effect is not in the interest of the Dutch econ-
omy. 
 

CoBo Voor consumenten is het van belang dat er een breed palet aan internetdiensten beschik-
baar is. Van eenvoudige, goedkope verbindingen tot de snelste toegang met aantrekkelijke 
diensten. Voor dit laatste is het een goede ontwikkeling dat er een grote partij is die bereid 
is om een volgende stap te maken in de beschikbaarheid van een snelle infrastructuur 
voor geavanceerde diensten. Anderzijds is er nu op het netwerk van KPN, anders dan op 
de netwerken van kabelaars, sprake van enige mate van dienstenconcurrentie in de con-
sumentenmarkt voor breedbandinternet. Ook zijn er aanbieders die met een alternatieve 
infrastructuur deelnemen aan de concurrentiestrijd in de internetmarkt. 

 
Deze concurrentie wordt bedreigd door de plannen van KPN, als we de concurrerende 
partijen die spraken tijdens de bijeenkomst van 7 juni mogen geloven. Wij vinden het be-
langrijk dat ook in de toekomst keuze blijft bestaan tussen verschillende dienstenaanbie-
ders. De Consumentenbond is van mening dat effectieve concurrentie het krachtigste in-
strument is om aan de behoeften van consumenten te voldoen. Als gevolg van de ontwik-
keling van het next generation network van KPN ontstaat er een risico. Het risico namelijk 
dat consumenten in de toekomst slechts kunnen kiezen tussen infrastructuren en niet uit 
concurrerende diensten op deze infrastructuren. Bovendien bestaat het risico dat de in-
vloed van de infrastructuuraanbieders dusdanig groot wordt dat het aanbod op de netwer-
ken afneemt in schakering en aantrekkelijkheid. 
 
De aanwezigheid van verschillende dienstverleners en de kwaliteit van de verschillende 
netwerken staat nu nog prijsdifferentiatie toe. Deze oprijsdifferentiatie en keuzemogelijk-
heden voor de consument kunnen dus na de uitvoering van de plannen van KPN verdwij-
nen. Het is de uitdaging voor OPTA om de beperkter wordende infrastructuurconcurrentie 
(door ULL-uitfasering) in goede banen te leiden en dienstenconcurrentie op de infrastructu-
ren te waarborgen en, waar mogelijk, te bevorderen. 
 

Eurofiber Eurofiber is van mening dat All-IP kansen biedt voor nieuwe toetreders maar tegelijkertijd 
een ernstige bedreiging kan vormen voor de concurrentiepositie van concurrenten van 
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KPN en afbreuk doet aan het primaat van infrastructuurconcurrentie in Nederland als niet 
een grondige revisie plaatsvindt van gereguleerde en te reguleren diensten. OPTA dient 
hierin in samenspraak met marktpartijen het voortouw te nemen. 

 
De All-IP strategie van KPN is erop gericht om investeringen van concurrenten te ontmoe-
digen en hen te binden aan wholesale breedbandtoegangsdiensten waarover KPN de con-
trole uitoefent. Daardoor ontstaat een groot risico op hermonopolisering  op wholesale en 
retailniveau waarbij andere marktpartijen worden gedegradeerd tot wederverkopers. Indien 
KPN in staat wordt gesteld hiertoe over te gaan, zal dit een negatieve invloed hebben op 
de verdere totstandkoming van duurzame marktwerking op basis van infrastructuurconcur-
rentie. KPN zal dan immers in staat zijn via de voorwaarden en tarieven voor wholesale-
diensten en voor haar eigen retaildiensten de voorwaarden voor concurrentie te bepalen, 
waarbij KPN bepaalt wie wint en verliest. 
 

KPN KPN meent dat haar All-IP programma een stimulans zal blijken te zijn voor de Nederland-
se economie. Nederland kent een hoge penetratie van breedband aansluitingen mede ver-
oorzaakt door de sterke concurrentie op die markt. Met All-IP wordt een slag gemaakt in 
het verhogen van de capaciteit waar gebruikers over kunnen beschikken, zodat vele nieu-
we vormen van communicatie mogelijk worden: zoals aanwezigheid per video; IP-TV, Vi-
deo on demand, bewaken op afstand, gezondheidszorg op afstand, etc. 

 
Met de ontwikkeling naar All-IP bij KPN en de verdere upgrading in bandbreedte bij de ka-
belnetwerken is er over de gehele linie sprake van infrastructuur concurrentie tot in de wo-
ning. De unieke positie die in Europa – en ook in het marktanalyse besluit van OPTA – nog 
toegekend werd aan het traditionele aansluitnetwerk van aanbieders van vaste telefonie is 
er in Nederland niet meer. De concurrentie met de kabel zal de nodige dynamiek in de 
markt houden. OPTA zal de ongelijkheid in behandeling van kabel en KPN op zeer korte 
termijn dienen te beëindigen. 

 
Orange Orange heeft zich uitermate verbaasd over de constatering van OPTA dat de transitie van 

KPN naar een All-IP netwerk een goede ontwikkeling is. Weliswaar kan Orange zich voor-
stellen dat OPTA een pleitbezorger is van innovatie, maar of de transitie naar All-IP een  

goede zaak is, is zeer afhankelijk van de afweging of de toegevoegde waarde van All-IP in 
functionaliteit etc, opweegt tegen de negatieve effecten van All-IP (onzekerheid in de markt 
en reductie van concurrentie).  

 
Orange is er van overtuigd dat de (huidige) All-IP plannen van KPN een negatief effect zul-
len hebben op de elektronische communicatie sector vanwege de negatieve effecten voor 
de concurrentie. Dit heeft automatisch tot gevolg dat er sprake zal zijn van een negatieve 
impact op Nederlandse economie omdat er sprake zal zijn van welvaartsverlagende in 
plaats van welvaartsverhogende effecten. In de praktijk zal All-IP op zijn best leiden tot een 
(geografisch) duopolie tussen KPN en kabelaanbieders. Wholesale aanbieders op het 
netwerk van KPN zullen niet in staat zijn te concurreren op basis van prijs en kwaliteit. Per 
saldo betekent dit dat All-IP in het nadeel zal zijn van de consument. Ook in termen van 
innovatie zal er geen of slechts in zeer beperkte mate sprake zijn van positieve effecten.  
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Zoals Orange in de inleiding heeft aangegeven biedt ADSL2+ een groot triple play bereik. 
De investeringen voor All-IP bieden daarom een beperkte toegevoegde waarde terwijl de 
negatieve effecten de positieve effecten sterk overstijgen. Orange is van mening dat dit 
zijn weerslag moet hebben op de beoordeling van de redelijkheid van de All-IP plannen en 
gevolgen daarvan voor diensten op basis van ULL. 
 

Tele2/V Tele2/Versatel ziet wat als All-IP benoemd wordt als een interne KPN aangelegenheid. 
KPN motiveert All-IP met twee hoofdargumenten: 
- Kosten reductie: Minder stovepipes, een generiek netwerk voor alle diensten. 
Minder technisch personeel (reductie van 8000 man) 
- Betere dienstverlening met name in de consumentenmarkt. Betere concurrentei 
positie ten opzichte van de kabel 

 
Voor marktpartijen zoals Tele2/Versatel betekent het KPN All-IP programma echter: 
- Verglazing van het aansluitnet. DSL apparatuur moet verder in het netwerk 
worden opgesteld 
- Weghalen van thans in gebruik zijnde niet-dupliceerbare koper infrastructuur 
tussen MDF en KVD 
- Gedwongen verdere investeringen om het aanbod van KPN te matchen. 

 
Betekenis voor de Nederlandse economie: 
- Voor de Nederlandse economie is de stap naar integraal VDSL van zeer beperkte bete-
kenis. Hiervoor is, in hetzelfde dekkingsgebied, het verschil in mogelijk dienstenpakket 
tussen ADSL2+ en VDSL te klein. 
- Tegelijkertijd kan het effect zijn dat concurrenten ‘’de aansluiting missen’’ met KPN en er 
van een dynamische markt zoals we die nu kennen, geen sprake meer zal zijn. Een mo-
nopolie op de zakelijke markt en, op zijn best een duopolie op de consumentenmarkt zijn 
dan te verwachten. Een dergelijk effect zou uiteraard vergaande consequenties voor be-
drijfsleven en particulieren hebben: Kosten zullen stijgen, innovatie zal achterblijven. In de 
Verenigde Staten –waar dit effect onmiskenbaar aan de gang is – worden door de gecon-
solideerde ‘’baby-bells’’ al zaken aan de orde gesteld als het heffen van toegangskosten 
aan grote ISPs en internetsites als Google, Yahoo en MSN. Eigen content van de steeds 
meer in de contenwereld integrerende netwerkbedrijven, krijgt in zo’n model uiteraard 
voorrang, hetgeen ook gaat raken aan vrijheid van meningsuiting. 
- Het duopoly op de consumentenmarkt valt ook nog te bezien. Het is maar de vraag of de 
kabelmaatschappijen in staat zullen zijn zodanig te investeren in hun netwerken dat ze 
VDSL aanbod van KPN kunnen matchen. In ieder geval staan nu twee netwerken van de 
grootste drie te koop. Die investeerders trekken zich terug. 
- Er zijn weliswaar op beperkte schaal nieuwe verdienmodellen bedenkbaar (niche leve-
ranciers die speciale diensten gaan leveren op separate VLANs, maar we twijfelen sterk of 
die ook op langere termijn levensvatbaar zijn, zonder dat er waarborgen komen voor lan-
delijke, op infrastructuur gebaseerde, concurrentie (zie visie punt 4). Voor de goede orde 
zien we de concurrentie tussen kabelnet en telefoonnet slechts als een beperkte vorm van 
infrastructuurconcurrentie omdat, bijvoorbeeld: 1) Kabelnetten niet landelijk zijn en daarom 
nauwelijks schaalbaaro zijn 2) Een andere technologische en organisatorische structuur 
kennen 3) Weinig toegang bieden tot kantoren en bedrijfsterreinen 
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- Met de overstap naar VDSL lijkt de deur naar FTTH-uitrol voor andere partijen dan KPN 
voorgoed gesloten. KPN drukt namelijk met deze stap alle landelijke  infrastructuurconcur-
renten uit de markt. Drijfveren voor verdere netwerkontwikkeling ontbreken daarna. Dit zal 
op termijn grotere negatieve gevolgen hebben voor de economie dan mogelijke korte ter-
mijn voordelen. Immers, glasvezel is de drager van de toekomst en niet het telkens weer 
‘op te peppen’ koper. Van glasvezel is de technische begrenzing nog niet in beeld. 

 
Positie van met KPN concurrerende aanbieders 
- Als het aan KPN ligt zet All-IP de op infrastructuur gebaseerde concurrentie weer terug 
naar waar we 6 jaar geleden begonnen. Na jaren uitbouwen van het (actieve) netwerk zijn 
we zover dat we op dsl ca. 70% dekking hebben. Het zal, zonder bijzondere maatregelen, 
zeer lang duren – indien überhaupt mogelijk – om met Subloop unbundling hetzelfde ni-
veau weer te bereiken. 
- De concurrenten van KPN, zoals Tele2/Versatel, worden door toedoen van KPN terug-
geworpen in de tijd voordat de eerder gedane investeringen zijn terugverdiend. Als KPN’s 
plannen ongestoord -zonder inmenging en betrokkenheid van een zeer pro-actieve OPTA 
die afdwingbare duidelijke verplichtingen oplegt-doorgang kunnen vinden zullen investeer-
ders zich zeer terughoudend opstellen bij mogelijke nieuwe investeringen in infrastructuur. 
 
Verantwoordelijkheid van met KPN concurrerende aanbieders: 
- Het plotseling moeten gaan concurreren met een VDSL-infrstructuur van KPN kan Te-
le2/Versatel onder bepaalde voorwaarden nog zien als ondernemingsrisico. Het beëindi-
gen van het recht op MDF-Access en het sluiten van co-locaties ziet Tele2/Versatel niet 
als normaal ondernemingsrisico en zij zal daarvan gevrijwaard moeten blijven. KPN heeft 
bij de ordering van nieuwe co-locaties en uitbreidingen op bestaande geen 
enkel waarschuwend geluid laten horen. 
- KPN neemt i.c. niet haar verantwoordelijkheid maar drukt de concurrentie uit de markt. 
KPN wordt de facto niet gereguleerd bij het initiëren van dergelijke initiatieven. De huidige 
wetgeving gaat uit van ex post regulering die de concurrentie niet stimuleert en deze op 
een onomkeerbare achterstand zet. 
 

Tiscali Tiscali is very much surprised by OPTA’s statement that the All-IP plans of KPN are to be 
seen as a positive development. The investments of KPN could lead to a wider range of 
services and lower prices, which could consequently have a positive impact on the Dutch 
economy and competition according to OPTA. 

 
Tiscali is of the opinion that this statement is premature as OPTA is only yet consulting 
market parties by means of this issue paper. There are a lot of relevant aspects applicable 
to All-IP, e.g. closing MDF access, which could have a very negative impact on competition 
and limit the freedom of choice for end users. OPTA should investigate the impact of All-IP 
in much further detail, also based on the outcome of this consultation, before releasing 
such a statement. 

 
As stated above, cost reduction is one of the main drivers for KPN for the implementation 
of All-IP. In fact All-IP will lead to a partial replacement of copper lines with fiber within the 
access network. This may, however, never lead to the consequence that KPN will be al-
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lowed to pass on possible costs increases due to All-IP. In other words, this KPN initiative 
may not lead to tariff increases for unbundling of the local loop. 

 
Vecai De ombouw van het KPN-netwerk is een zeer relevante ontwikkeling is voor de elektroni-

sche communicatiesector, waar de afgelopen jaren fundamentele hervormingen plaatsvin-
den, onder druk van felle dagelijkse concurrentie. Die hervormingen hebben hun basis in 
technologische innovatie die ervoor zorgt dat diensten over verschillende infrastructuren 
worden geleverd. Telefonie gaat via de satelliet, ether, telefoonnetten of kabelnetten. Het-
zelfde geldt voor internet, voor televisie en wie weet waarvoor het in de toekomst gaat gel-
den. De All-IP plannen van KPN kunnen naar onze mening niet los van deze marktontwik-
kelingen gezien worden. 

 
De fundamentele hervormingen uiten zich op een aantal vlakken: 
- De aard van de bedrijven verandert. Vroeger waren bedrijven single-service bedrijven. 
Men leverde telefonie, of televisie. Het dienstenpakket is inmiddels uitgebreid en bedrijven 
bieden steeds vaker een totaalpakket aan communicatiediensten aan. Het spreekt voor 
zich dat de bedrijfsvoering daarop ingesteld moest worden. 
- Er staat druk op de eigendomsverhoudingen in de elektronische communicatie sector. Dit 
komt doordat schaalgrootte belangrijk is om een eigen volledig dienstenpakket te kunnen 
leveren. Kleinere bedrijven kunnen zich overigens ook goed staande houden, soms zelfs 
meer dan dat, maar zijn genoodzaakt om de diensten die men aan consumenten levert te 
betrekken van derden zonder dat men veel invloed kan uitoefenen op de aard van de 
diensten. 
- Sinds de komst van breedbandinternet is de concurrentie in de sector enorm verhevigd. 
Zeker nu de gebruikte technologie voor de afnemer amper nog een onderscheidende fac-
tor is, komt het steeds meer aan op de beste combinatie van prijs, inhoud, kwaliteit en ser-
viceverlening. Deze beweging wordt de komende jaren nog veel belangrijker, nu ook de 
vroegere telefoniebedrijven zich op de televisiemarkt begeven. 
 
In het licht van het voorgaande zijn de plannen van KPN voor een All-IP netwerk niet 
vreemd. Voor KPN, en elke andere infrastructuuraanbieder, geldt dat continue innovatie 
noodzakelijk is. Die innovatie brengt convergentie en leidt ertoe dat de concurrentie tussen 
infrastructuren op een steeds hoger niveau komt te staan. Ons land krijgt nóg meer profijt 
van de bijzondere situatie dat overal twee draadgebonden communicatienetwerken aan-
wezig zijn. Dit wordt nog versterkt doordat de diverse mobiele operators en exploitanten 
van bijvoorbeeld Wimax netwerken zich steeds nadrukkelijker in de strijd mengen. De Ne-
derlandse consument is zonder twijfel de grote winnaar van deze concurrentie op hoog 
kwalitatief niveau: meer en betere diensten tegen een goede prijs. De innovatie die daar 
momenteel al uit voorvloeit en ook in de toekomst zal blijven stromen, is precies wat be-
leidsmakers altijd hebben voorzien. 

 
Vodafone Vodafone beziet de All-IP plannen van KPN in het bredere kader van de marktontwikkelin-

gen van het afgelopen jaar. Daarin valt op dat de al bestaande machtsposities van KPN 
verder versterkt lijken te worden, onder meer door de aanhoudende stroom van overna-
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mes door KPN.6 Ook op het gebied van frequentieverdeling valt op dat KPN ruime toegang 
heeft tot het beschikbare spectrum. De toekomstige liberalisering van dit spectrum biedt 
KPN nog meer mogelijkheden de breedbandmarkt te domineren. Deze ontwikkelingen, in 
combinatie met de verder afnemende investeringen in de netwerken van alternatieve DSL 
aanbieders en kabelaars, overtuigen Vodafone van de noodzaak tot blijvende actieve re-
gulering en toezicht. 

 
Vodafone spreekt zijn voorkeur uit voor een situatie waarin zowel infrastructuur als dienst-
concurrentie bestaat boven de situatie waarin slechts dienstenconcurrentie plaatsvindt. 
Door haar plannen dwingt KPN indirect andere partijen investeringen te doen in nieuwe 
netwerktechnologie. Het is de vraag of deze investeringen ook daadwerkelijk tot stand zul-
len komen. Mochten de investeringen niet totstandkomen, dan ontstaat een nieuw infra-
structuur-monopolie (of in het beste geval een duopolie voor zover de kabel een volwaar-
dig alternatief is). Dit vereist nadere analyse van OPTA welke maatregelen nodig zijn om in 
dat geval voldoende marktwerking te garanderen.  

 
Vodafone wenst daarnaast zijn zorgen uit te spreken over het (impliciete) uitgangspunt dat 
All-IP per definitie een succes wordt. Daarvoor zijn sterkere indicaties over de ‘operational 
excellence’ van KPN bij de introductie van nieuwe netwerkonderdelen nodig. Vodafone ziet 
bovendien nationaal belang in de redundante uitvoering van netwerkonderdelen. De be-
schikbaarheid van alternatieve netwerkcapaciteit biedt waarborgen voor de betrouwbaar-
heid en beschikbaarheid van diensten, voor consumenten en zakelijke gebruikers.7 De 
netwerken van de kabelaars zijn voor bepaalde diensten geen volwaardig equivalent voor 
het (core) netwerk van KPN en zijn bovendien regionaal onderverdeeld. Aan een ongere-
guleerd infrastructuur monopolie kleven daarom extra risico’s.  

 
Vodafone bestrijdt niet dat het gebruik van het Internet Protocol (IP) of de herinrichting van 
het (core) netwerk van KPN een goede stap kan zijn naar een efficiënte en dienstonafhan-
kelijke inrichting van het KPN netwerk en is als zodanig zeker geen tegenstander van net-
werkvernieuwing door KPN. 8 De voordelen die KPN heeft op basis van het All-IP zouden 
kunnen doorvloeien naar de consument, zakelijke gebruiker en de sector als geheel, maar 
het is de vraag of dit ook automatisch zal gebeuren. In die zin onderschrijft Vodafone niet 
onmiddellijk OPTA’s standpunt dat All-IP een bijdrage kan leveren aan de versterking van 
de Nederlandse (kennis)economie en de Nederlandse concurrentiepositie. 

2.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 

                                                      
6 Onder meer: E-zorg, Enertel, eYe-Display, QBIX, NN Solutions, Telfort, Nozema, Speedlinq, HCC Net en recentelijk Demon 

Internet.  
7 Vodafone vraagt zich ook af of eventuele verplaatsing van actieve apparatuur naar de lagere lagen van het netwerk (straatkas-

ten) gevolgen kan hebben voor de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Dit vanwege grotere storingsgevoeligheid voor 

weersomstandigheden, vandalisme, verkeersongelukken etc. 
8 KPN voorziet aan het einde van de ‘All-IP’ uitrol een totaal van 8.000 geschrapte banen. 
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Sommige marktpartijen zijn van mening dat het standpunt van het college dat de transitie van KPN 
naar een All-IP netwerk een goede ontwikkeling is, voorbarig is. Uit de reacties komt naar voren dat 
behalve de kansen die All-IP voor de markt biedt vooral gevaren zien voor de ontwikkeling van de 
mededinging. De All-IP plannen van KPN kan de investeringen in infrastructuur door andere aanbie-
ders juist ontmoedigen. KPN zou door All-IP de toegang tot eindgebruikers op haar netwerk (her-) 
monopoliseren. DSL-aanbieders zouden dan worden ‘gedegradeerd’ tot wederverkopers.  
Met name KPN is vooral positief over de effecten van All-IP en verwacht dat de concurrentie tussen 
met name kabelinfrastructuur en het netwerk van KPN een waarborg zal zijn voor de dynamiek in de 
markt. 
 
Het college verwijst hier naar paragraaf 2.1 van zijn Positionpaper.  
 

Vraag 3.   Ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij KPN? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van het uitgangspunt dat het in eerste instantie aan KPN zelf is om in 
All-IP recht te doen aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van marktwerking en aan de aan haar 
in de marktbesluiten opgelegde verplichtingen? 

3.1 Ontvangen reacties 

ACT  Zoals gezegd zou All-IP kunnen leiden tot het ontmoedigen van investeringen door andere 
marktpartijen (degraderen tot wederverkopers) bij gebrek aan adequate ex ante regelge-
ving. In een dergelijke context is het niet aanvaardbaar om aan KPN een leidende rol te 
geven ten aanzien van de marktwerking. Niet KPN maar OPTA heeft als toezichthouder de 
verantwoordelijkheid voor het waarborgen en tot stand brengen van het level playing field 
in de markt. Deze taak kan naar de aard niet aan KPN worden overgelaten, aangezien 
KPN als belangrijke speler op de markt zelf belanghebbende is. Door het kader te schep-
pen waarbinnen KPN haar (noodzakelijk) migratiepad dient te bewandelen, worden ook de 
condities voor andere spelers in de markt helder. Dit overlaten aan KPN zou betekenen 
dat pas achteraf ingegrepen kan worden als de schade al berokkend is. De verantwoorde-
lijkheid voor de naleving van de aan KPN opgelegde verplichtingen als neergelegd in de 
marktanalysebesluiten ligt uiteraard ook bij KPN zelf, maar tegelijkertijd ook bij OPTA die 
geacht wordt een actief handhavingsbeleid te voeren. 

 
bbned - KPN heeft de verantwoordelijkheid ruimte te geven aan met haar concurrerende bedrij-

ven. KPN heeft in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat zij deze verantwoordelijkheden 
ten aanzien van marktwerking ondergeschikt acht aan het bereiken van maximaal 
marktaandeel. Een beter voorbeeld hiervan dan KPNs All-IP plannen is niet denkbaar. 
- KPN neemt derhalve niet haar verantwoordelijkheid maar drukt daarentegen de concur-
rentie uit de markt. KPN wordt de facto niet gereguleerd bij het initiëren van dergelijke initi-
atieven. De huidige wetgeving gaat uit van ex post regulering die de concurrentie niet sti-
muleert en deze op een onomkeerbare achterstand zet.  
- KPN wil de buitenwereld laten geloven dat de werkelijke concurrentie gaat tussen de Ka-
bel en KPN. Het ‘gedoe’ op haar aansluitnetwerk frustreert KPN in deze strijd. KPN wil af 
van infrastructuurconcurrentie op haar aansluitnetwerk. Ook tijdens de ronde tafelbijeen-
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komst bij OPTA op 7 juni jl. heeft KPN laten doorschemeren dat ze eigenlijk geen infra-
structuurconcurrentie in de straatkast wil en dat het opleggen van maatregelen om dat wel 
mogelijk te maken alleen maar als lastig en onnodig duur gekenmerkt kunnen worden. Er 
werd openlijk gesuggereerd dat alternatieve aanbieders hun business cases niet hadden 
doorgerekend en dat ze geen besef hadden van de hoeveelheid aansluitingen die ze ach-
ter een straatkast actief moesten hebben om e.e.a. rendabel te krijgen. Anders geformu-
leerd: KPN voert aan dat de concurrentiestrijd gaat tussen de kabelmaatschappijen en 
haar en derhalve spelen de (huidige) MDF aanbieders in haar ogen geen rol van beteke-
nis. 
- KPN vindt dat ze een ‘OPEN NETWERK’ creëert met All-IP en daardoor inhoud geeft aan 
haar verantwoordelijkheid voor marktwerking in Nederland. Van een partij die haar verant-
woordelijkheid zo ziet, hebben marktpartijen niets (goeds) te verwachten. KPN doelt dan 
op de mogelijkheden van hun ethernetdienst. Dienstenaanbieders kunnen op een apart 
‘kanaal’ over de netwerkverbindingen van KPN diensten aanbieden aan eindgebruikers. 
Open op dienstenniveau en gesloten op Operatorniveau.  
- Van een partij die op een dergelijke manier naar marktwerking kijkt hebben wij niets te 
verwachten. 
- De reden dat internet toegang zo’n grote vlucht heeft genomen in Nederland, is ons in-
ziens, te danken aan het feit dat rond MDF Access OPTA destijds het voortouw heeft ge-
nomen in de discussies en regelgeving vooraf heeft vastgesteld. Op die wijze is er voor al-
le partijen (min of meer) een level playing field gecreëerd. Indien dat nu niet opnieuw ge-
beurt, zal KPN haar infrastructuurconcurrenten binnen enkele jaren volledig uit de markt 
drukken. Het is naïef te veronderstellen dat KPN recht zal doen aan haar verantwoordelijk-
heden t.a.v. van marktwerking in de sector. KPN heeft de regie in handen en kan en zal 
buiten het zicht van concurrenten haar plannen op elk gewenst moment (ten gunste van 
haarzelf) aanpassen. De informatietermijnen die daarbij gehanteerd worden zijn voor dit 
soort ingrijpende veranderingen volstrekt ontoereikend. 
- Een van de eerste acties vanuit OPTA zou dan ook moeten zijn het stellen van redelijke 
informatietermijnen. In dit kader denken wij aan een termijn van minimaal twee jaar, al-
thans een termijn die overeenkomt met de termijn die KPN zichzelf gunt voor de voorbe-
reiding van de introductie van All-IP.. Het gaat hier niet om de wijziging van een zomaar 
een product, maar het gaat hier onontkoombaar om een fundamentele verstoring van de 
concurrentieverhoudingen in de sector. 

 
Colt OPTA is the national regulatory authority, and as such has an explicit mandate to promote 

competition, innovation, efficient infrastructure investment and end-user protection. It is not 
acceptable to leave it to KPN to structure the market, with OPTA as an observer, tweaking 
the competitive conditions at the margin. Responsibility for the effective functioning of the 
market mechanism and competition should not and cannot be left to KPN. 

 
CoBo Voorkómen is beter dan genezen, vindt de Consumentenbond. De Consumentenbond 

gaat uit van de goede bedoelingen van KPN. Het bedrijf heeft echter een historie die niet 
geheel gevrijwaard is van concurrentiemijdend gedrag. Tijdens de bijeenkomst van 7 juni 
werd in bijdragen van aanwezigen ook de angst uitgesproken dat KPN dergelijk gedrag 
met het All-IP netwerk weer gaat vertonen. 

 



OPTA NOTA VAN BEVINDINGEN All-IP 

18 

Om schade voor consumenten door eventueel misbruik van de nieuwe positie die de All-IP 
plannen aan KPN geeft te voorkomen en om andere aanbieders de mogelijkheid te beiden 
optimaal mee te profiteren van de nieuwe mogelijkheden van het All-IP netwerk is een ste-
vigere regierol van OPTA onontbeerlijk. Ook vooraf. De Consumentenbond betwijfelt of 
deze regiefunctie nu al behoort tot de bevoegdheden van OPTA. Om deze rol goed te 
kunnen vervullen zal een beleidskader nodig zijn van het ministerie van Economische Za-
ken. Dat beleidskader moet er voor zorgen dat OPTA de mogelijkheid heeft de veranderin-
gen door All-IP proactief en direct te volgen en in te grijpen waar nodig. 

 
Eurofiber Zoals vermeld is de eerste strategische drijfveer van All-IP het ontmoedigen van investe-

ringen door andere marktpartijen (degraderen tot wederverkopers) en het uitfaseren van 
ex-ante regelgeving. In een dergelijke context is het niet aanvaardbaar om aan KPN een 
leidende rol te geven ten aanzien van de marktwerking. Niet KPN maar OPTA heeft als 
toezichthouder de verantwoordelijkheid voor het waarborgen en tot stand brengen van het 
level playing field in de markt. Deze taak kan naar de aard niet aan KPN worden overgela-
ten, aangezien KPN als belangrijke speler op de markt zelf belanghebbende is. Door het 
kader te scheppen waarbinnen KPN haar (noodzakelijk) migratiepad dient te bewandelen, 
worden ook de condities voor andere spelers in de markt helder. Dit overlaten aan KPN 
zou betekenen dat pas achteraf, als de schade al is aangericht en niet meer hersteld kan 
worden, kan worden tussengekomen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de 
aan KPN opgelegde verplichtingen als neergelegd in de marktanalysebesluiten ligt in eer-
ste instantie bij KPN zelf. Dat laat uiteraard onverlet dat OPTA zonodig met handhavingac-
ties de naleving dient af te dwingen. 

 
KPN KPN heeft belang bij een hoge mate van gebruik van haar netwerk. Een groot aantal aan-

geslotenen die een veelvoud van applicaties en communicatiediensten gebruiken is voor-
waarde voor het succes van All-IP. De creativiteit van diensten aanbieders, hun marketing 
know how en hun diversiteit in aanbiedingen zijn nodig voor succes. KPN heeft een eigen 
belang bij een open wholesale model. Het uitgangspunt dat de marktanalyse besluiten de 
bevoegdheden van OPTA definiëren is overigens juist. Dat uitgangspunt mag er echter 
niet toe leiden dat verplichtingen opgelegd of gehandhaafd worden die innovatie van net-
werken en diensten èn de verhoging van de efficiency daarbij in gevaar zouden kunnen 
brengen. De bevoegdheden dienen met een open oog voor de toekomst te worden gehan-
teerd. KPN wijst in dit verband op de situatie in de Verenigde Staten waar – omdat kabel 
niet economisch gereguleerd kon worden – ook de breedbandnetwerken, inclusief ULL, 
van de incumbents niet meer gereguleerd zijn teneinde innovatieve investeringen te be-
vorderen en de communicatiesector weer haar rol als motor van de economie te laten ver-
vullen. Hier is geen sprake van een regulatory holiday maar van daadwerkelijke beëindi-
ging van economische marktinterventies. 

 
Orange Orange is van mening dat KPN de kans die OPTA al lang heeft geboden om zelf recht te 

doen aan marktwerking en de aan opgelegde verplichtingen niet heeft opgepakt. KPN 
heeft aangetoond deze verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen. Orange is van 
mening dat het ook veel te riskant is om de verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
marktwerking over te laten aan KPN. KPN heeft immers tegengestelde belangen. Een 
goed voorbeeld daarvan is de onzekerheid doe ontstaan is in de markt, deze is sterk in het 
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voordeel van KPN. Het kan dus niet worden overgelaten aan KPN om haar  verantwoorde-
lijkheid te nemen, maar het is OPTA’s taak en plicht deze  verantwoordelijkheid te nemen. 

 
Tele2/V Deze stellingname lijkt ons onjuist omdat de thans opgelegde verplichtingen onvoldoende 

zijn om de concurrentiebelemmerende effecten die door dit programma ontstaan te voor-
komen. Een pro-active rol van OPTA is noodzakelijk. Daarnaast schatten wij in dat er tus-
sen KPN en Tele2/Versatel verschil van mening zal zijn over wat KPN’s verantwoordelijk-
heid precies inhoudt. De woorden van de CFO van KPN in het FD van 19 juni 2006 doen 
wat dat betreft het ergste vermoeden. Over wat KPN als haar verantwoordelijkheden ziet 
heeft KPN zich tegenover ons nog niet uitgelaten. Maar KPN is in dat artikel wel heel dui-
delijk over wat ze niet als haar verantwoordelijkheid ziet. 

 
Marcel Smits CFO KPN: “KPN betaalt geen cent mee als concurrenten eigen apparatuur 
willen plaatsen in straatkasten van het bedrijf voor rechtstreeks contact met consumenten 
die supersnel internet en televisie op afroep willen. Dat zegt financieel bestuurder Marcel 
Smits van KPN. 'Ik kan geen argument verzinnen waarom een marktpartij miljoenen wil in-
vesteren in een artificiële infrastructuur die geen enkel nut heeft. We zullen concurrenten 
een redelijk aanbod doen voor toegang. Maar we gaan geen onnodige kosten maken. Als 
iemand per se zijn eigen infrastructuur wil, prima, maar wij zijn niet thuis als men de nood-
zakelijke kosten daarvoor wil delen met ons. Kabelbedrijven hoeven geen toegang te ge-
ven aan concurrenten. Het zou mal zijn als wij wel de kosten van concurrenten zouden 
moeten dragen. Typisch een geval van gelijke monniken, gelijke kappen als je het mij 
vraagt.” 

 
Er van uitgaande dat hier een KPN-uitgangspunt wordt verwoord, geven deze uitspraken 
aan dat KPN haar verantwoordelijkheid om het erfgoed dat ze in handen heeft niet voorop-
stelt. Deze belangrijke taak wordt teruggebracht tot een spelletje waarbij verantwoord be-
heer van één van de belangrijkste voorzieningen waar onze kennis-economie over be-
schikt, ondergeschikt wordt gemaakt aan het gelijk krijgen in een discussie met OPTA over 
toegang tot de kabel. Stemmingmakerij met opmerkingen dat ‘’KPN miljoenen zou moeten 
besteden in een artificiële infrastructuur die geen enkel nut heeft’’, of verplicht zou worden 
onnodige kosten te moeten maken, geven te denken over KPNs besef van verantwoorde-
lijkheid. Immers, alle kosten zijn tot op heden op rekening van de concurrenten gekomen 
en het is KPN dat daar enorm van heeft geprofiteerd. 
 
Ook het verantwoordelijkheidsbesef jegens aandeelhouders lijkt ondergeschikt te worden 
gemaakt om te kunnen scoren in de toegangsdiscussie. Immers, KPN kan honderden mil-
joenen besparen als het de kosten van back-haul en sub-loopfaciliteiten op basis van ge-
lijkheid zou willen delen met andere gebruikers. Vele kostbare produktiemiddelen worden 
op een dergelijke ‘’cooperatieve’’ wijze gebruikt en gefinancierd om redenen van efficientie. 
Praktische gesproken gaan we er op dit moment van uit dat KPN al voldoende tijd heeft 
gehad om plannen te presenteren om dit waar te maken. OPTA moet erop toezien om 
voor KPN niet zodanig veel tijd te geven zodat onherstelbare achterstanden al door markt-
partijen opgelopen zijn. 
 
Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van KPN: 
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- KPN heeft de verantwoordelijkheid ruimte te geven aan met haar concurrerende bedrij-
ven. KPN heeft in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat zij deze verantwoordelijkheden 
tav marktwerking ondergeschikt acht aan het bereiken van maximaal marktaandeel. We 
gaan ervan uit dat OPTA genoegzaam bekend is met alle voorbeelden van tegenwerking 
cq niet-meewerking van KPN. Deze ervaringen doen voor de toekomst het ergste vermoe-
den. De wijze waarop KPN de All-IP plannen heeft geïntroduceerd is een recent voorbeeld. 
- Wij zien niet in dat KPN uit zichzelf ruimte gaat laten voor infrastructuur concurrentie. De 
reden dat er toch sprake is van infrastructuur concurrentie waardoor internet access zo’n 
grote vlucht heeft genomen in Nederland is ons inziens te danken aan het feit dat rond 
MDF Access OPTA destijds het voortouw heeft genomen in de discussies en regelgeving 
vooraf heeft vastgesteld. Op die wijze is er voor alle partijen (min of meer) een level play-
ing field gecreëerd. Indien dat nu niet opnieuw gebeurt zal KPN de infrastructuurconcur-
renten binnen enkele jaren volledig uit de markt drukken.Het is naïef te veronderstellen dat 
KPN recht zal doen aan haar verantwoordelijkheden t.a.v. van marktwerking in de sector. 
KPN heeft de regie in handen en kan buiten het zicht van concurrenten haar plannen op 
elk gewenst moment (ten gunste van haarzelf) aanpassen. De informatietermijnen die 
daarbij gehanteerd worden zijn voor dit soort ingrijpende veranderingen volstrekt ontoerei-
kend! 
- Een van de eerste acties vanuit OPTA zou dan ook moeten zijn het stellen van redelijke 
informatietermijnen. In dit kader denken wij aan een termijn van minimaal twee jaar voor 
wijzigingen met een effect op de business case. Daarbij dient bij elke wijziging bekeken te 
worden wat het effect hiervan is op de ROI van marktpartijen en dient dit leidend te zijn 
voor de vraag wat een redelijke termijn van wijziging is.Indien dat KPN slecht uitkomt heeft 
KPN de mogelijkheid een redelijk alternatief voorstel te doen. Het gaat hier niet om de wij-
ziging van een zomaar een product, maar het gaat hier on-ontkenbaar om een fundamen-
tele verstoring van de concurrentieverhoudingen in de sector. 

 
Tiscali  Tiscali agrees that in first instance it is KPN’s responsibility to assure fulfillment of its obli-

gations coming forth from the market analysis decisions. However, it is OPTA’s task and 
authority to safeguard and assure development of sustainable competition in the Dutch te-
lecommunication markets. It must be understood very clearly that it is not in the interest of 
KPN to safeguard fair competition in these markets. 

 
In respect of the foregoing and with reference to the difficulties in the past with regard to in-
troduction of local loop unbundling (see also presentation “lessons learned” Versatel during 
the meeting at OPTA on 7th of June 2006) Tiscali is of the opinion that OPTA should be 
pro-actively involved in this process. OPTA should assure the interests of market parties 
and needs to prevent that the execution of the All-IP plans is dictated by KPN. To simply 
enforce current remedies/obligations imposed on KPN is not enough as the All-IP plans as 
presented by KPN have serious impact on these obligations. The market should never be-
come in a situation in which there is “no way back” due to investments made by KPN. 

 
Vecai Dit alles heeft ook verregaande gevolgen voor het toezicht. De keuze van regelgevingsin-

strumenten kan de investeringen in Next Generation Networks versnellen of juist vertra-
gen. De ontwikkelingen in de elektronische communicatiesector van de afgelopen jaren, 
met daarbovenop nog eens de modernisering van het KPN-netwerk waarover OPTA zich 
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nu buigt, zorgen voor een duurzame concurrentie. Dat betekent dat meer op marktkrach-
ten kan en moet worden vertrouwd en het vooraf uitsluiten van alle mogelijke mededin-
gingbeperkende gedragingen niet meer past. Het einde van het tijdperk van ex-ante regu-
lering komt snel nabij. Hoe snel, dat is een fundamentele vraag waarover OPTA zich moet 
buigen. Wat de kabelsector betreft staat de elektronische communicatiesector, gelet op al-
le beschreven ontwikkelingen, op de drempel van de nieuwe wereld. Hoge investeringen in 
netwerken zullen nodig blijven. Daarom is het belangrijk dat OPTA helder blijft in haar 
standpunt dat het bevorderen van infrastructuurconcurrentie de prioritaire doelstelling van 
het toezicht is. 

 
Vodafone De inrichting van het nieuwe IP-netwerk door KPN en de duur van de overgangsperiode 

kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de concurrentie, in met name de markten 
voor breedbanddiensten en ontbundelde toegang.9 De machtsverhoudingen op deze mark-
ten kunnen, zoals eerder aangegeven, aanzienlijk verschuiven en de aanwezigheid van 
concurrentie op infrastructuur zou mogelijk geheel kunnen verdwijnen (monopolie). De 
mogelijke omvang van deze gevolgen voor de marktpartijen in combinatie met de huidige 
ontwikkelingen in de markt, rechtvaardigen in onze ogen een pro-actieve rol van OPTA.10 

Gezien het bredere maatschappelijke en economische belang zou ook het Ministerie van 
Economische Zaken betrokken moeten worden.  

 
Het uitgangspunt dat het in eerste instantie aan KPN zelf is om in All-IP recht te doen aan 
haar verantwoordelijkheid ten aanzien van marktwerking en aan de aan haar in de markt-
besluiten opgelegde verplichtingen, lijkt Vodafone dan ook een zeer risicovol standpunt. 
All-IP en de mogelijk daar uit voortvloeiende consequenties voor de markt geven volgens 
Vodafone juist aanleiding tot voorzichtigheid op het gebied van versoepeling van regule-
ring en toezicht. 

3.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Uit de reacties van marktpartijen komt naar voren dat zij de verantwoordelijkheid van KPN om aan 
haar verplichtingen als partij met aanmerkelijke marktmacht te voldoen onderkennen, maar dat het 
college als toezichthouder een duidelijk eigen verantwoordelijkheid heeft om actief op te treden bij de 
transitie naar All-IP. Daarbij wijzen zij erop dat KPN in beginsel een prikkel heeft om risicomijdend 
gedrag te vertonen en dat KPN in het verleden heeft laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid niet 
eigener beweging neemt. 
 
KPN geeft uitdrukkelijk aan dat de bevoegdheid van het college ten aanzien van de transitie naar All-
IP er niet toe mag leiden dat innovatie in netwerk en diensten of efficiëntieverhoging verloren gaan. 
 
Het college verwijst hier naar paragraaf 2.1 van zijn Positionpaper.    

                                                      
9 Zie ook Roger Steele (Ovum), Next-generation networks – regulatory challenges, 11 november 2005. 
10 Ofcom typeert de invoering van Next Generation Networks als ‘the most significant change to telecoms networks since com-

petition was introduced two decades ago.’ Zie Ofcom. ‘Next Generation Networks: Developing the regulatory framework’. 
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Vraag 4.   Op welk moment zou OPTA moeten ingrijpen? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van het geformuleerde uitgangspunt dat OPTA niet eerder ingrijpt 
dan wanneer is gebleken dat KPN aan haar verantwoordelijkheid geen of niet de juiste invulling geeft? 

4.1 Ontvangen reacties 

ACT “Als het kalf verdronken is dan dempt men de put”, is de gedachte die dit bij ACT oproept. 
OPTA is een ex ante toezichthouder die geacht wordt op voorhand duidelijk te maken hoe 
de regulering eruit ziet. In zo’n situatie past het niet om de dominante partij de vrijheid te  
geven zijn gang te gaan en eventueel pas achteraf in te grijpen als het fout gaat. Dat is 
vragen om moeilijkheden en om concurrentiebeperkende gedragingen. KPN heeft haar 
kans gehad maar niet gegrepen. KPN heeft eerst analisten en pers geïnformeerd op 18 
november 2005 en pas op 29 maart 2006 haar afnemers ingelicht, en dan nog slechts op 
hoofdlijnen. De huidige onzekerheid is in het belang van KPN en OPTA dient op voorhand 
de regierol te nemen door duidelijke randvoorwaarden te stellen aan de uitrol van All-IP 
welke beogen het level playing te waarborgen conform de uitgangspunten als hiervoor 
omschreven in het eerste gedeelte. Door vroegtijdig zijn visie bekend te maken kan OPTA 
actief bijdragen aan de ‘verantwoordelijkheid’ van KPN. ACT stelt voor om de verantwoor-
delijkheden van OPTA en KPN in een andere volgorde te plaatsen. OPTA is verantwoor-
delijk voor ‘ex ante’ maatregelen, tenzij ‘ex post’ blijkt dat sprake is van duurzame mede-
dinging. Hoofdregel dient te zijn dat OPTA kijkt naar de daadwerkelijke mededinging op de 
retailmarkten. Zolang deze evident niet concurrerend zijn blijft ‘ex ante’ regelgeving vereist. 

 
bbned - Voor de concurrentie in de sector in het algemeen, en voor bbned in het bijzonder, is van 

het grootste belang dat OPTA een (pro) actieve rol aanneemt en ex ante reguleert, zodat 
er geen onherstelbare schade aan het concurrentielandschap wordt aangericht.  
- Er heerst momenteel al zeer grote onzekerheid bij de concurrenten van KPN die noodza-
kelijke investeringen in de weg staat. Zolang de regie in handen blijft van KPN en het haar 
toegestaan wordt te pas en te onpas haar plannen en de spelregels te wijzigen, zal deze 
onzekerheid voortduren. Pas wanneer regulering vooraf enige zekerheid geeft aan markt-
partijen, zullen deze weer bereid zijn tot het doen van investeringen in infrastructuur. 

 
Colt OPTA should take a pro-active stance and exercise its powers for ex-ante intervention and 

oversight. OPTA must act now to avoid being in a position of tweaking at the margin of a 
process determined by KPN. 

 
CoBo Zie het antwoord gegeven bij vraag 3. 
 
Eurofiber OPTA dient op voorhand de regierol te nemen door duidelijke randvoorwaarden te stellen 

aan de uitrol van All-IP die beogen het level playing field te waarborgen conform de uit-
gangspunten als hiervoor omschreven in het eerste gedeelte. 

 
KPN Het uitgangspunt dat KPN haar verantwoordelijkheid zal nemen is juist. Op de vraag wan-

neer van een “niet juiste invulling”van de verantwoordelijkheid sprake is, dient steeds be-
zien te worden tegen het licht van: 
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• de belangen van de eindgebruikers bij goedkope en innovatie diensten 
• het dichten van de regulatory gap met de kabel 
• de innovatie in dienstverlening 
• de efficiency die de combinatie van boven genoemde punten vereist, opdat ook de kos-
ten gap met de kabel gedicht wordt. 

 
Een “invulling” door OPTA met verplichtingen die kostenverhogend werken zou getuigen 
van een anti-innovatie beleid dat ook nog eens de concurrentie verhoudingen negatief be-
invloed door de kabel op voorsprong te zetten ten koste van de DSL. En dat is zeker niet in 
het belang van eindgebruikers is. 

 
Orange Orange is van mening dat dit terughoudende standpunt waarschijnlijk toe zal leiden dat 

ingrijpen zeer waarschijnlijk te laat komt en dat de desastreuze gevolgen voor concurrentie 
in Nederland onomkeerbaar zullen blijken. Orange verwijst verder grotendeels naar de be-
antwoording van de voorgaande vraag en een sprekend voorbeeld gegeven tijdens de 
hoorzitting: terwijl concurrenten van KPN in grote strategische onzekerheid zitten over  
gemaakte en toekomstige investeringen, legt KPN marktpartijen een vragenlijst voor over 
de grootte van straatkasten, de maximale stroomvermogens etc. 
Zeker bij onderwerpen waarvoor geldt dat KPN zelf geen belang heeft dit goed te regelen 
(voortzetting van ontbundelde toegang, effectieve invulling van non-discriminatie, etc.)  
dient OPTA een pro-actieve en sturende rol op zich te nemen. Orange pleit ervoor om ten 
aanzien van de onderwerpen die uit de consultatie naar voren komen een onderscheid te 
maken tussen onderwerpen die KPN (nog) zonder ingrijpen met marktpartijen bespreekt 
en onderwerpen waarvan vaststaat dat sturing en/of mogelijk ingrijpen van OPTA noodza-
kelijk is. Orange is in ieder geval van mening dat onder deze laatste categorie de volgende 
onderwerpen vallen, in aanvulling op de Industry Group SLU die al plaatsvindt: 
- toekomstige mogelijkheden van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. 
- het open wholesale model en effectieve non-discriminatie verplichtingen 
- regulering van de SLU-backhaul tegen redelijke voorwaarden 
- effectieve invulling van non-discriminatie 
- prijsregulering van WBA, SLU en price squeeze monitoring op de betrokken retailmarkten 
Dit is geen uitputtende lijst en OPTA zal voortdurend moeten monitoren om onderwerpen 
waarop onvoldoende voortgang wordt geboekt of te veel onzekerheid bestaat snel en ef-
fectief ter hand te nemen. 

 
Tele2/V Dit is geen houdbare stellingname. Immers de factor tijd ontbreekt hierin. In de praktijk zal, 

juist door het ontbreken van duidelijke deadlines etc. blijken dat deze benadering niet vol-
doende oplevert maar tegelijk zal bij het constateren van dit gebrek de schade onomkeer-
baar geworden zijn. 
- Voor de concurrentie in de sector in het algemeen, en dus ook Tele2/Versatel in het 
bijzonder, is van het grootste belang dat OPTA een (pro) actieve rol aanneemt en ex 
ante reguleert, zodat er geen onherstelbare schade aan het concurrentielandschap kan 
worden aangericht. 
- Er heerst momenteel zeer grote onzekerheid bij de concurrenten van KPN die 
noodzakelijke investeringen in de weg staat. Zolang de regie in handen blijft van 
KPN en het haar toegestaan wordt te pas en te onpas haar plannen en de spelregels te 
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wijzigen, zal deze onzekerheid voortduren. Pas wanneer regulering vooraf enige 
zekerheid geeft aan marktpartijen, zullen deze weer bereid zijn tot het doen van 
investeringen in infrastructuur. KPN is eenvoudig niet te vertrouwen. 

 
Tiscali Zie het antwoord gegeven bij vraag 3. 
 
Vecai Zie het antwoord gegeven bij vraag 3. 
 
Vodafone Zie het antwoord gegeven bij vraag 3. 

4.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Marktpartijen geven aan dat het college op voorhand de regie moet nemen bij de transitie van KPN’s 
netwerk naar All-IP om te voorkomen dat de door hen verwachte negatieve effecten van All-IP voor de 
markt daadwerkelijk ontstaan. Daarbij zou het college ten aanzien van de gevolgen van All-IP voor de 
markt een visie moeten geven en randvoorwaarden aan de transitie naar All-IP moeten stellen, zono-
dig in de vorm van ex ante regulering.  
KPN geeft aan dat zij haar eigen verantwoordelijkheid zal nemen. De invulling die zij daaraan geeft 
dient bezien te worden in het licht van de belangen van de eindgebruikers bij goedkope en innovatie 
diensten en de verschillen tussen kabel en KPN op het gebied van kosten en regulering, die de inno-
vatie in dienstverlening en de efficiency nodig maken. 
 
Het college verwijst hier naar paragraaf 2.2 van zijn Positionpaper.    
 

Vraag 5.   Doet All-IP afbreuk aan de marktbesluiten? 
U wordt verzocht te reageren op het standpunt van OPTA dat het voornemen om te migreren naar All-
IP in zichzelf geen afbreuk doet aan de door OPTA in de marktbesluiten getrokken conclusies, noch 
aan de aan KPN opgelegde verplichtingen. 

5.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT kan zich er in vinden dat de migratie naar All-IP geen afbreuk mag doen aan de in de 
marktanalyse opgelegde verplichtingen. ACT wil er echter met nadruk op wijzen dat de 
marktanalysebesluiten achterhaald zijn met alleen al de aankondiging van All-IP door KPN, 
zeker als daarbij de recente overnames worden betrokken. De in de marktanalysebesluiten 
getrokken conclusies met betrekking tot het niet opleggen van verplichtingen ten aanzien 
van backhaul, ethernet en lage en hoge kwaliteit WBT moeten in versneld tempo worden 
heroverwogen. Tevens dienen de opgelegde verplichtingen in de markt voor ontbundelde 
toegang (markt 11) te worden herzien in het licht van All-IP, waaronder de termijn van 3 
maanden voor het beëindigen van de dienstverlening voor ontbundelde toegang. 

 
bbned - Het is de vraag of de regulering die thans aan KPN is opgelegd voldoende is om markt-

partijen als bbned in staat te stellen zelf te investeren in infrastructuur en of KPN i.c. geen 
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vertragende maatregelen moeten worden opgelegd, zodat de concurrentie de kans krijgt 
van het moment gebruik te maken. Immers, OPTA constateert zelf dat de afhankelijkheid 
voor diensten via het aansluitnet van KPN alleen maar groter wordt, nu ook de kabelaan-
bieders deze zullen gaan voelen (IP-TV). Met andere woorden: de huidige verplichtingen 
zijn volstrekt onvoldoende. 
- De marktanalysebesluiten van december 2005 hebben geen enkele prognostische waar-
de en hebben daardoor geen rekening gehouden met de huidige situatie waarin, door toe-
doen van het KPN All-IP programma, de Nederlandse telecommarkt zich thans bevindt. Dit 
gebrek kan alleen worden hersteld door nieuwe marktanalyses die wel recht doen aan de 
vigerende situatie. 

 
Colt In principle the conclusions and resulting remedies of the market analysis stand-up. Addi-

tional remedies for converged and/or “new” old markets might be needed. The datacom 
market, for instance, has been left almost unregulated, there might be a renewed need to 
review. As KPN is revamping its network to include fiber, given the SMP position in many 
markets it might be a necessity to require access to fiber as a remedy. 

 
Eurofiber Eurofiber kan zich erin vinden dat de migratie naar All-IP geen afbreuk mag doen aan de in 

de marktanalyse opgelegde verplichtingen.  
 
KPN De overgang naar All-IP door KPN zal de concurrentie de voorsprong van de kabel ver-

kleinen. De stelling dat de migratie geen afbreuk doet aan de conclusies in de marktbeslui-
ten is dan ook niet geheel juist. De doelstelling, infrastructuur concurrentie wordt volledig 
bereikt: kabel tegen aanbieders op basis van het All-IP netwerk. 

 
Orange Orange is het in principe eens met deze conclusie, met die kanttekening dat Orange vindt 

dat de All-IP plannen van KPN haar dominante positie op een aantal markten juist ver-
strekt waardoor strengere remedies proportioneel worden en/of nodig zijn en op markten 
waarvan OPTA nu heeft besloten dat er geen sprake is van een AMM positie van KPN, 
een aanwijzing met AMM onvermijdelijk wordt. 

 
Tele2/V Tele2/Versatel is het in grote lijnen hiermee eens. Echter zoals al in vraag 3 aangegeven 

zijn de thans opgelegde verplichtingen absoluut ontoereikend om het verlies in Nederland 
van infrastructuur concurrentie tegen te gaan. 
- De regulering die thans aan KPN is opgelegd is onvoldoende is om marktpartijen als Te-
le2/Versatel in staat te stellen zelf zinvolle investeringsbeslissingen te nemen en deze uit 
te voeren. Daarnaast is er thans geen bevoegdheid om vertragende maatregelen op te 
leggen, zodat de concurrentie de kans krijgt van het moment gebruik te maken. Immers, 
OPTA constateert zelf dat de afhankelijkheid voor diensten via het aansluitnet van KPN al-
leen maar groter wordt, nu ook de kabelaanbieders deze zullen gaan voelen (IP-TV). Met 
andere woorden: de huidige verplichtingen zijn onvoldoende. De verplichtingen in huurlij-
nen bevatten thans geen verplichting om MDF-backhaul te leveren, ondanks dat Te-
le2/Versatel heeft aangegeven dat er in een groot aantal gevallen geen andere aanbieder 
dan KPN is (of zelf glasvezel aanleggen). In markt 11 ontbreken adequate verplichtingen 
ten aanzien van meldingstermijnen voor wijzigingen en in markt 12 heeft OPTA ervoor ge-
kozen bistream voor consumenten niet te reguleren. Daarmee is er voor KPN met betrek-
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king tot All-IP eigenlijk een volkomen ongereguleerde situatie ontstaan waar KPN zonder 
ex ante regulering volledig gebruik van zal gaan maken. 
- Het All-IP programma dwingt OPTA nu om de relevante bestaande marktbesluiten te her-
zien dan wel een nieuwe marktanalyse te starten op de kortst mogelijk termijn, waardoor 
OPTA’s bevoegdheden vast komen te staan en KPN’s verplichtingen zonneklaar zijn. 

 
Tiscali  Tiscali agrees that the currently imposed obligations on KPN should remain despite the All-

IP plans. However, Tiscali is of the opinion that KPN should be assigned as SMP and 
regulated on the market for wholesale broadband access and that sufficient remedies 
should be imposed on KPN with regard to the market for local loop unbundling (see also 
appeal at CBB against OPTA decision against markets 11 and 12). Especially OPTA 
should have sufficient remedies to assure a level playing field on these markets, including 
prevention of (price)squeezes related to the retail markets on an ex ante basis. 

 
At this point in time the central question should not be how a transition to KPN’s All-IP 
plans should be executed. The most important question is how competition can be safe-
guarded, both on infrastructure and services. Structural separation of infrastructure and 
services is an important aspect which needs to be investigated in further detail. Such infra-
structure should however facilitate market developments such multiple play services. 

5.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste marktpartijen zijn van oordeel dat de transitie naar All-IP geen afbreuk mag doen aan be-
staande verplichtingen van KPN op grond van haar AMM positie. Een deel van de markt daarbij van 
mening dat aanvullende verplichtingen nodig zijn om de ontwikkeling van de mededinging te waarbor-
gen.  
KPN geeft aan dat de transitie naar All-IP ertoe zal leiden dat de doelstellingen van infrastructuurcon-
currentie wordt bereikt 
 
Het college verwijst hier naar paragrafen 3.2 en 3.3 van zijn Positionpaper.    

Vraag 6.   Centrale vraag: voorwaarden voor de transitie? 
Is met de vraag onder welke voorwaarden KPN de transitie naar All-IP kan doorvoeren, wil door KPN 
aan haar verantwoordelijkheden recht worden gedaan, wat u betreft inderdaad de centrale vraag ge-
steld? 

6.1 Ontvangen reacties 

ACT De kernvraag dient niet alleen te zijn onder welke voorwaarden KPN de transitie naar All-
IP kan doorvoeren, maar eveneens op welke wijze reeds gedane investeringen van andere 
marktpartijen kunnen worden gewaarborgd, nieuwe investeringen kunnen worden aange-
moedigd en in algemene zin het level playing field kan worden gestimuleerd waarbij in elk 
geval het vergroten van de reeds bestaande concurrentieachterstand dient te worden 
voorkomen met effectieve prijssqueezetoetsen voor retail-wholesale en voor wholesale-
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wholesale als toetsteen. Kernvraag is ook of All-IP economisch relevant is of gezien moet 
worden gezien als vorm van strategische netwerkherinrichting met het doel om de infra-
structuurinvesteringen van haar concurrenten teniet te doen. In ieder geval laat KPN er-
over geen misverstand bestaan dat zij haar concurrenten uitsluitend als WBA klanten op 
haar netwerk wil hebben: ‘KPN betaalt geen cent mee als concurrenten eigen apparatuur 
willen plaatsen in straatkasten van het bedrijf voor rechtstreeks contact met consumenten 
die supersnel internet en televisie op afroep willen. Dat zegt financieel bestuurder Marcel 
Smits van KPN. 'Ik kan geen argument verzinnen waarom een marktpartij miljoenen wil in-
vesteren in een artificiële infrastructuur die geen enkel nut heeft. (onderstreping red.) We 
zullen concurrenten een redelijk aanbod doen voor toegang. Maar we gaan geen onnodige 
kosten maken. Als iemand per se zijn eigen infrastructuur wil, prima, maar wij zijn niet thuis 
als men de noodzakelijke kosten daarvoor wil delen met ons. Kabelbedrijven hoeven geen 
toegang te geven aan concurrenten. Het zou mal zijn als wij wel de kosten van concurren-
ten zouden moeten dragen. Typisch een geval van gelijke monniken, gelijke kappen als je 
het mij vraagt.' 

 
bbned - Behalve recht doen aan haar verantwoordelijkheden zal KPN ook haar verplichtingen 

moeten nakomen. Dit dient ook in de vraag meegenomen te worden. 
- Als reeds betoogd, zal KPN niet vrijwillig haar concurrentie de ruimte geven, en daarmee 
haar verantwoordelijkheid nemen, zelfs al gaat het Nieuwe Regelgevende Kader (NRK) 
daarvan wel uit. De concurrentie heeft i.c. van KPN niets te verwachten. Dit is mogelijk wel 
de centrale vraag maar de beantwoording daarvan mag niet uitgaan van het nemen van 
haar verantwoordelijkheid zijdens KPN, doch door het (pro) actief stimuleren van de con-
currentie door ex ante ingrijpen zijdens OPTA. Alleen als regulering vooraf (met o.a. Level 
Playing Field als doel) als één van de voorwaarden gezien wordt kan het, als de centrale 
vraag beschouwd worden. 

 
Colt Yes, in addition a central question is if The Netherlands wants this move to potentially less 

infrastructure competition and less service differentiation and how this effect can be miti-
gated and/or compensated. 

 
Eurofiber De kernvraag dient niet alleen te zijn onder welke voorwaarden KPN de transformatie naar 

All-IP kan doorvoeren, maar op welke wijze reeds gedane investeringen van andere 
marktpartijen kunnen worden gewaarborgd, nieuwe investeringen kunnen worden aange-
moedigd en in algemene zin het level playing field kan worden gestimuleerd waarbij onder 
iedere voorwaarde het vergroten van de reeds bestaande concurrentieachterstand dient te 
worden voorkomen met effectieve prijssqueezetoetsen voor retail-wholesale en voor who-
lesale-wholesale als toetsteen. In ieder geval laat KPN erover geen misverstand bestaan 
dat zij haar concurrenten uitsluitend als WBA klanten op haar netwerk wil hebben: 

 
‘KPN betaalt geen cent mee als concurrenten eigen apparatuur willen plaatsen in straat-
kasten van het bedrijf voor rechtstreeks contact met consumenten die supersnel internet 
en televisie op afroep willen. Dat zegt financieel bestuurder Marcel Smits van KPN. 'Ik kan 
geen argument verzinnen waarom een marktpartij miljoenen wil investeren in een artificiële 
infrastructuur die geen enkel nut heeft. (onderstreping red.) We zullen concurrenten een 
redelijk aanbod doen voor toegang. Maar we gaan geen onnodige kosten maken. Als ie-
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mand per se zijn eigen infrastructuur wil, prima, maar wij zijn niet thuis als men de noodza-
kelijke kosten daarvoor wil delen met ons. Kabelbedrijven hoeven geen toegang te geven 
aan concurrenten. Het zou mal zijn als wij wel de kosten van concurrenten zouden moeten 
dragen. Typisch een geval van gelijke monniken, gelijke kappen als je het mij vraagt.' 

 
De te stellen randvoorwaarden aan een alternatief voor ULL luiden als volgt: 
• Bescherming van gedane investeringen door derden; 
• Identificatie en regulering van een volwaardig alternatief voor ULL; 
• Instandhouding van de verplichtingen tot aanbieden van co-locatie; 
• Prijsregulering met boven en ondergrens voor wholesale netwerk- en breedbandtoe-

gangsdiensten op AURA, backbone, MTC en SDF niveau; 
• Gereguleerd medegebruik infrastructuur in de Subloop. 

 
KPN De vraag of KPN de transitie naar All-IP mag doorvoeren is op zich geen reguleringsvraag. 

De relevante vraag is welke verplichtingen gecontinueerd, beëindigd of qua vorm gewijzigd 
moeten worden – zie daartoe ook het antwoord op vraag 1 – waarbij OPTA zich steeds  
dient af te vragen hoe de belangen van eindgebruikers aan geavanceerde en goedkope 
communicatiediensten het beste gediend zijn. 

 
Orange Nee. De centrale vraag volgens Orange is: staat het KPN vrij vanuit een dominante positie 

haar netwerk zo te veranderen dat concurrentie daarmee de facto verdwijnt of sterk wordt 
verminderd? Een logische vervolg luidt of de evidente nadelen van All-IP plannen al dan 
niet worden opgeheven door de voordelen voor de markt, concurrentie en consumenten. 

 
Tele2/V - Behalve recht doen aan haar verantwoordelijkheden zal KPN ook haar verplichtingen 

moeten nakomen. Dit dient ook in de vraag meegenomen te worden. 
- Als reeds betoogd, zal KPN niet vrijwillig haar concurrentie de ruimte geven, en daarmee 
haar verantwoordelijkheid nemen, zelfs al gaat het Nieuwe Regelgevende Kader (NRK) 
daarvan wel uit. De concurrentie heeft i.c. van KPN niets te verwachten. Dit is mogelijk wel 
de centrale vraag maar de beantwoording daarvan mag niet uitgaan van het nemen van 
haar verantwoordelijkheid zijdens KPN, doch door het (pro) actief stimuleren van de con-
currentie door ex ante ingrijpen zijdens OPTA. Alleen als regulering vooraf als één van de 
voorwaarden gezien wordt kan de bovengestelde vraag, als de centrale vraag beschouwd 
worden.  
- KPN dient daar waar zij de KVD’s opent en haar eigen ULL dienstverlening migreert naar 
SLU, de marktpartijen op gelijke wijze een migratiedienst aan te bieden. Deze migratie 
dienst dient voor marktpartijen kostenneutraal te zijn. Over de kosten voor nieuwe DSL 
apparatuur (terwijl de DSL apparatuur op de MDF centrale nog niet is afgeschreven) die-
nen marktpartijen met KPN te onderhandelen waarbij OPTA het laatste woord heeft. Het 
verglaasde deel van het aansluitnet moet onder dezelfde condities worden aangeboden 
als een koperverbinding. 

 
Tiscali Zie het antwoord gegeven bij vraag 3. 
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6.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Marktpartijen geven aan dat naast de voorwaarden die aan de transitie verbonden moeten worden 
eveneens de volgende onderwerpen die bij de transitie naar All-IP centraal staan: 
• De economische relevantie van de transitie in het licht van infrastructuurconcurrentie;  
• Het creëren van een ‘level playing field’; 
• De bescherming van bestaande investeringen en de prikkel voor nieuwe investeringen in infra-

structuren; 
• De nakoming van AMM-verplichtingen door KPN. 
 
Orange stelt centraal de vraag of KPN de transitie naar All-IP mag doorvoeren gegeven haar AMM 
positie en gezien de door Orange gesignaleerde negatieve gevolgen voor de concurrentie.  
KPN acht de transitie naar All-IP geen reguleringsvraag, maar stelt een herziening de op haar rusten-
de bestaande AMM verplichtingen centraal.  
 
Het college verwijst hier naar zijn Positionpaper, in het bijzonder naar hoofdstuk 5 betreffende voor-
waarden voor de uitfasering van MDF-locaties en paragrafen 2.1, 3.1 en 6.5.    

Vraag 7.   All-IP en nieuwe marktanalyses? 
 
De uitvoering van de All-IP plannen zou op termijn aanleiding kunnen geven om tot nieuwe marktana-
lyses te komen. Ten aanzien van welke markten zou dit volgens u het geval kunnen blijken te zijn? 
Zou het zo kunnen zijn dat de aanleiding ontstaat dat andere dan de huidige relevante markten ge-
analyseerd moeten worden? 

7.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT meent dat All-IP betekent dat de marktanalysebesluiten op korte termijn moeten wor-
den herijkt. Met betrekking tot ethernet, backhaul en lage en hoge kwaliteit WBT zijn nieu-
we marktanalyses nodig, aangezien de huidige marktanalysebesluiten met betrekking tot 
deze onderwerpen belangrijke tekortkomingen bevatten. OPTA zal daarnaast aparte mark-
ten dienen af te bakenen voor de consumenten- en de zakelijke markten. Niet is onder-
zocht of de conversie naar All-IP binnen afzienbare termijn daadwerkelijk zal plaatsvinden. 
Dit kan niet zonder meer worden aangenomen. De principes van de marktanalyse blijven 
onverkort van toepassing door te kijken of er sprake is van substitutie en er dientengevolge 
een verschuiving optreedt in de marktverhoudingen. De opgelegde verplichtingen in de 
markt voor ontbundelde toegang (markt 11) dienen te worden herzien in het licht van All-
IP, waaronder de termijn van 3 maanden voor het beëindigen van de dienstverlening voor 
ontbundelde toegang 

 
bbned - In ieder geval de markten ULL, Huurlijnen en WBT maar vermoedelijk ook media en VT. 

- Deze nieuwe marktanalyses zullen op een zo kort mogelijke termijn moeten worden uit-
gevoerd en uitmonden in nieuwe marktanalysebesluiten.om redenen als hiervoor reeds 
beschreven. 
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Colt The datacom market, for instance, has been left almost unregulated, there might be a re-

newed need to review. See ACT procedure against OPTA decisions re Leased Lines whe-
re we request among others Ethernet leased lines. As KPN is revamping its network to in-
clude fiber, given the SMP position in many markets it might be a necessity to require ac-
cess to fiber as a remedy. 

 
KPN  In de huidige marktanalyses is de mate van concurrentie tussen KPN en haar wholesale 

afnemers en de kabel te onderbelicht doordat bij de marktanalyses van dienstspecifieke 
markten en netwerken werd uitgegaan. Omdat de netwerken van KPN en de kabel dezelf-
de communicatiemarkten bedienen èn de kabel een hoger marktaandeel heeft op haar 
traditionele dienst, te weten omroep, is er aanleiding om de markten van diensten via kabel 
en All-IP opnieuw in ogenschouw te nemen met het oogmerk de reguleringsongelijkheid ( 
de “regulatory gap”) ten spoedigste ongedaan te maken om daarmee de concurrentiever-
valsing door ongelijke regulering van kabel en KPN te stoppen. De markten waarop KPN 
dominant geacht werd in de marktanalyses zijn en worden betreden door managed en 
unmanaged VoB aanbieders. Met het All-IP netwerk en het WBA aanbod zal de drempel 
voor VoB aanbod nog lager worden dan zij al is. Naast het gebundelde aanbod van breed-
band en telefonie van de kabelmaatschappijen treden ook Microsoft, Google, E-bay tot de 
markt voor vaste telefonie toe. De markten voor vaste telefonie zouden opnieuw geanaly-
seerd kunnen worden, omdat met name op retail niveau er geen belemmeringen meer be-
staan voor markttoetreding. 

 
Orange Orange is van mening dat de volgende markten (opnieuw) geanalyseerd moeten worden: 

- Markt 11 voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van KPN. In deze analyse 
dienen de remedies die van toepassing zijn op KPN te worden herzien en worden toe-
gesneden op nieuwe situatie die is ontstaan als gevolg van de All-IP plannen van 
KPN. 

- Markt 12 voor wholesale breedband toegang. OPTA moet op basis van de nieuwe 
omstandigheden de marktafbakening, dominantieanalyse en remedies in deze markt 
herzien. Gezien de recente groei van het marktaandeel van KPN, de verandering in 
een van de belangrijkste uitgangspunten van de marktanalyses, nl. dat ULL een alter-
natief is voor wholesale toegang, de consolidatie in de markt die dreigt te leiden tot het 
verdwijnen van alternatieve wholesale aanbieders, is het evident dat KPN aangewe-
zen moet worden als partij met aanmerkelijke marktmacht. Orange verwijst hiervoor 
naar haar input in de marktmonitoring van de breedbandmarkten. 

- De retailmarkt voor breedbandtoegang: voor deze markt geldt hetzelfde als voor de 
wholesalemarkt. Ook hier verwijst Orange naar haar input in de marktmonitoring van 
Orange reactie OPTA All-IP issue paper Openbare versie de breedbandmarkten. 
Orange is van mening dat evaluatie van deze markt ook moet leiden tot monitoring van 
KPN op mogelijk misbruik van haar machtspositie  

- De retail- en wholesalemarkten voor vaste telefonie. De effecten van All-IP op deze 
markten zijn groot. Orange verwijst hiervoor naar de beantwoording op vraag 34. 

 
Tele2/V Zoals al bij vraag 5 aangegeven moeten de huidige marktanalyses huurlijnen en Breed-

band toegang (markt 11 en 12) herzien worden. Ook zal de marktanalysen Vaste telefonie 
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wholesale toegang vragen om een nieuwe analyse nu ook het PSTN netwerk wordt opge-
schoven. 

 
Tiscali See also reaction under question 5/6. With regard to the currently convergence of markets, 

especially access to multiple play facilities (possibly as part of the infrastructure) and also 
content becomes more and more important. Due to economies of scale of KPN and cable 
operators are able to create a position which possibly could not be matched by alternative 
operators such as Tiscali. OPTA should closely monitor these developments and take this 
into account in the All-IP process. 

 
Vodafone  De All-IP plannen in combinatie met de recente overnames van KPN, zouden in onze ogen 

kunnen leiden tot een heroverweging van de positie van KPN in de wholesale markt voor 
lage kwaliteit breedbanddiensten (markt 1211).12 Ook nadere analyse van de retailmarkt 
voor breedbanddiensten dient te worden onderzocht. Vanwege de gevolgen voor ontbun-
delde toegang lijkt ook heroverweging van de verplichtingen op het gebied van ontbundel-
de toegang tot het aansluitnet wenselijk (markt 11).  

7.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
In hun reacties geven marktpartijen aan dat het college diverse wholesale- en retailmarkten op de 
markten en vaste telefonie opnieuw zou moeten gaan analyseren. De gemene deler in de reacties 
wordt gevormd door de wholesale markten voor breedbandige diensten (ULL, WBT LQ en HQ), terwijl 
ook aandacht gevraagd wordt voor de retailmarkt voor breedband toegang, de huurlijnenmarkten, 
kabel en omroepmarkten en de retailmarkten vaste telefonie. 
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van nieuwe marktanalyses verwijst het college hier naar paragraaf 3.2 
en 6.6 van het Positionpaper 
 

Vraag 8.   All-IP en de relatie met de WPC? 
 
Kunt u zich vinden in de in paragraaf 3.2.3 van het Issue paper beschreven relatie tussen All-IP en de 
WPC? 

8.1 Ontvangen reacties 

ACT Meerjarige (tarief)zekerheid is ook bij All-IP van cruciaal belang voor marktpartijen. ACT 
heeft echter principiële bezwaren tegen de wijze waarop OPTA invulling heeft gegeven 
aan het meerjarige WPC systeem en heeft tegen de betrokken onderdelen van de markt-
analyse besluiten beroep ingesteld. Daaraan doet niet af dat ook voor de te reguleren who-

                                                      
11 Besluit marktanalyse wholesale breedbandtoegang. 
12 Ook zou een analyse van de submarkt voor zakelijke eindgebruikers kunnen worden overwogen, aangezien de kabel hier 

geen reëel alternatief lijkt te zijn. 
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lesalediensten (zie hierboven in § 6.3 te reguleren wholesalediensten) meerjarige tariefpla-
fonds zullen moeten worden vastgesteld. De bezwaren tegen de WPC zijn mede verwoord 
in de zienswijze van ACT d.d. 6 juni 2006, naar de inhoud waarvan kortheidshalve wordt 
verwezen. 

 
bbned  Ja, vooralsnog wel. 
 
Colt Yes, nevertheless network architecture and cost-modelling is extremely important to en-

sure clarity on legacy costs and where new costs will be. In general a long term certainty 
on tariffs should be offered to the market. Hence, network architecture and cost modelling 
should be an integral part of the KPN ”All-IP” review process which should be started now, 
not after KPN has been able to determine the parameters. 

 
Orange  In hoofdlijnen kan Orange zich vinden in de door OPTA voorgestelde relatie tussen All-IP 

en WPC. Er zijn echter wel onderwerpen gerelateerd aan wholesale prijsregulering en All-
IP die volgens Orange aandacht behoeven: 
- Hoe kan een kostentoerekeningssystematiek worden ontworpen die rekening houdt met 
strategisch netwerkontwerp. Zoals Orange eerder heeft aangegeven is het zonder een 
verdere analyse van de economische noodzaak en de negatieve effecten van All-IP, zeker 
niet uit te sluiten dat All-IP van KPN moet worden gezien als herontwerp van het netwerk 
met als doel de kosten van concurrenten te verhogen en daarmee de facto toegang tot het 
netwerk onmogelijk en/of onhaalbaar te maken. Wholesale kostenregulering moet hier een 
oplossing voor bieden door een systematiek te hanteren die kunstmatige prijsverhogingen 
door strategisch netwerkontwerp voorkomt. Dit geldt voor de periode na afloop van het 
WPC besluit dat binnenkort naar verwachting van kracht zal worden. 
- De WPC reguleert onder meer de bovengrens voor ontbundelde toegang tot het aansluit-
netwerk van KPN en bijbehorende faciliteiten. Orange is van mening dat het essentieel dat 
OPTA in een vroeg stadium begint met en inzicht geeft in de wijze waarop zij bijvoorbeeld 
kostenregulering van de subloop ter hand zal nemen. Orange ziet hier een duidelijke rela-
tie met de WPC. OPTA moet voorkomen dat er sprake zal zijn van een price squeeze op 
wholesaleniveau tussen local loop en subloop. Daarbij wil Orange opmerken dat het zeer 
relevant is welke elementen onderhevig zullen zijn aan tariefregulering. Volgens Orange 
horen daar bijv. ook de SLU-backhaul bij en zou het WBA aanbod van KPN ook op kosten 
gereguleerd moeten worden. 

 
Tele2/V  Tele2/Versatel is het oneens met een toerekening van All-IP kosten aan wholesale voice-

diensten. Terwijl de hele operatie nota bene voor KPN een kostenreductie operatie is, 
zouden de voice wholesale diensten juist meer kosten moeten dragen. Dat kan de bedoe-
ling niet zijn. Ook al volgt dit uit de gehanteerde EDC procedures, dan is dit tevens een ex-
tra reden en het moment die EDC systemen op de schop te nemen. De niet-toerekening 
van de voordelen van gedeeld leggen van koper en glas, aan MDF dienstverlening is in 
onze ogen een gemiste kans. Het feit echter dat de tarieven nu voor 3 jaar vast liggen be-
tekent dat er, buiten deze principiële, punten geen specifieke All-IP issues zijn mbt WPC. 
Wel zullen tarieven moeten worden vastgesteld voor de WBA diensten en de migraties die 
mogelijk al binnen de reguleringsperiode van WPC plaats vinden. 
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8.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Uit het merendeel van de reacties komt naar voren dat marktpartijen zich in beginsel kunnen vinden in 
de relatie tussen WPC en All-IP. ACT maakt evenwel principiële bezwaren tegen de huidige invulling 
van het meerjarige WPC systeem, terwijl Colt en Orange aangegeven dat de netwerkarchitectuur en 
kostentoerekeningsmethodiek in de relatie met All-IP aandacht behoeven. Voorts geven sommige 
partijen aan dat ook de tarieven van andere niet gereguleerde diensten gereguleerd zouden moeten 
worden. 
 
Voor zijn standpunt inzake de relatie tussen WPC en All-IP verwijst het college naar paragraaf 6.5.2 
van het Positionpaper. 

Vraag 9.   All-IP en de relatie met de review van het regelgevend kader? 
 
Wat is uw  standpunt ten aanzien van de relatie tussen de review van het Europese regelgevend ka-
der en All-IP? 

9.1 Ontvangen reacties 

ACT  ACT denkt dat het bestaande kader in beginsel voldoende is toegesneden op All-IP. Dit 
kader biedt immers de flexibiliteit tot regulering van allerlei verschillende relevante markten 
als dat nodig is. De 2006 review biedt bovendien de gelegenheid om de gereedschapskist 
van de regelgevende instanties uit te breiden (bv. artikel 8 tot 12 Richtlijn 2002/19/EC) om 
aldus uitgerust te zijn om de problematiek van All-IP in al zijn aspecten correct aan te pak-
ken. De All-IP ontwikkelingen in de EU vragen om een aanscherping van het toezicht ten-
einde de ontwikkeling van oligopolistische, duopolistische of zelfs monopolistische markten 
te voorkomen. Met de review dient een goede juridische grondslag te worden gecreëerd 
voor het opleggen van de verplichting om toegangsmaatregelen te continueren en voor 
verbetering van de prijssqueezetest waarin de onvermijdbare kosten van efficiënte toetre-
ders tot uitdrukking komen. Dit laat overigens het standpunt van ACT dat ook het huidige 
regelgevend kader daartoe mogelijkheden biedt.  

 
Ten aanzien van de discussie omtrent emerging markets wordt opgemerkt dat KPN bij de 
roll-out van glasvezel naar straatkasten in vele gevallen gebruik kan maken van reeds be-
staande infrastructuur, bijvoorbeeld bestaande buizen waarin vezel kan worden gebla-
zen/getrokken, bestaande straatkasten en gebouwen enz. KPN beschikt immers over een 
aanzienlijke voorraad lege buizen in alle delen van het netwerk. In gebieden waarin  voor 
KPN het Trilink concept is toegepast is de aanleg van FttH reeds door de aanleg van lege 
buizen voorbereid. Dit voordeel levert een immens operationeel en kostenvoordeel op voor 
KPN in vergelijking met alternatieve netwerkbeheerders. Dit is een objectief en vaststaand 
feit, dat door OPTA moet worden erkend en door OPTA moet worden meegenomen in zijn 
analyses. Daarenboven beschikt KPN ook over een immens voordeel qua informatie, over 
bestaande infrastructuur, geografische verdeling van klantlocaties, bestaande klantenin-
formatie, en natuurlijk klanten zelf. 
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bbned OPTA zal waar mogelijk en zeker waar wenselijk pro actief moeten handelen ten einde de 

infrastructuur concurrentie te waarborgen. Naar het zich laat aanzien, verzet het Europese 
kader zich niet tegen een nationale aanpak van dit probleem, nu reeds is onderkend dat er 
op dit vlak een Europa van verschillende snelheden bestaat. 

 
Colt  The 2006 review presents an opportunity to ensure that developments such as KPN’s “All-

IP” plans do not amount to the undue exploitation of a loophole by a dominant operator. 
The Dutch authorities should ensure that the review puts OPTA in a position (e.g. by a re-
vision of the Access and Interconnection Directive 2002/19/EC) to take essential ex-ante 
measures to protect and develop sustainable competition. Powers should include instru-
ments to address developments such as “All-IP” (e.g. imposition of functional/structural 
separation, possibility to mandate access to dark fibre and street cabinets, various forms of 
wholesale broadband access at several levels in the network hierarchy, etc.) and neces-
sary tightening of regulations to ensure further development of a level playing field in elec-
tronic communications. 

 
Eurofiber  De 2006 review biedt de gelegenheid om de gereedschapskist van de regelgevende in-

stanties uit te breiden (bv. artikel 8 tot 12 van richtlijn 2002/19/EG) om aldus uitgerust te 
zijn om de problematiek van All-IP in al zijn aspecten correct aan te pakken. 

 
De All-IP ontwikkelingen in de EU vragen om een aanscherping van het regelgevend kader 
om de ontwikkeling van oligopolistische markten te voorkomen. Met de 2006 review dient 
een goede juridische grondslag te worden gecreëerd voor het opleggen van de verplichting 
om toegangsmaatregelen te continueren en voor verbetering van de prijssqueezetest 
waarin de onvermijdbare kosten van efficiënte toetreders tot uitdrukking komen. Dit laat 
overigens onverlet dat ook het huidige regelgevend kader daartoe mogelijkheden biedt, 
maar niet systematisch door OPTA wordt benut. 
 
Ten aanzien van de discussie omtrent emerging markets13 wordt opgemerkt dat KPN bij de 
roll-out van glasvezel naar straatkasten in vele gevallen gebruik kan maken van reeds be-
staande infrastructuur, bv. bestaande buizen waarin vezel kan worden gebla-
zen/getrokken, bestaande straatkasten en gebouwen enz. KPN beschikt immers over een 
aanzienlijke voorraad lege buizen in alle delen van het netwerk. In gebieden waarin door 
KPN het Trilink concept is toegepast is de aanleg van FttH reeds door de aanleg van lege 
buizen voorbereid. Dit voordeel levert een immens operationeel en kostenvoordeel op voor 
KPN in vergelijking met alternatieve netwerkbeheerders. Dit is een objectief en vaststaand 
feit, dat door OPTA moet worden erkend en door OPTA moet worden meegenomen in zijn 
analyses. Daarenboven beschikt KPN ook over een immens voordeel qua informatie, over 
bestaande infrastructuur, geografische verdeling van klantlocaties, bestaande klantenin-
formatie, en natuurlijk klanten zelf. 

 
KPN  Het huidig regelgevend kader is gebaseerd op dienstspecifieke netwerken. Dat is het 

sterkste het geval in de Aanbeveling relevante markten. All-IP of NGN betekent een los-

                                                      
13 OPTA Economic Policy Note nr. 5: Regulating Emerging Markets? April 2005 § 5 
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koppelen van dienst en netwerk. De diensten zullen zich in de apparatuur van de eindge-
bruiker bevinden in interactie met een applicatie “aan de rand van het netwerk”. Om dien-
sten aan te kunnen bieden is bij een open netwerk feitelijk geen toegangsregulering meer 
nodig. OPTA zou in het kader van de review van het kader en vooral van de Aanbeveling 
de onbelemmerde ontwikkeling naar NGN centraal dienen te stellen. 

 
Orange Orange is van mening dat de huidige systematiek van marktanalyses te gefragmenteerd 

en te inflexibel is. Een van de belangrijkste doelstellingen van het huidige regelgevende 
kader is hiermee niet gehaald. In de herziening van het Europees regelgevend kader dient 
daadwerkelijk invulling te worden gegeven aan de uitdagingen die (mogelijke) transities 
zoals All-IP met zich meebrengen. Regulators moeten meer bevoegdheden krijgen om 
pro-actief en flexibel remedies op te leggen. Op basis het huidige regelgevende kader is 
het risico te groot dat er pas wordt ingegrepen op het moment dat de nadelige effecten van 
nieuwe ontwikkelingen zoals All-IP al zijn opgetreden. De schade aan concurrentie en in-
vesteringen van concurrenten is dan onomkeerbaar. 

 
Tele2/V - OPTA zal waar mogelijk en zeker waar wenselijk pro actief moeten handelen ten einde 

de infrastructuur concurrentie te waarborgen. Naar het zich laat aanzien, verzet het Euro-
pese kader zich niet tegen een nationale aanpak van dit probleem, nu reeds is onderkend 
dat er op dit vlak een Europa van verschillende snelheden bestaat. 
- De discussie welke plaatsvindt in het kader van de Review is heel relevant omdat in veel 
lidstaten dezelfde issues aan de orde zijn. Het is niet denkbeeldig dat de EC het succes 
van concurrentie-gedreven breedbandontwikkeling in Europa zeker wil stellen door structu-
rele gebreken in het ONP-model op te lossen (zie vraag 10). 

9.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Vraagstukken rondom NGN zijn in meerdere landen in Europa aan de orde. De meeste andere aan-
bieders geven aan dat de review aangegrepen moet worden om een regulerend kader te creëren dat 
de bescherming en ontwikkeling van duurzame mededinging ook tegen de achtergrond van de markt-
ontwikkelingen tengevolge van All-IP waarborgt. De review zou de grondslag dienen te verbeteren 
voor pro-actieve en flexibele toegangsmaatregelen, zoals structurele scheiding van de organisatie, 
toegang tot dark fiber en straatkasten en wholesale breedbandtoegang op verschillende niveaus in het 
netwerk of pricesqueeze testen. Het Europese kader verzet zich daarbij niet tegen een nationale aan-
pak. 
Volgens KPN zou de ontwikkeling van een dienstspecifiek naar een NGN netwerk dat geschikt is voor 
het aanbieden van meerdere diensten centraal moeten staan bij de review van het kader. 
 
Ten aanzien van zijn standpunt over de relatie tussen de review van het Europese regelgevend kader 
en All-IP merkt het college op dat hij de relevante en ervaringen op het gebied van All-IP en de ont-
wikkelingen in het kader van NGN’s zal inbrengen in haar bijdrage aan de review van het Europees 
regelgevend kader. 
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Vraag 10.   All-IP en equivalence? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van ‘equivalence’ in het algemeen en ten aanzien van de toepas-
baarheid van het concept equivalence in relatie tot All-IP in het bijzonder? 

10.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT kan zich niet verenigen met het standpunt van OPTA dat de geldende regulering van 
de minimaal door KPN te hanteren tarieven (stoplichtmodel) voldoende ruimte biedt voor 
KPN om haar concurrenten in hun prijsstelling te volgen zonder dat van een anticompeti-
tieve prijsstelling sprake is. Hiermee wordt volstrekt miskend dat KPN geen prijsvolger 
maar een prijszetter op de meeste relevante markten is. Het stoplichtmodel kent een aan-
tal belangrijke tekortkomingen als weergegeven in het ACT beroepschrift tegen het retail-
goedkeuringsbesluit d.d. 20 april 2006 die als volgt kunnen worden samengevat: 
- Ten onrechte verschuift het toezicht van ex ante naar ex post; 
- Alle aanbiedingen die bestaan uit een bundel van gereguleerde AMM diensten en niet 
gereguleerde diensten dienen als “oranje” diensten dienen door OPTA te worden beoor-
deeld in het stoplichtmodel; 
- Ook groene diensten behoeven voorafgaande tarieftoetsing; KPN dient voor de diensten 
die niet in een bundel zitten voor zowel OPTA als voor marktpartijen op frequente en 
transparante wijze aan te geven op welke wijze de toets die heeft geleid tot het groene 
licht door KPN is uitgevoerd en om welke diensten tarieven het daarbij gaat; 
- Een omissie is dat de systematiek meebrengt dat uitsluitend bundels die conform metho-
de 2 worden berekend aan het college als oranje dienst moeten worden voorgelegd. Dit 
betekent immers dat KPN door te kiezen voor methode 1 ten onrechte zelf kan bepalen of 
een dienst al dan niet als groene dienst kan worden geïntroduceerd; 
- Bij overtreding dienen de op te leggen boetes dermate hoog te zijn dat het wederrechte-
lijk genoten voordeel van de overtreding wordt weggenomen Het stoplichtmodel van OPTA 
is volstrekt ontoereikend om te voorkomen dat andere marktpartijen uit de markt worden 
gedrukt. De genoemde bezwaren maken onderdeel uit van het beroep dat door ACT tegen 
de betrokken marktanalysebesluiten is ingesteld. Om  die reden te worden overwogen om 
het equivalence concept ook in Nederland in te voeren. 

 
bbned - Onder equivalence zou mogelijk ook een zogenaamde ‘fit for purpose’ test kunnen wor-

den verstaan, zoals die thans in het Ofcom in het leven is geroepen. Daardoor is het BT 
slechts toegestaan een dienst ook aan zichzelf te leveren als deze door de fit for purpose 
test doorstaat. 
- Een onderdeel van equivalence is het op afstand plaatsen van het netwerkbedrijf, althans 
het passieve deel daarvan, (ander bedrijf ander bestuur). Dat een zeer wenselijke situatie, 
maar het is mogelijk niet voldoende. Als model voor het op afstand plaatsen van het aan-
sluitnet zien wij het 3-lagen (passief, actief, diensten) model voor ons zoals dat ook door 
de Commissie Andriesse voor glasvezelnetwerken is beschreven. 
- Echter, Equality of Access is, ofschoon ingewikkeld, te verkiezen boven het fenomeen 
van de non discriminatie. Je kunt dit soort zaken niet zomaar aan KPN overlaten. Open 
Reach is een mogelijk werkbaar compromis dat niet voorziet in een daadwerkelijke afsplit-
sing van het aansluitnet van KPN en onderbrenging daarvan in een separate onderne-
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ming. Het levert wel een wenselijke scheiding van netwerk en diensten op die door de All-
IP plannen van KPN weer opportuun is geworden. 
- De invoering van een zeer ingrijpende operatie als All-IP, is bij uitstek een 
gelegenheid de mogelijkheid van separatie van het fysieke aansluitnet te 
heroverwegen. 

 
Colt The OPTA standpoint on equivalence is not supported. In general KPN is the price setter 

in the retail markets of most relevant markets. The “stoplight” model for review of retail tar-
iffs has a number of shortcomings, see also the ACT procedures against the OPTA deci-
sions in these. 

 
KPN Het open wholesale model van KPN bewerkstelligt gelijkheid tussen DSL aanbieders. De 

vraag is hoe de gelijkheid met de kabel te bewerkstelligen door het dichten van zowel de 
regulatory gap als de kosten gap. De Nederlandse markt is meer te vergelijken met de 
USA dan met het Verenigd Koninkrijk. Het beëindigen van de breedbandregulering in de 
USA en van de ontbundelingsverplichting is mede geïnspireerd geweest op het beëindigen 
van de ongelijkheid tussen incumbents en kabel in termen van economische regulering en 
verplichtingen. Het Europees regelgevend kader sluit gelijke behandeling van gelijkwaardi-
ge spelers niet uit, integendeel. 

 
Orange  De belangrijkste vraag ten aanzien van equivalence is niet of dit begrip toepasbaar is op 

All-IP, maar hoe invulling kan worden gegeven aan het door KPN voorgestelde concept 
van gelijkwaardige concurrentie. Orange is van mening dat een zeer effectieven monitoring 
van non-discriminatie noodzakelijk is om tot duurzame concurrentie te kunnen komen. Zo-
als al bij vraag 1 aangegeven is Orange van mening dat OPTA onvoldoende belang geeft 
aan de voorwaarden op basis waarvan duurzame concurrentie met KPN mogelijk is. 

 
Tele2/V  - OPTA noemt equivalence een oplossing voor een nog niet gedefinieerd probleem. Wij 

zijn het daar niet mee eens. Het kernprobleem waar we in de huidige ontwikkelingsfase 
van de industrie mee te maken hebben is dat een verticaal geïntegreerde incumbent zijn 
positie –waar mogelijk - altijd zal gebruiken ten koste van concurrent en afnemer. In vele 
markten worden er op een geven moment maatregelen genomen om de nadelige gevol-
gen van dergelijke dubbelrollen weg te nemen. In de sectoren energie, havenbeheer, me-
dia, etc is het normaal dat controle van niet kopieerbare faciliteiten uit handen wordt ge-
nomen van de organisatie die de commerciële vermarketing van dergelijke faciliteiten doet. 
Soms gaan partijen uit eigen belang over tot structurele matregelen als het aanbrengen 
van ’Chinese Walls’ of ‘Arms-length management’, of worden om efficiëntieredenen facili-
teiten gedeeld of ‘’gepooled’. Maar soms is er een beslissing van (mededingings-
)autoriteiten nodig. We verkeren nu in de omstandigheid dat nadelen van SLU en VDSL 
voorkomen zouden kunnen worden door, bijvoorbeeld, de subloop en de backhaul structu-
reel uit handen te halen KPN. 
- Een mogelijkheid tot het realiseren van equivalence is het op afstand plaatsen van het 
netwerkbedrijf (ander bedrijf ander bestuur). Op zich is dat een wenselijke situatie, maar 
het is mogelijk volstrekt onvoldoende. De kern van het probleem ligt gelegen in het feit dat 
er, als er geen bijzondere maatregelen worden genomen, slechts een enkele aanbieder 
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van een landelijk dekkend netwerk is (zie visie). Daar verandert niets aan door het in een 
apart bedrijf te plaatsen. 
- Echter, Equality of Access is, ofschoon ingewikkeld, te verkiezen boven het fenomeen 
van de non discriminatie. Je kunt dit soort zaken niet zomaar aan KPN overlaten. Open 
Reach is een mogelijk werkbaar compromis dat niet voorziet in een daadwerkelijke afsplit-
sing van het aansluitnet van KPN en onderbrenging daarvan in een separate onderne-
ming. Het levert wel een wenselijke scheiding van netwerk en diensten op die door de All-
IP plannen van KPN weer opportuun is geworden.  
- De invoering van een zeer ingrijpende operatie als All-IP, is bij uitstek een gelegenheid 
de mogelijkheid van separatie van het fysieke aansluitnet te heroverwegen. 

 
Vodafone OPTA vraagt naar de toepasbaarheid van ‘equivalence’, dat wil zeggen het afzonderen 

van het aansluitnetwerk en backhaul in een aparte business unit, voor de Nederlandse si-
tuatie. Vodafone vindt dit net als OPTA een interessant concept. Gezien de hierboven be-
schreven risico’s Vodafone dringt Vodafone aan op onderzoek naar een organisatiemodel 
dat door middel van scheiding van belangen voldoende zekerheid biedt. Equivalence in de 
vorm van het splitsen van de verschillende diensten en netwerkonderdelen van KPN in 
aparte business units zou meer zekerheid kunnen bieden dat concurrenten onder dezelfde 
voorwaarden gebruik kunnen maken van de (toekomstige) diensten. De grotendeels posi-
tieve ervaringen op dit gebied in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot BT’s 21CN 
netwerk kunnen hier als leidraad dienen. 

 
Een verdergaande variant van equivalence, die zou kunnen worden overwogen is het 
splitsen van de onderneming in een netwerk- en dienstencomponent.14 Een dergelijke 
splitsing is vaker bij de voormalige nutsbedrijven overwogen.15 De niet geheel ondenk-
beeldige mogelijkheid dat KPN geheel in buitenlandse handen komt, zou kunnen beteke-
nen dat in de toekomst, bijvoorbeeld vanwege marktverzadiging, onvoldoende investerin-
gen in het (nieuwe) (core) netwerk zullen worden gedaan. Het belang van de netwerkinfra-
structuur voor de nationale veiligheid en economie rechtvaardigen daarom heroverweging 
van een dergelijke splitsing.  

10.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Voor zijn standpunt inzake ‘equivalence’ verwijst het college naar paragraaf 6.2 van het Positionpaper. 
Uit de reactie blijkt dat de meeste andere aanbieders positief staan tegenover (een verder onderzoek 
naar) de toepassing van ‘equivalence’ in Nederland, ook in relatie tot All-IP, en diverse invullingen van 
dit concept aangegeven. Daarbij wordt door ACT evenwel aangegeven dat zij in tegenstelling tot het 
college van mening is dat de bestaande tariefregulering (het ‘stoplichtenmodel’) onvoldoende ruimte 
voor andere aanbieders biedt om KPN in haar prijstellingen te volgen. 
 
KPN vergelijkt de Nederlandse situatie eerder met de Verenigde Staten dan met het Verenigd Konink-

                                                      
14 Denk aan Nederlandse Spoorwegen en ProRail of Nozema en Novec. 
15 Denk aan Nederlandse Spoorwegen en Railinfra. 
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rijk en stelt zich op het standpunt dat haar open wholesale model de gelijkheid tussen DSL aanbieders 
in voldoende mate bewerkstelligt.  
 
In paragraaf 6.2 van het Positionpaper neemt het college een nader standpunt in ten aanzien van 
‘equivalence’. De kanttekening die door ACT wordt gemaakt ten aanzien van de waarborgen die de 
bestaande tariefregulering biedt voor competitieve prijstellingen is onderdeel van een beroep dat le-
den van ACT aanhangig gemaakt hebben tegen het stoplichtmodel en staat in beginsel los van de 
introductie van All-IP. Om die reden is het college in zijn Positionpaper niet op dit punt ingegaan.  
 

Vraag 11.   Aard van de ULL toegangsverplichting? 
 
U wordt verzocht te reageren op de vraag of de verplichting van KPN om te voldoen aan redelijke 
verzoeken om MDF-access en om reeds verleende toegang tot faciliteiten niet in te trekken, betekent 
dat het KPN niet vrij staat om haar netwerk zo te veranderen dat deze vorm van toegang niet meer 
mogelijk is. U wordt tevens verzocht te reageren op OPTA’s voorlopige oordeel hierover. 

11.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT steunt het standpunt van OPTA dat reeds verleende toegang niet dient te worden 
ingetrokken en eerst mag worden aangepast met instemming van marktpartijen. Tevens 
dient deze verplichting van toepassing te zijn op de nieuw aan te wijzen metro core locati-
ons (MTCs). 

 
bbned - bbned heeft onlangs een redelijk verzoek tot voortgezette toegang aan KPN gericht dat is 

afgewezen. Er wordt op dit moment overwogen daartegen op te komen bij OPTA. Het is 
voor partijen als bbned van groot belang dat de toegang tot de MDF co-locaties wordt 
voortgezet en indien dat niet meer geval kan zijn, dat KPN dan voor een volwaardig alter-
natief dient te zorgen dat ten minste geen extra kosten en uitgaven, in de breedste zin van 
het woord, met zich meebrengt. Ook is bbned van mening dat KPN, indien zij de co-
locaties verkoopt, zij aan de (opvolgende) koper (s) een ketenbeding dient op te leggen dat 
in de hiervoor geschetste behoefte voorziet. 
- bbned heeft in de afgelopen 6 jaar door grote investeringen te doen een situatie weten te 
creëren waarin zij 90 % van de zakelijk markt kan adresseren. In de consumentenmarkt is 
dat ongeveer 80 %. KPN mag haar netwerk uiteraard wijzigen, maar dient daarbij rekening 
te houden met bestaande belangen van andere marktpartijen. Bedenk daarbij dat bbned 
volledig afhankelijk is van de bestaande MDF infrastructuur. Er is geen sprake van alterna-
tieve infrastructuur waarnaar zij kan uitwijken. Het kan dus niet zo zijn dat doordat KPN 
haar netwerk aanpast de voor bbned adresseerbare markt van ca. 90 % terugvalt naar 0 
%. 
- Met andere woorden: alleen wanneer KPN in haar netwerkveranderingen zorgdraagt dat 
de adresseerbare markt voor bbned tenminste gelijk blijft en de aard van de concurrentie-
mogelijkheden (o.b.v. infrastructuur) gelijk blijft, is verandering van haar (KPN’s) netwerk 
bespreekbaar, mits KPN de kosten van de gehele operatie voor haar rekening neemt en 
de huidige concurrentieverhoudingen niet worden geschaad. 
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Colt Yes, COLT agrees with OPTA that KPN is obliged not to withdraw access that has already 
been granted, unless prolonged access cannot reasonably be demanded of KPN any lon-
ger. A request for MDF access is reasonable as long as KPN does not offer a full alterna-
tive for MDF access whereby the market conditions are such that effective infrastructure 
competition can develop.  

 
Eurofiber Eurofiber steunt het standpunt van OPTA dat reeds verleende toegang niet dient te wor-

den ingetrokken en eerst mag worden aangepast met instemming van marktpartijen. Te-
vens dient deze verplichting van toepassing te zijn op de nieuw aan te wijzen metro core 
locations. 

 
KPN Zodra er efficiëntere technologieën op de markt komen dwingt concurrentie tot het verlaten 

van de oudere minder efficiënte technologie. Een vraag die zou luiden: het zou KPN niet 
toegestaan zijn haar netwerk te moderniseren indien dat ertoe zou leiden dat een bepaal-
de vorm van toegang niet meer mogelijk is – geeft de onhoudbaarheid van een stelling die 
continuïteit van een verplichting centraal stelt aan en is niet houdbaar in het licht van de 
dynamiek op de markt. Of een bepaalde vorm van toegang moet verleend moet worden 
tenzij er een volwaardig alternatief geboden wordt – gaat voorbij aan ratio van een toe-
gangsverplichting. Toegang gaat om toegang tot een netwerk dat KPN zelf in gebruik 
heeft. Waar dat niet (meer) het geval is zal dat opnieuw bezien moeten worden. Het gaat 
bij de vraag naar de redelijkheid/onredelijkheid om de betrokken toegang zelf en niet van 
de alternatieven daarvoor. Over enkele jaren zullen de door gebruikers gewenste applica-
ties bandbreedtes vereisen die niet vanaf de MDF geleverd kunnen worden. Ook dat is 
een parameter in de beoordeling van de (on)redelijkheid van een verzoek. 

 
Orange Orange is het eens met deze constatering van OPTA. In aanvulling hierop wil Orange er 

op wijzen dat het hierbij niet alleen moet gaan om het daadwerkelijk verlenen van toegang, 
maar van de voorwaarden, tarieven, service niveaus en dienstverlening waartegen toe-
gang wordt geboden. Orange wil wel wijzen op haar standpunten over het volwaardige al-
ternatief. Een zeer belangrijk onderdeel van een volwaardig alternatief is voorkomen dat 
partijen worden gedwongen tot investeringen die ze niet economisch kunnen verantwoor-
den. 

 
Tele2/V - Tele2/Versatel heeft in de afgelopen 6 jaar door grote investeringen te doen een situatie 

weten te creëren waardoor zij 70% van de zakelijk markt en consumenten markt met eigen 
faciliteiten kan adresseren. 
- KPN mag haar netwerk uiteraard veranderen. De vorm van toegang is daarbij niet per se 
heilig. Maar het kan niet zo zijn dat doordat KPN haar netwerk gaat veranderen de voor 
Tele2/Versatel adresseerbare markt van ca. 70% terugvalt naar 0. Met andere woorden: 
zolang KPN in haar netwerkveranderingen zorgdraagt dat de adresseerbare markt voor 
Tele2/Versatel niet verkleint en de aard van de concurrentiemogelijkheden (obv infrastruc-
tuur) gelijk blijft, is verandering van haar (KPN’s) netwerk niet bij voorbaat onacceptabel. 
Wat onacceptabel blijft zijn de veel te korte aankondigingtermijnen die OPTA KPN nu op-
gelegd heeft. 
- KPN mag aanpassingen doen mits deze voor marktpartij geen negatieve gevolgen heb-
ben en marktpartij een bestendige business case voor de toekomst geeft. 
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- Tele2/Versatel heeft onlangs een redelijk verzoek tot voortgezette toegang aan KPN ge-
richt dat is afgewezen. Tele2/Versatel heeft vragen gesteld over ductsharing, backhaul 
voorzieningen en gebruik van het verglaasde deel van het aansluitnetwerk en daar is tot 
op de dag van vandaag door KPN niet op gereageerd. 
- Of de bovenstaande verzoeken redelijk zijn in de ogen van OPTA, daarover tasten we 
thans volledig in het duister. Op basis van de huidige marktbesluiten heeft OPTA zich gro-
tendeels buiten spel gezet en moet er nu snel een inhaalslag komen om überhaupt iets te 
kunnen ondernemen tegen het vernietigen van de infrastructuur concurrentie door dit All-IP 
programma. OPTA dient hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Het is 
op grond van de huidige gebeurtenissen nu al zonneklaar dat het KPN’s bedoeling is om 
iedereen op WBA te krijgen en de DSL aanbieders op termijn te killen. Hiermee is functio-
neel infrastructuur concurrentie van de baan en daarmee op korte termijn ook diensten-
concurrentie. Immers met slechts een infrastructuur partij is dienstenconcurrentie slechte 
marginaal mogelijk. 
- Er wordt op dit moment overwogen daartegen op te komen bij OPTA. Om althans nog 
even te kunnen opereren is het voor partijen als Tele2/Versatel van groot belang dat de 
toegang tot de MDF co-locaties wordt voortgezet en indien dat niet meer geval kan zijn, 
dat KPN dan voor een aanvaardbaar alternatief dient te zorgen dat ten minste geen extra 
kosten en uitgaven, in de breedste zin van het woord, met zich meebrengt. Ook is Te-
le2/Versatel van mening dat KPN, indien zij de co-locaties verkoopt, zij aan de (opvolgen-
de) koper (s) een ketenbeding dient op te leggen dat in de hiervoor geschetste behoefte 
voorziet. Vervolgens dient KPN toegang tot het glasdeel van het aansluitnet op dezelfde 
wijze aan te bieden alsof het koper was. 

 
Tiscali There should be left no doubt that KPN is obliged to offer MDF access. This should be the 

starting point. KPN should not be allowed to withdraw MDF access and close down MDF 
collocations without consent of market parties. As stated above, the central question is 
how competition and the interests of market parties can be safeguarded both on infrastruc-
ture and services now and in the future. This question should be dealt with first before 
withdrawal or closing down MDF collocations should even be brought onto the table. 
Again, in this respect access to all relevant information is essential. 

11.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Het grootste deel van de marktpartijen geven aan dat van mening te zijn dat KPN een reeds verleende 
toegang niet mag intrekken. bbned en Tele2/Versatel geven daarbij aan dat het niet zo kan zijn dat de 
door hen adresseerbare markt door de enkele aanpassing van het netwerk van KPN wordt aangetast. 
Aanpassing van het netwerk is voor hen alleen bespreekbaar als de concurrentieverhoudingen niet 
worden geschaad en KPN de kosten van de aanpassingen voor haar rekening neemt.  
KPN stelt zich op het standpunt dat de concurrentie marktpartijen dwingt om beschikbare efficiëntere 
technologieën in het netwerk toe te passen en de redelijkheid van een toegangsverzoek van een an-
dere marktpartij mede daardoor wordt bepaald. 
 
Voor het standpunt van het college ten aanzien van de opmerkingen van marktpartijen over de aard 
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van de ULL toegangsverplichting wordt verwezen naar het Positionpaper, met name de paragrafen 
3.1, 5.3 en 5.4 
 

Vraag 12.   Redelijkheid MDF-access bij volwaardig alternatief? 
 
U wordt verzocht te reageren op het standpunt van OPTA dat – in het licht van All-IP –  een verzoek 
om MDF-access niet langer als redelijk kan worden beschouwd indien KPN voorziet in een voor MDF-
access volwaardig alternatief. 

12.1 Ontvangen reacties 

ACT Het kan niet zo zijn dat in geval er sprake is van een zogenaamd “volwaardig alternatief”, 
over welk begrip volgens ACT nog allerminst overeenstemming bestaat, dit met zich mee-
brengt dat een verzoek om MDF-access niet langer als redelijk kan worden beschouwd. 
Uitgangspunt dient te zijn dat er geen sprake is van gedwongen keuzes voor marktpartijen, 
waaronder uitfasering van MDF. Daarnaast is ACT van mening dat OPTA een stap verder 
moet gaan en KPN dient te verplichten een voor MDF-access volwaardig alternatief aan te 
bieden onder de voorwaarden als hierboven in het eerste gedeelte omschreven. Het aan-
bieden van een wholesaledienst mag niet beschouwd worden als een volwaardig alterna-
tief, evenmin als het aanbieden van street cabinet access (SDF). De combinatie van MTC  
access (193 overblijvende MDF’s) en een vervangende actieve dienst voor de ULL (laag-
ste realistische niveau in het netwerk) zou een volwaardig alternatief kunnen zijn dit kun-
nen zijn. Bovendien dient het alternatief rekening te houden met gedane investeringen en 
investeringen die opnieuw dienen te worden gedaan. 

 
bbned - Zie ook antwoord op vraag 11. 

- Daarnaast is het van belang vast te stellen wat allemaal onderdeel uitmaakt van een zgn. 
volwaardig alternatief voor MDF Access. In de ogen van bbned gaat dat verder dan uitslui-
tend een referentie aanbod voor SDF Access en SLU Collocatie, nl: 

o SDF Access 
o SLU Collocatie, zonder beperkingen op toepassing 
o SLU Back haul (eigenlijk: toegang tot het verglaasde deel van de local loop) 
o WBA 
o Maatregelen overgangsperiode 

_ Voortgezette MDF Collocatie en MDF Access 
_ Voortgezette levering SDH transmissie (zie ook vraag 35) 
_ Voldoende tijd om investeringen terug te verdienen 
_ Line sharing faciliteiten bij SDF Access 

o Transitie 
_ Behoud van volledige toegang tot de huidige adresseerbare markt 

o Juiste, tijdige en volledige informatie om te voorkomen dat marktpartijen nog verder 
op een informatieachterstand worden geplaatst. 
o Voorsprong in tijd om een deel van de schaalgrootte nadelen die met KPN concurre-
rende partijen ervaren ongedaan te maken. Hier valt onder andere aan de eerderge-
noemde ‘fit for purpose’ test te denken. 
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- Deze opsomming is een eerste inschatting van bbned en naar alle waarschijnlijkheid niet 
compleet. Daarnaast sluit bbned nadrukkelijk niet uit dat bij het beschikbaar komen van 
aanvullende informatie van KPN de wensen/eisen met betrekking een volwaardig alterna-
tief kunnen wijzigen. 
- Zowel technisch als economisch moet het een volwaardig alternatief zijn. Extra investe-
ringen of kostenstijgingen (bij gelijke adresseerbare markt) ten gevolge van de net-
werkaanpassingen van KPN zijn onacceptabel. 

 
Colt The market conditions should be such that effective infrastructure competition can develop. 

This implies access services regulation (cost-orientation, non-discrimination, transparency) 
as well as retail tariff regulation (squeeze protection). Operators need to agree, based on 
the full information picture, from which long term certainty can be derived, and have their 
investment in MDF returned (based on prolonged services for tariffs as currently known) or 
compensated. 

 
Eurofiber Eurofiber is van mening dat OPTA een stap verder moet gaan en KPN dient te verplichten 

een voor MDF-access volwaardig alternatief aan te bieden. Het aanbieden van een who-
lesale dienst mag niet beschouwd worden als een volwaardig alternatief, evenmin als het 
aanbieden van street cabinet access (SDF).  De combinatie van toegangsvormen dient 
niet alleen te bestaan uit SLU en wholesale VDSL(2) maar ook uit netwerk- een breed-
bandtoegangsvormen op AURA, backbone en MTC niveau met inbegrip van co-locatie. 
Eurofiber is geen voorstander van een verplichting voor KPN tot het leveren van toegang 
tot glas. Dit ontmoedigt investeringen in de aanleg van alternatieve glasvezel. 

 
KPN Het beoordelen of een verzoek tot MDF toegang redelijk is, dient bezien te worden tegen 

de redelijkheid van het verlenen van die toegang zelf. Hoewel een discussie over redelijk-
heid/onredelijkheid eenvoudiger te voeren is indien er alternatieven in de markt beschik-
baar zijn, kan de aanwezigheid van alternatieven op zich niet doorslaggevend zijn: zie ook 
antwoord bij vraag 11. KPN biedt overigens een efficiënt alternatief in de vorm van WBA 
en SLU, waaruit marktpartijen de hun passende mix kunnen samenstellen. 

 
Orange Orange is het niet eens met dit standpunt van OPTA. Een volwaardig alternatief voor MDF 

access betekent niet noodzakelijkerwijs dat het niet in redelijkheid van KPN kan worden 
gevergd dat zij MDF-access voortzet. De redelijkheid van het uitfaseren van MDF-access 
is van meer factoren afhankelijk zoals de niet te vermijden meerkosten die gepaard gaan 
het voorzien in MDF-access, alternatieven die voorhanden zijn voor continuering van MDF-
access bij de verkoop van MDF-locaties, etc. 

 
Tele2/V - Zie ook antwoord op vraag 11. 

- Daarnaast is het van belang vast te stellen wat allemaal onderdeel uitmaakt van een zgn. 
volwaardig alternatief voor MDF Access. In de ogen van Tele2/Versatel gaat dat verder 
dan uitsluitend een referentie aanbod voor SDF Access en SLU Collocatie, nl: 

o SDF Access 
o SLU Collocatie, zonder beperkingen op toepassing 
o SLU Backhaul (eigenlijk: toegang tot het verglaasde deel van de local loop), 
o WBA 



OPTA NOTA VAN BEVINDINGEN All-IP 

44 

o Maatregelen overgangsperiode 
_ Voortgezette MDF Collocatie en MDF Access 
_ Voortgezette levering SDH transmissie (zie ook vraag 35) 
_ Voldoende tijd om investeringen terug te verdienen 
_ Line sharing faciliteiten bij SDF Access 

o Transitie 
   _ Behoud van volledige toegang tot de huidige adresseerbare markt 
o Juiste, tijdige en volledige informatie om te voorkomen dat jmarktpartijen nog verder 
op een informatieachterstand worden geplaatst. 
o Voorsprong in tijd om een deel van de schaalgrootte nadelen die met KPN concurre-
rende partijen ervaren ongedaan te maken. Hier valt onder andere aan de eerderge-
noemde ‘fit for purpose’ test te denken. 

- Deze opsomming is een eerste inschatting van Tele2/Versatel en naar alle waarschijn-
lijkheid niet compleet. Daarnaast sluit Tele2/Versatel nadrukkelijk niet uit dat bij het be-
schikbaar komen van aanvullende informatie van KPN de wensen/eisen met betrekking 
een volwaardig alternatief.aangepast zullen moeten worden. 
- Zowel technisch, operationeel als economisch moet het een volwaardig alternatief zijn. 
Extra investeringen of kostenstijgingen (bij gelijke adresseerbare markt) ten gevolge van 
de netwerkaanpassingen van KPN zijn onacceptabel. 

 
Tiscali Tiscali agrees with the principles set forth by OPTA.  
 

In addition Tiscali wants to address that in the All-IP discussion also the consequences of 
the convergence of markets and vertical integration of the incumbent should be taken into 
account. Alternative market parties should at all time have equal access to facilities and/or 
network additions that enable the incumbent to make better use of its infrastructure (e.g. 
caching and Video on Demand servers). 
 
Again, these principle conditions are applicable in the discussion how to safeguard the in-
terests of market parties and competition. MDF access should remain as long as market 
parties deem necessary to make use of such access. 

 
Vodafone  Vodafone is van mening dat met technologie-onafhankelijke regulering een juist uitgangs-

punt is gekozen. In die zin zou het gebruik van nieuwe (IP) technologie zo min mogelijk 
gevolgen moeten hebben voor de door OPTA uitgevoerde marktanalyses en de daaruit 
volgende verplichtingen voor KPN. Ook zouden de opgelegde verplichtingen zoveel moge-
lijk onverkort op het nieuwe netwerk van toepassing moeten zijn. Wel kunnen de herstruc-
turering van het netwerk en de technische specificaties van het nieuwe netwerk aanleiding 
geven tot het opleggen van vergelijkbare verplichtingen ten aanzien van de diensten die 
via het nieuwe netwerk verlopen. OPTA heeft in onze ogen de juiste insteek gekozen door 
te vragen naar een vergelijkbaar alternatief voor de bestaande mogelijkheden voor MDF-
access. Regulering van de relevante markten door OPTA blijft onverminderd noodzakelijk. 

12.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
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De reacties van marktpartijen gaan nader in op de invulling van het volwaardig alternatief. Dit alterna-
tief dient een technisch en economisch volwaardig alternatief te zijn en dient rekening te houden met 
investeringen. KPN dient het volwaardig alternatief verplicht te leveren.  
ACT geeft daarbij aan dat ook bij het bestaan van een volwaardig alternatief een verzoek om toegang 
tot een MDF locaties eerst niet langer redelijk is indien er geen sprake is van een gedwongen keuze 
voor marktpartijen. 
 
Ten aanzien van de reactie op vraag 12 wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 5 van het Positi-
onpaper waarin het college nader ingaat op het volwaardig alternatief en de randvoorwaarden waar-
onder KPN een MDF-locaties zou kunnen uitfaseren. Het college zal reacties van partijen tevens 
meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 13.   Relatie volwaardig alternatief en oorzaken AMM-positie? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de voor het volwaardige alternatief voor MDF-access te gelden 
randvoorwaarde dat het volwaardig alternatief zoveel mogelijk de beschreven min of meer structurele 
oorzaken van de AMM-positie van KPN adresseert? 

13.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT kan zich vinden in het uitgangspunt dat voor MDF access de randvoorwaarde dient te 
gelden dat het volwaardig alternatief zoveel mogelijk de beschreven min of meer  structu-
rele oorzaken van de AMM-positie van KPN dient te adresseren. Naast de door OPTA ge-
noemde punten dient een volwaardig alternatief te voldoen aan de randvoorwaarden als 
beschreven in § 2.2 van ACT’s reactie. 

 
bbned - Dat is noodzakelijk, willen we ooit uitkomen op een gezonde markt, waarin duurzame 

concurrentie bestaat zonder duurzaam toezicht. 
- All-IP in zichzelf heeft echter al een tegenovergesteld effect. Met name de schaalgrootte 
voordelen die nu al in het voordeel van KPN gelden op MDF access, zijn in veel hogere 
mate van kracht in het door KPN voorgestelde All-IP scenario. Een ‘volwaardig alternatief’ 
voor MDF access kan daaraan niets veranderen. 
- De schaalgrootte voordelen uiten zich op twee manieren: enerzijds is het aantal locaties 
dat opgebouwd moet worden met bijbehorende investeringen enorm groot. Anderzijds is 
het aantal klanten dat achter een streetcabinet te bereiken valt dermate klein dat een signi-
ficant marktaandeel nodig is om de kosten te kunnen dragen. Een dergelijk marktaandeel 
heeft alleen KPN. 
- Rekenvoorbeeld: een typische straatkast onsluit 200-250 eindgebruikers). Bij een breed-
bandpenetratie van 60 % en een huidig marktaandeel van de kabelaars van 40% betekent 
dat er 72-90 VDSL klanten te verdelen zijn. In de huidige marktverhoudingen zullen de in-
frastructuurconcurrenten een streetcabinet rendabel moeten zien te krijgen met 7-9 klan-
ten. Hogere breedbandpenetratie of het afsnoepen van marktaandeel van de kabelaars 
gaat hierin geen significante veranderingen aanbrengen. Bij het afhaken van één of meer 
infrastructuurconcurrenten zal de dominantie van KPN nog verder toenemen. 
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- KPN geeft echter aan dat All-IP een efficiëntere oplossing is dan het bedienen van de 
markt vanuit de MDF centrales, die voor de klanten uiteindelijk goedkopere (en betere) 
diensten moet opleveren. Dat betekent dat de kosten per connectie lager zullen moeten 
uitvallen. Om schaalgrootte als structurele oorzaak van de AMM van KPN aan te pakken, 
dient regulering ervoor te zorgen dat de integrale kostprijs per connectie voor KPN en voor 
de andere marktpartijen hetzelfde is. 
- Een andere manier om de schaalgrootte als structurele oorzaak van de AMM van KPN 
aan te pakken, is door de overige marktpartijen een significante voorsprong in tijd (ten 
minste 1 jaar) te geven bij elke nieuw ontsloten straatkast3. Bijkomend voordeel hiervan is 
dat het voor marktpartijen aantrekkelijk zal zijn snel te investeren in infrastructuur. Het ko-
peren aansluitnet van KPN is niet dupliceerbaar en dat verandert niet door All-IP. Een mo-
gelijke barst in dat bastion zou kunnen ontstaan indien marktpartijen de SLU co-
locatiefaciliteiten ook kunnen aanwenden voor FTTH, WIMAX of andere toegangsvormen. 
- Het verglazen tot de SDF is een uitgelezen kans om dit deel van het netwerk in een later 
stadium dupliceerbaar te maken. Glasvezels van marktpartijen kunnen immers in de al 
aangelegde ducts worden geblazen. 
- Voor bestaande concurrenten van KPN is het, zonder bijzondere maatregelen die zich 
kenmerken door terugwerkende kracht, al niet meer rendabel een landelijk dekkende infra-
structuur aan te leggen, zelfs al gaan ze op hetzelfde moment als KPN van start. Let wel, 
KPN zal door de informatievoorsprong die zij heeft sowieso een significant voordeel in tijd 
hebben. Andere marktpartijen worden in een volgende rol gedwongen. De AMM van KPN 
zal hierdoor alleen maar toenemen. 
- Voor nieuwe toetreders is dat geheel onmogelijk geworden. De dan toegenomen schaal-
grootte voordelen van KPN zijn een onoverbrugbare entry-barrier geworden. De markt 
voor breedband access is bijna verzadigd en verschuivingen in marktaandelen kunnen al-
leen nog door vervanging tot stand komen. Dat gaat in een situatie waarbij de dominante 
dienstenaanbieders in eigendom zijn van de netwerkaanbieder niet gebeuren. 
- Daarnaast lijkt het investeringsklimaat voor infrastructuurconcurrenten van KPN buiten-
gewoon onvoorspelbaar te worden. De vast te stellen spelregels zullen investeerders het 
vertrouwen moeten teruggeven dat zij investeringen kunnen terug verdienen. 

 
Colt Agreed, however OPTA has until now paid no attention to retail issues (squeeze in teleph-

ony and datacom markets), this should be addressed. Access alone is not enough. 
 
Eurofiber  Eurofiber kan zich vinden in het uitgangspunt dat voor MDF access de randvoorwaarde 

dient te gelden dat het volwaardig alternatief zoveel mogelijk de beschreven min of meer 
structurele oorzaken van de AMM-positie van KPN dient te adresseren. Naast de door 
OPTA genoemde punten dient een volwaardig alternatief te voldoen aan de randvoor-
waarden als omschreven in § 7. Eurofiber is geen voorstander van een verplichting voor 
KPN tot het leveren van toegang tot glas. Dit ontmoedigt investeringen in de aanleg van al-
ternatieve glasvezelinfrastructuur. 

 
KPN  Het issue paper stelt dat KPN monopolist zou zijn waar het gaat om het hebben van een 

aansluitnetwerk en dat het te duur zou zijn en te lang zou duren voordat een alternatief  
is/wordt uitgerold. 
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KPN benadrukt dat de kabel een volwaardig alternatief is. Er zijn geen eindgebruikersdien-
sten in de consumentenmarkt die via KPN’s aansluitnetwerk geleverd worden die niet ook 
via de kabel geleverd kunnen worden. Op dit moment is het zelfs nog zo dat de dominante 
dienst van de kabel nog niet over KPN’s aansluitnetwerk geleverd kan worden – mede 
daartoe dient het All-IP programma. Bij het beoordelen of er een volwaardig alternatief is 
voor het aansluitnetwerk van KPN dient dan ook in de eerste plaats gekeken te worden 
naar de concurrentie met de kabel. Of de kabel uit zich zelf toegang verleend vergelijkbaar 
met MDF toegang is bij de vraag naar de aanwezigheid van alternatieven niet van belang. 
Het gaat hier in eerste instantie om de gelijke behandeling door OPTA. Verder zijn er ge-
meenten en woningbouwcorporaties actief in het aanleggen van glasvezelnetwerken in 
bebouwde gebieden. Ook dat is een factor die bezien moet worden bij de vraag naar alter-
natieven en het al dan niet bestaan van een structurele AMM positie. Het is niet uitgesloten 
dat draadloze netwerken – bijv meshed radio networks – gaan meeconcurreren in deze 
markt. 
 
Uit bovenstaande concurrentie situatie volgt in de eerste plaats dat niet alleen gekeken 
kan worden naar de toegangsdiensten die KPN biedt: de gehele markt dient in de be-
schouwing te worden betrokken. In de tweede plaats volgt uit de concurrentie situatie dat 
het spelen met ideeën die kostbare oplossingen met zich meebrengen – zoals het issue 
paper op een aantal plaatsen doet - ertoe zal leiden dat de concurrentiepositie van alle 
aanbieders die het KPN netwerk gebruiken voor het bieden hun diensten een zwakkere 
concurrentie positie ten opzichte van de kabel zullen krijgen. Dat is niet in het belang van 
deze aanbieders èn niet in het belang van eindgebruikers. 

 
Orange Orange is het hiermee eens, maar is van mening dat deze voorwaarde onvoldoende con-

creet is. De consequentie van de structurele oorzaken van de AMM-positie is dat concur-
rentie op het niveau van aansluitnetwerken niet tot stand zal komen. MDF-access maakt 
echter gedeeltelijke concurrentie mogelijk op het netwerk van KPN. Een belangrijke rand-
voorwaarde aan een volwaardig alternatief is voor Orange dat (investeringen in) infrastruc-
tuur concurrentie op het netwerk van KPN niet waardeloos mogen worden. 

 
Tele2/V - Mee eens. Alternatieve vormen van toegang moeten een bijdrage leveren aan het oplos-

sen van de structurele oorzaken van de AMM van KPN. Immers anders wordt de AMM van 
KPN alleen maar groter (en waarom hebben we dan een onafhankelijke autoriteit opgericht 
die met regulering het tegenovergestelde dient te bereiken?) 
- All-IP in zichzelf heeft echter al een tegenovergesteld effect. Met name de schaalgrootte 
voordelen die nu al in het voordeel van KPN gelden op MDF access, zijn in veel hogere 
mate van kracht in het door KPN voorgestelde All-IP scenario. Een ‘volwaardig alternatief’ 
voor MDF access kan daar niets aan veranderen. 
- De schaalgrootte voordelen uiten zich in twee manieren: enerzijds is het aantal locaties 
dat opgebouwd moet worden met bijbehorende investeringen enorm groot. Anderzijds is 
het aantal klanten dat achter een streetcabinet te bereiken valt dermate klein dat een signi-
ficant marktaandeel nodig is om de kosten te kunnen dragen. Een dergelijk marktaandeel 
heeft momenteel uitsluitend KPN. 
- Rekenvoorbeeld: een typische straatkast onsluit 200-250 eindgebruikers.). Bij een breed-
bandpenetratie van 60% en een huidig marktaandeel van de kabelaars van 40% 
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betekent dat er 72-90 VDSL klanten te verdelen zijn. In de huidige marktverhoudingen zul-
len de infrastructuurconcurrenten een streetcabinet rendabel moeten zien te krijgen met 7-
9 klanten. Hogere breedbandpenetratie of het afsnoepen van marktaandeel van de ka-
belaars gaan hier geen significante veranderingen in aanbrengen. Bij het afhaken van één 
of meer infrastructuurconcurrenten zal zonder verder maatregelen de dominantie van KPN 
nog verder toenemen.  
- KPN geeft echter aan dat All-IP een efficiëntere oplossing is dan het bedienen van de 
markt vanuit de MDF centrales, die voor de klanten uiteindelijk goedkopere (en betere) 
diensten moet opleveren. Dat betekent dat de kosten per connectie lager zouden moeten 
uitvallen. Om schaalgrootte als structurele oorzaak van de AMM van KPN aan te pakken 
dient regulering er voor te zorgen dat de integrale prijs per connectie voor KPN en voor de 
andere marktpartijenmarktpartijen hetzelfde is. 
- Een andere manier om de schaalgrootte als structurele oorzaak van de AMM van KPN 
aan te pakken is door de overige marktpartijen een voorsprong in tijd (min. 1 jaar) te geven 
bij elke nieuw ontsloten straatkast. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit marktpartijen zal 
incentiveren snel te investeren in infrastructuur. 
- Het aansluitnet van KPN is niet dupliceerbaar en dat verandert niet door All-IP. Ook kan 
daardoor een volwaardig alternatief ontstaan. Tele2/Versatel is van mening dat het KPN 
de fiber tussen hoofdverdeler en kabelverdeler onder dezelfde condities moet aanbieden 
als het huidige koperdeel. Daarnaast zouden marktpartijen SLU co-locatiefaciliteiten ook 
moeten kunnen aanwenden voor FTTH, WIMAX of andere toegangsvormen. 
- Voor bestaande concurrenten van KPN is het, zonder bijzondere maatregelen, al niet 
meer rendabel een landelijk dekkende infrastructuur aan te leggen, zelfs al gaan ze op 
hetzelfde moment als KPN van start. Let wel, KPN zal door de informatievoorsprong die zij 
heeft sowieso een significant voordeel in tijd hebben. Andere marktpartijen worden in een 
volgende rol gedwongen. 
- Voor nieuwe toetreders is dat geheel onmogelijk geworden. De dan toegenomen schaal-
grootte voordelen van KPN zijn een onoverbrugbare entry-barrier geworden. De markt 
voor breedband access is bijna verzadigd en verschuivingen in marktaandelen kunnen al-
leen nog door vervanging tot stand komen. Dat gaat in een situatie waarbij de dominante 
dienstenaanbieders in eigendom zijn van de netwerkaanbieder niet significant gebeuren. 
- Daarnaast lijkt het investeringsklimaat voor infrastructuurconcurrenten van KPN buiten-
gewoon onbetrouwbaar te worden. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 12. 

13.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders zijn het eens met de stelling dat het volwaardig alternatief zoveel mo-
gelijk de beschreven min of meer structurele oorzaken van de AMM positie van KPN dient te adresse-
ren. Daarbij wijzen sommige aanbieders op uitsluitingseffecten c.q toetredingsdrempels die van de All-
IP plannen van KPN kunnen uitgaan omdat het voordeel dat KPN bij haar schaalgrootte heeft ten 
opzichte van de alternatieve aanbieders door uitfasering van MDF locaties in het kader van All-IP sterk 
zal toenemen. 
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KPN geeft in haar reactie aan dat bij de beoordeling van het volwaardig alternatief ook de toegang 
diensten die andere dan KPN kunnen bieden betrokken dient te worden. Zij bestrijdt dat zij een AMM 
positie op het aansluitnetwerk bezit. De oplossingen die in het Issuepaper worden aangedragen zijn 
naar haar mening kostbare oplossingen die ertoe leiden dat afnemers van deze diensten een zwakke-
re concurrentiepositie krijgen ten opzichte van de kabel.  
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van het volwaardig alternatief en de oorzaken van de AMM-positie 
van KPN verwijst het college hier naar paragraaf 4.1 en 4.2 van het Positionpaper. Het college zal 
reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses.  
 

Vraag 14.   Relatie volwaardig alternatief en mededingingsproblemen? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de voor het volwaardige alternatief voor MDF-access te gelden 
randvoorwaarde dat dit alternatief de met MDF-access geadresseerde (potentiële) mededingingsbe-
perkende gedragingen even zo goed wegneemt? 

14.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT kan zich vinden in het uitgangspunt dat het alternatief de geadresseerde (potentiële) 
mededingingsbeperkende gedragingen dient weg te nemen, maar is wel van mening dat 
zich ook andere mededingingsbeperkende gedragingen kunnen voordoen dan door OPTA 
zijn genoemd. Ook ten aanzien daarvan dient de randvoorwaarde te gelden dat het alter-
natief deze dient weg te nemen. Zie hiervoor verder § 4 (geconstateerde en potentiële me-
dedingingsbeperkende gedragingen). Ex-ante controlemaatregelen plus permanente 
waakzaamheid vanwege OPTA zijn nodig om na te gaan of de mededingingsbeperkende 
gedragingen werkelijk niet optreden. 

 
bbned - Mee eens. Het valt echter niet goed in te zien hoe dit zonder regulering vooraf af te dwin-

gen valt. Ook om deze reden is een pro actieve OPTA, die vooraf reguleert, noodzakelijk. 
- OPTA stelt (potentiële) mededingingsbeperkende gedragingen van KPN vast. Hieronder 
valt bijvoorbeeld strategisch productontwerp. Dit houdt, onder andere, in dat KPN ervoor 
kan kiezen om bepaalde vormen van toegang niet of niet langer te bieden. Hierdoor wor-
den volgens OPTA marktpartijen beperkt in de wijze waarop zij diensten kunnen aanbie-
den en dit verslechtert hun positie ten opzichte van KPN in de retailmarkten. De overige 
(potentieel) mededingingsbeperkende gedragingen zijn: toegangsweigering, hanteren van 
vertragingstactieken, oneigenlijk gebruik van de informatie van concurrenten, het stellen 
van oneigenlijke voorwaarden en het overgaan tot bundeling en/of koppelverkoop. 
- Eerder heeft OPTA reeds aangegeven dat zij voorkeur heeft voor het opleggen van infra-
structuur concurrentie bevorderende maatregelen, zodat daardoor duurzame concurrentie 
kan worden bereikt. 

 
Colt Colt is het hiermee eens; zie het antwoord bij vraag 13. 
 
Eurofiber Eurofiber kan zich vinden in het uitgangspunt dat het alternatief de geadresseerde (poten-

tiële) mededingingsbeperkende gedragingen dient weg te nemen, maar is wel van mening 
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dat zich ook andere mededingingsbeperkende gedragingen kunnen voordoen dan door 
OPTA zijn genoemd. Ook ten aanzien daarvan dient de randvoorwaarde te gelden dat het 
alternatief deze dient weg te nemen. Zie hiervoor verder § 6 (Geconstateerde en potentiële 
mededingingsbeperkende gedragingen). Ex-ante controlemaatregelen plus permanente 
waakzaamheid vanwege OPTA zijn nodig om na te gaan of de mededingingsbeperkende 
gedragingen werkelijk niet optreden. 

 
KPN In de tekst bij vraag 14 wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat aanbieders van de 

downstream retailmarkten zouden worden uitgesloten. Dat zal niet het geval zijn. Kabel-
aanbieders gebruiken hun eigen netwerk voor hun diensten en kunnen wholesale breed-
band inkopen in gebieden waar zij geen dekking hebben. De commerciële wholesale 
breedband dienst die KPN zal bieden betekent dat geen enkele partij zal zijn uitgesloten 
van de onderliggende retailmarkt. In tegenstelling tot de stelling verderop in het issue pa-
per vormt Wholesale breedband derhalve wel degelijk een redelijk en volwaardig alterna-
tief voor MDF. 

 
Orange Orange is het eens met deze randvoorwaarde. Gezien de geconstateerde (potentiële) 

mededingingsbeperkende gedragingen ziet Orange echter wel een noodzaak voor een 
herziening van de marktanalyses op alle betrokken markten en van de remedies. Zonder 
effectief toezicht op non-discriminatie en misbruik van machtspositie zal het onmogelijk  lij-
ken te voorkomen dat KPN concurrenten uit de markt drukt of kan drukken. 

 
Tele2/V Mee eens. Het valt echter niet goed in te zien hoe dit zonder regulering vooraf af te dwin-

gen valt. Ook om deze reden is een pro actieve OPTA, die vooraf reguleert, noodzakelijk. 
 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 12. 

14.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders zijn van mening dat het volwaardig alternatief bestaande en nieuwe 
mededingingsproblemen dient te adresseren. Ex-ante regulering en actief optreden van het college 
zijn nodig om te voorkomen dat problemen daadwerkelijk optreden. 
KPN geeft aan dat haar commerciële wholesale breedband dienst een volwaardig alternatief is waar-
door de in het Issuepaper beschreven uitsluitingsprobleem op lagergelegen retailmarkten niet zal 
voordoen gezien de aanwezigheid van de commerciële wholesale breedbanddienst. 
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van het volwaardig alternatief en mededingingsproblemen verwijst het 
college hier naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college zal reacties van partijen tevens 
meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 15.   Relatie volwaardig alternatief en beoogde aard concurrentie? 
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Wat is uw standpunt ten aanzien van de voor het volwaardige alternatief voor MDF-access te gelden 
randvoorwaarde dat dit alternatief voldoende recht doet aan de met ULL beoogde aard van concurren-
tie? 

15.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is het eens met het standpunt van OPTA dat met ontbundelde toegang op het laagste 
niveau in het netwerk (op het niveau van de sub loop) recht wordt gedaan met de met ULL 
beoogde aard van concurrentie, zijnde infrastructuurconcurrentie. ACT denkt dat deze 
vorm van infrastructuurconcurrentie evenwel niet van de grond zal komen, gelet op de be-
nodigde investeringen. ACT verwacht niet dat een alternatieve marktpartij in staat zal zijn 
om de benodigde investeringen voor een uitrol naar 28.000 straatkasten bijeen te brengen, 
indien het risico van de investeringen niet kan worden gedeeld met meerdere partijen en 
niet op alle netwerk- en dienstenniveaus is verzekerd dat KPN geen mededingingsbeper-
kende activiteiten kan ondernemen. Enerzijds valt niet te verwachten dat andere marktpar-
tijen in staat zijn enige uitrol van betekenis te realiseren die van significante betekenis op 
concurrentieverhoudingen zal zijn. Anderzijds dient niet te worden uitgesloten dat andere 
marktpartijen alsnog daartoe in staat zullen zijn. Een kernvraag is of het reëel is dat wordt 
gestreefd naar infrastructuurconcurrentie op subloopniveau en niet zou moeten worden 
volstaan met het waarborgen van dienstenconcurrentie. Gelet op het primaat van infra-
structuurconcurrentie dat voortvloeit uit artikel 8 van de Kaderrichtlijn is ACT van mening 
dat OPTA niet de vrijheid heeft dan wel zou mogen nemen om daarin een keuze te maken. 
Dit brengt mee dat OPTA dient te stimuleren dat subloop unbundling gaat plaatsvinden 
maar tegelijkertijd dienstenconcurrentie op hogere netwerkniveaus niet mag ontmoedigen 
(make or buy). 

 
bbned - Met ULL regulering is getracht een investeringsklimaat te scheppen waarin marktpartijen 

uitgenodigd/uitgedaagd worden om te investeren in infrastructuur. Concurrentie op basis 
van infrastructuur is in onze ogen een essentiële voorwaarde voor duurzame concurrentie. 
Het is mede aan deze regulering te danken dat de breedbandpenetratie in Nederland zo 
enorm snel gegroeid is tot een in de wereld vrijwel ongeëvenaard niveau. Zie ook de visie 
van bbned op duurzame concurrentie. 
- Een ‘volwaardig alternatief’ voor MDF access zou opnieuw marktpartijen moeten uitnodi-
gen om te investeren in infrastructuur. Innovatie (en concurrentie) op diensten kan alleen 
duurzaam plaatsvinden op een continu innoverende infrastructuur. En concurrentie op in-
frastructuur is de beste garantie voor innovatie van de infrastructuur. Dit vergt echter grote 
investeringen van marktpartijen. Die zullen daartoe alleen bereid (kunnen) zijn in een om-
geving waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten dat ze die investeringen kunnen te-
rugverdienen. 
- Daarvoor dient tenminste met een terugverdientijd van vijftien jaren rekening te moeten 
gehouden. Het behoeft geen nader betoog dat deze termijn voor de huidige MDF access 
en co-locatiediensten nog lang niet is verstreken. 
- In dat licht gezien is de overgangsregeling een cruciaal onderdeel van een ‘volwaardig al-
ternatief’. bbned is van mening dat gedane (verzonken) investeringen terugverdiend moe-
ten kunnen worden. 
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Colt With LLU it was envisioned to have infrastructure competition with possibilities for as much 
service differentiation as possible. As said, it is very unclear to what extent infrastructure 
competition (with its effect in service differentiation) can be maintained and/or is feasible 
with a combination of SLU and WBA, the conditions of which are not at all clear today. 

 
Eurofiber Eurofiber is het eens met het standpunt van OPTA dat met ontbundelde toegang op het 

laagste niveau in het netwerk (op het niveau van de aansluitlijn) recht wordt gedaan met 
de met ULL beoogde aard van concurrentie, zijnde infrastructuurconcurrentie. Eurofiber 
denkt dat deze vorm van infrastructuurconcurrentie niet van de grond zal komen, gelet op 
de benodigde investeringen. Eurofiber verwacht niet dat een alternatieve marktpartij in 
staat zal zijn om de benodigde investeringen voor een uitrol naar 28.000 straatkasten bij-
een te brengen, indien het risico van de investeringen niet kan worden gedeeld met meer-
dere partijen en niet op alle netwerk- en dienstenniveaus is verzekerd dat KPN geen me-
dedingingsbeperkende activiteiten kan ondernemen. Een  kernvraag is of het reëel is dat 
wordt gestreefd naar infrastructuurconcurrentie op Subloopniveau en niet zou moeten 
worden volstaan met het waarborgen van dienstenconcurrentie. Gelet op het primaat van 
infrastructuurconcurrentie dat voortvloeit uit in artikel 8 Kaderrichtlijn is Eurofiber van me-
ning dat OPTA niet de vrijheid heeft dan wel zou mogen nemen om daarin een keuze te 
maken. Dit brengt mee dat OPTA dient te stimuleren dat Subloop unbundling gaat plaats-
vinden maar tegelijkertijd dienstenconcurrentie op hogere netwerkniveaus niet mag ont-
moedigen (make or buy). 

 
KPN Met het marktbesluit ULL zou infrastructuur concurrentie beoogd worden. Met All-IP krijgt 

Nederland volwaardige infrastructuur concurrentie. Die concurrentie gaat zelfs verder dan 
concurrentie op basis van MDF, omdat bij kabelconcurrentie ook de last mile geldt. In die 
zin is de concurrentie in Nederland verder ontwikkeld dan in veel omringende landen die 
geen kabelconcurrentie kennen. In dit verband lijkt de Nederlandse situatie meer op de in 
de USA waar concurrentie tussen kabel en incumbents als voldoende werd gezien en de 
asymmetrische regels voor de incumbents zijn ingetrokken voor de breedband en ULL 
markt. Ook OPTA dient als hoogste uitgangspunt gelijkheid in behandeling van KPN en 
kabel te hanteren nu de beoogde infrastructuur concurrentie een feit is. 

 
Orange  Orange is het volledig eens met deze randvoorwaarde. Het belang van ULL voor de inten-

siteit van concurrentie in Nederland is zeer groot. Zonder concurrentie op infrastructuurni-
veau op het netwerk van KPN is het zeer waarschijnlijk dat het welvaarteffect van de All-IP 
plannen van KPN negatief zal uitpakken. Orange denkt dat in eerste instantie aan deze 
randvoorwaarde kan worden door MDF-access zolang als mogelijk in stand te houden. Het 
is voor Orange namelijk niet evident dat infrastructuur op subloop ontbundeling überhaupt 
tot stand zal komen. Een van de mogelijkheden om te stimuleren is dat MDF-aanbieders 
vanuit de MDF ‘verhuist’ worden naar de SDF. 

 
Tele2/V - Met ULL regulering is getracht een investeringsklimaat te scheppen waarin marktpartijen 

uitgenodigd/uitgedaagd worden om fors te investeren in infrastructuur. Concurrentie op 
basis infrastructuur is in onze ogen een essentiële voorwaarde voor duurzame concurren-
tie. Het is mede aan deze regulering te danken dat de breedbandpenetratie in Nederland 
zo enorm snel gegroeid is tot een in de wereld vrijwel ongeëvenaard niveau. Zie ook de vi-
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sie van Tele2/Versatel zoals aangegeven in de inleiding. 
- Een ‘volwaardig alternatief’ voor MDF access zou opnieuw marktpartijen moeten uitnodi-
gen om te investeren in infrastructuur. Innovatie (en concurrentie) op diensten kan alleen 
duurzaam plaatsvinden op een continu innoverende infrastructuur. En concurrentie op in-
frastructuur is de beste garantie voor innovatie van de infrastructuur. Dit vergt echter grote 
investeringen van marktpartijen. Die zullen daartoe alleen bereid (kunnen) zijn in een om-
geving waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten dat ze die investeringen kunnen te-
rugverdienen. 
- Daarvoor dient tenminste met een terugverdientijd van vijftien jaren rekening te moeten 
gehouden. Het behoeft geen nader betoog dat deze termijn voor de huidige MDF access 
en co-locatiediensten nog lang niet is verstreken. 
- In dat licht gezien is de overgangsregeling een cruciaal onderdeel van een ‘volwaardig al-
ternatief’. Tele2/Versatel is van mening dat gedane (verzonken) investeringen terugver-
diend moeten kunnen worden. Tele2/Versatel is bovendien van mening dat de reguleren 
van MDF en SLU met bijbehorende essentiële faciliteiten noodzakelijk is om infrastructuur 
concurrentie in Nederland te behouden. 

 
Tiscali  Zie het antwoord bij vraag 12. 

15.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Andere aanbieders geven aan dat het volwaardig alternatief recht moet doen aan infrastructuurcon-
currentie. Vanwege de omvang van de daarvoor benodigde investeringen zijn zij evenwel niet optimis-
tisch over de kans dat een verdergaande vorm van infrastructuurconcurrentie op basis van ontbundel-
de toegang tot het netwerk van KPN tot stand zal komen. ACT en Eurofiber geven daarbij aan dat het 
college deze investeringen zal moeten stimuleren, maar gelijktijdig dienstenconcurrentie op een hoge-
re netwerkniveaus niet mag ontmoedigen. bbned en Tele2/Versatel geven aan dat de investeringen 
gestimuleerd zouden moeten worden door het waarborgen van een terugverdienperiode in investerin-
gen van tenminste 15 jaar. 
KPN merkt in haar reactie op dat de Nederlandse situatie vergelijkbaar is met de situatie in de Vere-
nigde staten, waar voldoende concurrentie tussen kabelinfrastructuur en incumbents bestaat om de 
asymmetrische regulering op te heffen. Met het creëren van een All-IP netwerk is infrastructuurconcur-
rentie in Nederland volgens haar een feit. 
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van het volwaardig alternatief en de beoogde aard van de concurren-
tie verwijst het college hier naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college zal reacties van 
partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 16.   Relatie volwaardig alternatief en toegangsvormen? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de voor het volwaardige alternatief voor MDF-access te gelden 
randvoorwaarde dat dit alternatief moet bestaan uit (de combinatie van) één of meer toegangsvormen, 
in combinatie met overgangsmaatregelen die samenhangen met de uitfasering van de MDF-locaties 
en de overgang naar de andere toegangsvormen? 
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16.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT ondersteunt dit standpunt van OPTA van harte. De combinatie van toegangsvormen 
dient niet alleen te bestaan uit SLU en wholesale VDSL maar ook uit netwerk- een breed-
bandtoegangsvormen op AURA en backbone en MTC niveau zoals beschreven in § 2.2 
van ACT’s reactie. 

 
BBned - Zie ook het antwoord op vraag 15 en vraag 12. 

- Het toestaan van alternatieve toegangsvormen vanuit de straatkast biedt een scala aan 
nieuwe mogelijkheden die de concurrentie op het aansluitnet sterk kan aanwakkeren. 

 
Colt Agreed. A review of replicability and remaining possibilities for genuine service differentia-

tion is necessary here. 
 
Eurofiber  Eurofiber ondersteunt dit standpunt van OPTA van harte. De combinatie van toegangs-

vormen dient niet alleen te bestaan uit SLU en wholesale VDSL(2) maar ook uit netwerk- 
een breedbandtoegangsvormen op AURA, backbone en MTC niveau met inbegrip van co-
locatie. 

 
Met “volwaardig alternatief” moet naar mening van Eurofiber worden voldaan aan het ver-
lenen van toegang op het laagste niveau waarop de alternatieve aanbieders redelijkerwijs 
hun investeringsplannen kunnen afstemmen. Dit zou kunnen uitmonden in een combinatie 
van SLL access conform de huidige ULL toegang, aangevuld met een op prijs en openheid 
gereguleerde  WBA local loop dienst vanaf de MTC locatie. Op deze wijze kunnen alterna-
tieve operators met een investeringsomvang die aansluit op de huidige situatie starten en 
desgewenst gebiedsgewijs upgrade van een MTC/WBA aanbod naar een volledig ontbun-
deld SLU model met co-locatie op SDF niveau. 
 
Investeringen op het ‘diepste’ infrastructuurniveau moeten vanaf het begin en daarna ten 
allen tijde gestimuleerd en beschermd worden tegen predatory pricing en margin squeeze 
van wholesale en retail diensten op elk ander niveau. Specifieke supervisie (ex-ante con-
trole) door OPTA is essentieel om efficiente infrastructuurinvesteringen te ondersteunen. 

 
KPN KPN hanteert een open wholesale model en biedt WBA op commerciële basis. Dat is een 

efficiënte wholesale dienst gericht op het dichten van de gap met de kabel. SLU is nu een 
verplichting en KPN onderkent dat die verplichting bestaat. Of SLU een ook economisch 
verantwoord alternatief zal zijn voor MDF is een aparte vraag en ter beoordeling aan 
marktpartijen. Dat zal van locatie tot locatie en van aanbieder tot aanbieder kunnen ver-
schillen. KPN zal een commercieel SLU Backhaul aanbod bieden. Het inbedden van SLU 
met te royale additionele condities, waaronder overgangsmaatregelen, en overgedimensi-
oneerde, dus niet efficiënte, diensten zal ertoe leiden dat SLU duurder wordt dan nodig is. 
Wanneer het duurder worden van SLU en de additionele diensten ook nog eens door zou-
den werken in de WBA prijzen dan wordt de kosten gap met de kabel niet gedicht hetgeen 
ten koste van alle partijen die via KPN eindgebruikers bedienen. Men kan zich afvragen 
hoe OPTA kostenverhogingen kan verantwoorden in situaties waar nieuwe aansluitnet-
werken (Nuenen, Woning Corporaties, Gemeenten en mogelijk draadloze netwerken) of 
regio’s met hoge kabelpenetratie. 
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Orange Zoals eerder geconstateerd is Orange er niet van overtuigd dat een overgang naar andere 

toegangsvormen noodzakelijk is en in de praktijk daadwerkelijk zal plaatsvinden. Orange is 
van mening dat voorop staat de concurrentiepositie die DSL aanbieders in Nederland heb-
ben opgebouwd. Deze concurrentiepositie biedt een basis voor concurrentieel dynamiek in 
de markt. De interpretatie van Orange van deze randvoorwaarde is dat de mogelijke over-
gang naar Al IP niet mag leiden tot gedwongen keuzes voor WBA of SLU op basis van de 
SLU plannen van KPN. 

 
DSL aanbieders moeten voldoende tijd krijgen om hun strategische opties verder te bepa-
len. Een sprong in het diepe naar Al IP is geen optie. Partijen moet de gelegenheid krijgen 
om te bezien of All-IP überhaupt de beloften waar maakt die All-IP en of MDF-access on-
voldoende basis biedt voor concurrerend aanbod. 
 
Concluderend is Orange van mening dat een uitsluitende keuze voor één van de modellen 
geen grondslag biedt voor een volwaardig alternatief. Tijd is van cruciaal belang: tijd om te 
bezien of All-IP een succes wordt, tijd om MDF investeringen terug te verdienen, tijd om 
het bestaande klantenbestand om te zetten naar een nieuw model en tijd om indien haal-
baar een basis op te bouwen om te kunnen investeren in infrastructuurconcurrentie. 

 
Tele2/V Zie het antwoord bij vraag 15 en vraag 12. 
 
Tiscali  Zie het antwoord bij vraag 12. 
 

16.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders ondersteunen de randvoorwaarde dat het volwaardig alternatief moet 
bestaan uit (de combinatie van) een of meer toegangsvormen in combinatie met overgangsmaatrege-
len die samenhangen met de uitfasering van MDF-locaties. Daarbij zijn ACT, Eurofiber van mening dat 
meerdere gereguleerde vormen van toegang mogelijk moeten zijn op het niveau van SLU, MCL en  
AURA. 
KPN geeft aan dat zij een open wholesale model hanteert en marktpartijen op basis van een commer-
cieel WBA aanbod kunnen afnemen. Naast zal zij een commercieel SLU backhaul aanbod doen voor 
marktpartijen die het gereguleerde SLU aanbod willen afnemen. Het omkleden van de SLU regeling 
met additionele maatregelen zal kostenverhogend werken en er toe leiden dat het kostenverschil met 
kabel groter wordt  
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van de toegangsmaatregelen die in het kader van het volwaardig 
alternatief gerealiseerd moeten worden verwijst het college hier naar paragraaf 4.2 van het Position-
paper. Het college zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 17.   Relatie volwaardig alternatief en nieuwe toetreders? 
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Wat is uw standpunt ten aanzien van de voor het volwaardige alternatief voor MDF-access denkbare 
randvoorwaarde dat dit alternatief ook beschikbaar moet zijn voor nieuwe toetreders en voldoende 
flexibel moet zijn om nieuwe toegangsvormen te kunnen introduceren? 

17.1 Ontvangen reacties 

ACT  Als uitgangspunt dient te gelden dat KPN geen beperkingen mag stellen aan de diensten 
die door middel van SLU-, RAP of AURA-access of daarop gebaseerde internettoegangs-
diensten kunnen worden geleverd. Het ‘open wholesale model’ van KPN dient toegang op 
de genoemde niveaus te bevatten en ook daadwerkelijk ‘open’ te zijn. Zo dient wederver-
koop mogelijk te zijn en dienen er geen contractuele of technische belemmeringen te zijn 
die verhinderen dat bepaalde diensten door concurrenten op basis van SLU-, RAP of 
AURA-access aan de markt worden aangeboden. 

 
bbned - In feite zijn alle huidige aanbieders straks opnieuw nieuwe toetreders. Het is uitgesloten 

dat een of meer van de huidige aanbieders in hetzelfde tempo en op dezelfde schaal als 
KPN kan gaan uitrollen. Al was het alleen maar vanwege de enorme informatieachterstand 
die KPN voor de huidige aanbieders veroorzaakt heeft. Dat betekent dat huidige aanbie-
ders in zekere zin ook als ‘nieuwe toetreders’ achter KPN zullen moeten aanhobbelen. 
Tenzij aan KPN de beperking wordt opgelegd dat zij niet eerder mag gaan uitrollen dan dat 
de concurrentie daarvoor klaar is en de diensten geschikt om te leveren (fit for purpose 
test). Dat is echter slechts een deel van de oplossing. De enorme barrière van de te ma-
ken kosten en de investeringen is daarmee geenszins weggenomen. 
- KPN is agressief bezig met het opkopen van concurrenten Indien het voor nieuwe toetre-
ders zeer moeilijk is voet aan de grond te krijgen, zal het slechts een kwestie van tijd zijn 
voordat KPN wederom een monopolie op het aansluitnet krijgt. 
- Vanwege de schaalgrootte nadelen die nieuwe toetreders ondervinden, is het zeer nuttig 
nieuwe toegangsvormen mogelijk te maken. Het maakt business cases voor het investeren 
in access netwerken positiever en bevordert op de manier de concurrentie. 

 
Colt Agreed. However it should be clear that no “unregulated” wholesale services should be 

introduced by KPN that cannibalize on new entrant services (“wholesale wholesale” 
squeeze). 

 
Eurofiber Als uitgangspunt dient te gelden dat KPN geen beperkingen mag stellen aan de diensten 

die door middel van SLU-, RAP of AURA-access of daarop gebaseerde internettoegangs-
diensten kunnen worden geleverd. Het ‘open wholesale model’ van KPN dient toegang op 
de genoemde niveaus te bevatten en ook daadwerkelijk ‘open’ te zijn. Zo dient wederver-
koop mogelijk te zijn en dienen er geen contractuele of technische belemmeringen te zijn 
die verhinderen dat bepaalde diensten door concurrenten op basis van SLU-, RAP of 
AURA-access aan de markt worden aangeboden. 

 
KPN  Het beschikbaar zijn van een redelijk aanbod aan toegangsdiensten voor nieuwe toetre-

ders spreekt voor zich vanuit het perspectief van de open netwerk strategie en het com-
mercieel bieden van WBA. Het gereguleerde SLU aanbod zal ook beschikbaar zijn voor 
marktpartijen die later willen toetreden – op voorwaarde dat de tarieven zodanig vastge-



OPTA NOTA VAN BEVINDINGEN All-IP 

57 

steld worden dat zij geheel en volledig causaal kunnen worden toegerekend. Later toetre-
den tot een markt brengt gewoonlijk het risico van hogere kosten met zich mee. 

 
Het op voorhand opleggen van te maken kosten voor mogelijk toekomstig gebruik zonder 
zekerheid dat eventuele toekomstige wholesale afnemers zullen opstaan, ondergraaft de 
concurrentie positie met de kabel door vergroting van de kosten gap. Het is derhalve niet 
in het belang van de sector als geheel en om die reden niet acceptabel. Het druist ook in 
tegen het bevorderen van innovatieve investeringen en de rechtszekerheid daaromtrent. 
Centraal staat derhalve niet de beschikbaarheid maar om de condities waaronder. 

 
Orange Orange kan zich vinden in deze randvoorwaarde. Deze randvoorwaarde heeft echter wel 

de nodige implicaties bijvoorbeeld voor de wijze waarop nieuwe toetreders in latere instan-
tie SLU co-locatie kunnen afnemen. Een upfront ordering model zoals KPN voorstaat vol-
doet dan niet. KPN geeft ook onvoldoende inzicht in de redenen waarom het niet mogelijk 
zou zijn capaciteit te reserveren. Verder dan een algemene constatering dat dit niet effici-
ent is, komt het verweer van KPN niet. Orange vindt dat concreet moet worden uitgewerkt 
wat de voor- en nadelen van de verschillende modellen voor subloop ontbundeling zijn in 
het licht van de extra kosten versus de voordelen die ook latere investeringen in subloop 
ontbundeling biedt. Op basis daarvan kan een keuze worden gemaakt voor een van de 
modellen.  

 
Tot slot wil Orange opmerken dat een volwaardig alternatief weliswaar moet openstaan 
voor nieuwe toetreders. Dit betekent echter niet dat het alternatief daar (volledig) op toe-
gespitst moeten worden. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het volwaardige al-
ternatief is het partijen in staat voort te bouwen op gemaakte investeringen in MDF-access. 

 
Tele2/V - Hierbij is er een onderscheid te maken tussen de A en B gebieden. Uiteindelijk moeten 

alle alternatieven beschikbaar zijn voor nieuwe toetreders in alle gebieden Echter OPTA 
zal in de A gebieden een beleid moeten voeren tot behoud van concurrentie en in de A en 
B gebieden samen een beleid tot stimulering van concurrentie. Op dit moment zijn voor 
zowel de A- gebieden als de B-gebieden additionele remedies nodig. 
- In feite zijn alle huidige aanbieders straks opnieuw nieuwe toetreders. Het is uitgesloten 
dat een of meer van de huidige aanbieders in hetzelfde tempo en op dezelfde schaal als 
KPN kan gaan uitrollen. Al was het alleen maar vanwege de enorme informatieachterstand 
die KPN voor de huidige aanbieders veroorzaakt heeft. Dat betekent dat huidige aanbie-
ders in zekere zin ook als ‘nieuwe toetreders’ achter KPN zullen moeten aanhobbelen. 
Tenzij aan KPN de beperking wordt opgelegd dat zij niet eerder mag gaan uitrollen dan dat 
de concurrentie daarvoor klaar is en de diensten geschikt om te leveren. Dat is dan echter 
slechts een deel van de oplossing. De enorme barrière van de te maken kosten en de in-
vesteringen is daarmee geenszins weggenomen. 
- KPN is agressief bezig met het opkopen van concurrenten (verantwoordelijkheid voor 
marktwerking in de sector?). Indien het voor nieuwe toetreders zeer moeilijk is voet aan de 
grond te krijgen, zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat KPN wederom een mono-
polie op het aansluitnet krijgt. 
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- Vanwege de schaalgrootte nadelen die nieuwe toetreders ondervinden is het zeer nuttig 
nieuwe toegangsvormen mogelijk te maken. Het maakt business cases voor het investeren 
in access netwerken positiever en bevordert op de manier de concurrentie. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 12. 

17.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Andere aanbieders geven aan dat bestaande aanbieders en nieuwe toetreders dezelfde problemen 
hebben bij de uitrol naar de SLU. Niemand zal tegelijkertijd met KPN kunnen uitrollen, zodat het vol-
waardig alternatief een latere uitrol naar de SLU co-locatie mogelijk moet maken. KPN mag geen be-
perkingen stellen aan de diensten die partijen op basis van de gerealiseerde toegang willen leveren. 
Problemen die door een latere uitrol  
KPN wijst erop dat het op voorhand regelen van de mogelijkheid van nieuwe toetreders leidt tot hoge-
re kosten, hetgeen de concurrentiepositie ten opzichte van de kabel zal verslechteren. 
 
Voor zijn standpunt ten aanzien van de relatie volwaardig alternatief en nieuwe toetreders verwijst het 
college hier naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college zal reacties van partijen tevens 
meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 18.   Beeld van het voorgenomen WBA-aanbod? 
 
Wat is uw beeld van het door KPN voorgenomen WBA-aanbod? Wat betekent WBA voor de concur-
rentiestructuur binnen de Nederlandse communicatiesector? Leidt WBA volgens u tot nieuwe ver-
dienmodellen? Wat betekent WBA in relatie tot de concurrentie tussen verschillende infrastructuren? 
Is het open wholesale model volgens u een duurzaam concept? 

18.1 Ontvangen reacties 

ACT  ACT is van mening dat het WBA aanbod ontoereikend is indien niet ook op backbone 
(RAP) en AURA niveau WBA diensten worden aangeboden. Het aanbod dient op alle ni-
veaus gereguleerd te zijn met verplichtingen tot toegang, non-discriminatie, transparantie, 
gescheiden boekhouding en prijscontrolemaatregelen ter voorkoming van prijssqueeze. 

 
De betekenis van WBA in verhouding tot verschillende infrastructuren is mede afhankelijk 
van de voorwaarden waaronder WBA wordt geleverd. Eerst op 16 juni jl. zijn de hoofdlijnen 
van het WBA aanbod door KPN bekend gemaakt. Dit aanbod is nog erg onduidelijk, bij-
voorbeeld de tarieven maar ook co-existentie voorwaarden van ADSL2+ en VDSL ontbre-
ken. ACT verwacht niet dat kabelexploitanten naar aanleiding van het WBA aanbod van 
KPN vrijwillig wholesale toegang zullen gaan aanbieden. Daarnaast is het de vraag of, in-
dien er al een aanbod door kabelexploitanten wordt gedaan, alternatieve marktpartijen 
hiervan gebruik zullen maken. 
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Het is uitermate wenselijk dat ook in de toekomst sprake zal zijn van een goed functione-
rende, volledige concurrentie op dienstenniveau. Voorwaarde voor volledige concurrentie 
is volledige regulering van het WBA aanbod dat door partijen wordt gebruikt als vorm van 
toegang, ongeacht of dit gerealiseerd wordt met VDSL2, FttH of FttC in de sub loop, in het 
bijzonder voor bandbreedtes tot 20 tot 60 Mbps. Het WBA aanbied dient voldoende opties 
te hebben om gedifferentieerde diensten te ondersteunen en dient tevens de service levels 
te hebben die de markt vraagt. 
 
Partijen dienen steeds ruim en volledig van tevoren te worden ingelicht over het te introdu-
ceren aanbod, zodat ze zelf voldoende tijd hebben om retaildiensten gelijktijdig met KPN in 
de markt te kunnen zetten. 
 
Het open wholesale model van KPN kan alleen duurzaam in de markt worden als dit wordt 
vergezeld van virtuele scheiding van het netwerk van KPN. 

 
bbned - Dit aanbod is nog niet volledig aan ons gepresenteerd. Voorts hebben wij nog onvol-

doende tijd gehad dit incomplete aanbod te bestuderen. Ieder antwoord op deze vraag is 
daardoor per definitie prematuur en onvolledig. 
- Het principe van het open wholesalemodel zou tot nieuwe verdienmodellen kunnen lei-
den. Het feit dat niet alle diensten van een enkele serviceprovider hoeven te worden afge-
nomen kan ruimte geven voor gespecialiseerde nichespelers (thema service providers). 
- Daarbij moet worden aangetekend dat indien er slechts een enkel netwerkaanbieder ge-
ografisch van betekenis is, dit zeer moeilijk zal worden. De netwerkprovider zal langzaam 
maar zeker de marges van de serviceprovider uithollen. Daarnaast zal door gebrek aan in-
centives de innovatie in de netwerklaag achterwege blijven, hetgeen innovatie op de servi-
celaag - die nodig is voor verdere ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen – bemoeilijkt. 
(zie hoofdstuk B, punt 4) 
- Doordat KPN naast netwerkprovider ook dominant is op de serviceprovider markt, zal de 
innovatie die wel plaatsvindt in de netwerklaag, met name gericht zijn op de dienstontwik-
keling van de eigen providers. Deze tendens wordt versterkt door de huidige agressieve 
acquisitiestrategie van KPN, waaraan thans geen einde lijkt te komen, tenzij er wordt inge-
grepen. Signalen dat er vanwege de NMa zal worden ingegrepen zijn er vooralsnog niet. 
- WBA zal door KPN gebruikt worden om investeringen in infrastructuur te ontmoedigen, 
door de tarieven kunstmatig laag te houden totdat de VDSL-markt door KPN is gemonopo-
liseerd en eventuele concurrenten buiten spel zijn gezet. Zodra deze situatie zich voordoet, 
zullen de WBA prijzen gaan stijgen.  
- (niet KPN) Dienstenaanbieders zullen niet betrokken worden bij de dienstontwikkeling 
van WBA, zoals dat in het verleden ook niet gebeurd is bij Bitstream. 
- Het open wholesale model van KPN maakt slechts concurrentie op dienstenniveau mo-
gelijk. Niet op (actieve) infrastructuur. Duurzame concurrentie op dienstenniveau kan al-
leen plaatsvinden bij gelijktijdige concurrentie op (actieve) infrastructuurniveau. 

 
Colt  WBA offer has not been discussed with COLT. KPN has announced this service on June 

16th. The offering has not been reviewed yet. COLT has serious concerns that the WBA 
offer will be structured in such a way as to relegate its competitors to mere resellers. KPN 
is in the lead with this commercial product and can change tariffs and conditions as it sees 
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fit. 
 
Eurofiber Investeringen op het ‘diepste’ infrastructuurniveau moeten vanaf het begin en daarna ten 

allen tijde gestimuleerd en beschermd worden tegen predatory pricing en margin squeeze 
van wholesale en retail diensten op elk ander niveau. Specifieke supervisie (ex-ante con-
trole) door OPTA is essentieel om efficiente infrastructuurinvesteringen te ondersteunen.   

 
KPN  Ten eerste zij gesteld dat WBA gebaseerd op Ethernet een nieuwe toegangsdienst is die 

niet valt in één van de bestaande toegangsverplichtingen. Het WBA aanbod zal het moge-
lijk maken dat vele aanbieders van diensten kunnen concurreren met de kabel. De dyna-
miek in de markt wordt sterk vergroot. Het WBA aanbod maakt het mogelijk om klanten te 
bedienen zonder dat hoge eenmalige investeringen nodig zijn voor de afnemer van WBA. 
De economie van het bieden van WBA betekent een prijs per lijn (en per –Ethernet - 
poort). 

 
De economie van SLU kent een aantal inherente kenmerken: er dienen voldoende klanten 
te zijn op één subloop locatie, de stapgroottes in kastgrootte, NG-DSLAM, eigen of inge-
kochte backhaul, etc. Het is waarschijnlijk dat voor de meeste locaties het orderen per lijn 
via WBA een goedkoper alternatief is in vergelijking met SLU. Dat zou alleen niet het geval 
zijn als een marktpartij de verschillende stapgroottes die bij SLU horen exact zou kunnen 
vullen. Het is vanzelfsprekend aan marktpartijen om te beoordelen wat voor hen voordelig 
is. Daarin heeft OPTA geen rol. 

 
Orange Orange heeft nog onvoldoende idee van de betekenis van het door KPN voorgenomen 

aanbod. Er is nog onvoldoende onduidelijkheid over het WBA aanbod. Tijdens de  presen-
tatie van het aanbod door KPN op 16 juni j.l. is Orange gebleken dat het aanbod van KPN 
slechts in hoofdlijnen is uitgewerkt. Er zijn onvoldoende technische details en concrete 
tijdsplanningen bekend en ook heeft KPN nog geen tariefvoorstel gedaan. 

 
Ook ten aanzien van technische mogelijkheden is nog veel onduidelijk. Een belangrijk 
voorbeeld hiervan is de mededeling van KPN dat het WBA aanbod van KPN downwards  
compatible is, dat wil zeggen dat de VDSL modems in de straatkast ook ADSL(2+) CPEs 
kunnen faciliteren. Bij verdere vragen tijdens de presentatie van het WBA bleek hier de 
nodige onduidelijkheid over te bestaan. 
 
Voordat Orange in staat is om een beeld te vormen van het WBA aanbod van KPN, moe-
ten de mogelijkheden van het wholesale aanbod duidelijk worden gemaakt door KPN. 
Vanaf het moment dat de voorwaarden voor alle elementen van een mogelijk volwaardig 
alternatief heeft Orange nog de nodige tijd nodig om haar netwerkstrategie te kunnen be-
palen (zie hiervoor ook de antwoorden op overige vragen). 

 
Tele2/V - Dit aanbod is pas afgelopen vrijdag 17 juni 2006 aan ons op hoofdlijnen gepresenteerd. 

Belangrijke informatie die voor ons ontbrak was met name de waarde die onze infrastruc-
tuur heeft wat zich zou moeten uiten in de tarieven voor nationale, regionale en lokale 
diensten. Ook is duidelijk dat het WBA aanbod een one-size-fitsall aanbod is, wat logisch 
is uit de aard der zaak. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest om het aanbod volle-
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dig in te zien en voor ons bedrijf te beoordelen. 
- Daarbij moet sowieso worden aangetekend dat indien er slechts een enkel netwerk geo-
grafisch van betekenis is, dit zeer moeilijk zal worden. De netwerkprovider zal langzaam, 
maar zeker de marges van de serviceprovider uithollen. Daarnaast zal door gebrek aan in-
centives de innovatie in de netwerklaag achterwege blijven, hetgeen innovatie op de servi-
celaag - die nodig is voor verdere ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen – bemoeilijkt. 
(zie visie punt 4) 
- Doordat KPN naast netwerkprovider ook dominant is op de serviceprovider markt, zal de 
innovatie die wel plaatsvindt in de netwerklaag, met name gericht zijn op de dienstontwik-
keling van de eigen providers. Deze tendens wordt versterkt door de huidige agressieve 
acquisitiestrategie van KPN, waaraan thans geen einde lijkt te komen, tenzij er wordt inge-
grepen. Signalen dat er vanwege de NMa zal worden ingegrepen zijn er vooralsnog niet. 
- WBA zal door KPN gebruikt worden om investeringen in infrastructuur te ontmoedigen, 
door de tarieven kunstmatig laag te houden totdat de VDSL-markt (nagenoeg) door KPN is 
gemonopoliseerd en eventuele concurrenten buiten spel zijn gezet. Zodra deze situatie 
zich voordoet, zullen de WBA prijzen gaan stijgen.  
- (non-KPN) Dienstenaanbieders zullen niet betrokken worden bij de dienstontwikkeling 
van WBA, zoals dat in het verleden ook niet gebeurd is bij Bitstream. 

 
Tiscali  The “open wholesale model” according to KPN will lead to a market situation in which only 

KPN will be able to profit from certain economies of scale, especially outside the current 
regulatory domain (e.g. on-net mass services, content services).  

 
Also conditions with regard to the use of network capacity could lead to economies of scale 
for large suppliers as KPN, but to adverse consequences for smaller alternative operators. 
In this respect Tiscali refers to the situation within the DSL agency agreement (ADSL van 
KPN) in which market parties are squeezed by the tariff(structure) of the network transport 
service (so-called FIA service) and which has been the reason for Tiscali to stop making 
use of this offer. 
 
WBA could eventually be a potential sustainable concept in the event of a structural sepa-
ration between infrastructure and services and whereby an agreed and detailed roadmap 
regarding developments of the infrastructure and infrastructure facilities is available. 
 
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
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Vodafone  Vodafone is van mening dat voor voldoende concurrentie op infrastructuur gebied ook in 

het nieuwe netwerk (ontbundelde) toegangsverplichtingen noodzakelijk zijn. Naast Su-
bLoop Unbundling (SLU) zouden toegang tegen redelijke voorwaarden tot de nieuwe Me-
tro Core Locations, Backbone locaties of AURA16 Vodafone mogelijke alternatieven lijken. 
Aangezien de concurrentie tot nog toe op de ‘backhaul’ plaatsvond en deze door KPN effi-
ciënter wordt ingericht, is het echter de vraag of voor deze vormen van toegang een ‘busi-
ness case’ te maken valt. Mochten alternatieve infrastructuur aanbieders geen SLU of toe-
gang tot andere netwerkelementen afnemen, dan zou de situatie kunnen ontstaan dat 
slechts een wholesale aanbod resteert. 

18.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste aanbieders geven aan dat KPN onvoldoende duidelijkheid geeft over haar WBA aanbod 
en hebben daarvan dus nog geen goed beeld. Zij stellen dat het open wholesale aanbod van KPN op 
basis van WBA alleen in gereguleerde vorm duurzaam kan zijn. KPN kan het WBA aanbod gebruiken 
om de investeringen in alternatieve infrastructuur te ontmoedigen. WBA kan leiden tot nieuwe ver-
dienmodellen in nichemarkten. 
KPN geeft aan dat haar WBA aanbod een goedkoper alternatief is voor het investeren in SLU en ziet 
in haar WBA aanbod een mogelijkheid voor andere aanbieders om met de kabel te concurreren en de 
dynamiek op de markt te vergroten. 
 
Het college verwijst terzake van KPN’s WBA aanbod naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 6.4 van 
het Positionpaper. Het college zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen markt-
analyses. 
 

Vraag 19.   WBA als bruikbaar toegangsmodel? 
 
Verwacht u van het WBA-aanbod gebruik te gaan maken, en onder welke voorwaarden? Op welke 
wijze en met welk doel denkt u van WBA gebruik te gaan maken? Hoe past WBA in de strategie van 
uw eigen onderneming? Ziet u WBA als een toegangsmodel dat voor uw onderneming ook in de toe-
komst van betekenis blijft, of ziet u WBA vooral als een opstap op basis waarvan verdere uitrol van uw 
eigen infrastructuur mogelijk wordt? 

19.1 Ontvangen reacties 

bbned - Nog niet te beoordelen. Door onvolledige informatie is bbned niet is staat een evaluatie 
van haar business model en bijbehorende business cases te maken. 
- Het huidige Bitstream aanbod van KPN vanuit de MDF blijft duidelijk kwalitatief achter bij 
het aanbod dat Marktpartijen zelf op eigen infrastructuur weten te realiseren, innovatieve 

                                                      
16 Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Arnhem. 
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diensten zijn hier niet mogelijk of pas nadat KPN deze diensten ook aanbiedt. Het is bbned 
nog niet gebleken dat dit niet binnen WBA ook het geval zal zijn. 

 
Colt COLT prefers to have WBA competition based on LLU/SLU as currently in the market. 

WBA could be step in the investment ladder. KPN’s WBA should be provided in such a 
way that it enables COLT to combine it with its own access network and differentiate its 
services. 

 
Eurofiber  WBA is voor Eurofiber in die zin van belang dat wanneer er en goed gereguleerde WBA-

dienst op door de markt neergelegde toegangspunten wordt gerealiseerd dit de uitrol van 
glasvezelinfrastructuur door Eurofiber kan stimuleren. Het zijn dus de klanten van Eurofi-
ber die gebruik zullen gaan maken van het aanbod. Voorkomen moet worden dat de voor-
waarden dusdanig worden vastgesteld dat gebruikmaking van infrastructuur van Eurofiber 
en andere marktpartijen economisch oninteressant of niet relevant wordt. 

 
KPN KPN ziet WBA als een toegangsmodel dat er toe moet bijdragen dat All-IP een succes 

wordt. 
 
Orange Een WBA op redelijke voorwaarden is en blijft een absolute noodzaak om te kunnen con-

curreren op de Nederlandse markt. In het MDF model is dit al het geval omdat het econo-
misch gezien onhaalbaar is om in heel Nederland breedband toegang te bieden op basis 
van een eigen netwerk. Dit terwijl schaal- en breedtevoordelen absoluut noodzakelijk zijn 
om duurzaam te kunnen concurreren met KPN. Hiervoor zijn verschillende redenen zoals 
investeringen in triple-play diensten zoals het beschikbaar maken van TV content en het 
bereiken van een kosten- en efficiëntieniveau dat dat van KPN in enige mate kan benade-
ren. 
- [bedrijfsvertrouwelijk] … [einde bedrijfsvertrouwelijk] 
Orange voorziet vergelijkbare issues met betrekking tot het All-IP WBA aanbod. De vraag 
of Orange gebruik zal maken van dit WBA aanbod kan pas worden beantwoord op het 
moment dat alle relevante informatie over het aanbod beschikbaar is. 

 
Tele2/V - Omdat het voor een niet (voormalig) monopolist ondenkbaar is om een 100% dekking te 

realiseren, is het uit de aard der zaak noodzakelijk WBA dienstverlening af te nemen in 
aanvulling op de eigen netwerkfaciliteiten. Echter de mogelijkheid van achterwaartse inte-
gratie is van groot belang voor een goede concurrentie op dienstenniveau. 
- Door onvolledige informatie is Tele2/Versatel niet is staat een evaluatie van haar busi-
ness model en bijbehorende business cases te maken. 
- Het huidige Bitstream aanbod van KPN vanuit de MDF blijft duidelijk kwalitatief achter bij 
het aanbod dat Marktpartijen zelf op eigen infrastructuur weten te realiseren, innovatieve 
diensten zijn hier niet mogelijk of pas nadat KPN deze diensten ook aanbied het is Te-
le2/Versatel nog niet gebleken dat dit niet binnen WBA ook het geval zal zijn. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 18. 
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19.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders kennen aan een gereguleerd WBA aanbod een aanzienlijk belang toe 
voor de concurrentie op de Nederlandse markt. KPN ziet WBA als een toegangsmodel dat aan het 
succes van All-IP moet bijdragen.  
 
Het college verwijst voor zijn voorlopig standpunt over de rol van een gereguleerd WBA aanbod naar 
paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college zal reacties van partijen tevens meenemen in de 
voorgenomen marktanalyses. 
. 

Vraag 20.   WBA als alternatief voor MDF-access? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de betekenis van WBA als mogelijk alternatief voor MDF-
access? 

20.1 Ontvangen reacties 

ACT WBA (op MTC niveau) dient te worden gereguleerd en kan alleen in samenhang met ge-
reguleerde WBA diensten op backbone (RAP) en AURA niveau worden gezien als alterna-
tief voor MDF-access. ACT benadrukt dat ook een efficiënte koppeling mogelijk moet zijn. 
Daarbij zou zelfs een nationaal dekkende koppeling op één punt mogelijk moeten zijn. 
Daarnaast dienen ook WBA diensten van lage kwaliteit gereguleerd te zijn. In het WBA 
aanbod, of elk ander alternatief, zou ook een vergoeding voor reeds gedane investeringen 
tot uitdrukking moeten komen. 

 
bbned - Zonder bijzondere maatregelen is KPN straks de enige netwerkaanbieder met landelijke 

dekking. Zie de visie van bbned op duurzame concurrentie voor de gevolgen daarvan. 
WBA verandert daar niets aan. 
- WBA is op zich zelf dan ook geen alternatief voor MDF Access. En al helemaal geen 
volwaardig alternatief. Zie ook het antwoord op vraag 12 voor de scope van een mogelijk 
volwaardig alternatief. 

 
Colt  WBA is unlikely to be an alternative to MDF-access. COLT prefer to have WBA competi-

tion based on LLU/SLU as currently in the market. It is foreseeable that there will be few, if 
at all, parties who are able to invest in SLU and offer WBA in competition with KPN. This 
offers little possibilities for service differentiation. If no competition in WBA then stringent 
regulation of WBA is needed to ensure non-discrimination (full replicability of KPN retail of-
fers) and genuine service differentiation possibilities. 

 
Eurofiber Beide zaken verschillen fundamenteel van elkaar. WBA is geen alternatief voor MDF-

access. MDF access gaat om toegang tot co-locatie en past bij een door de operator zelf 
opgebouwd en gecontrolleerd netwerk. WBA (op het hoogste niveau, i.e. zonder MDF-
access) betekent afzien van het houden en beheren van een eigen netwerk. De operator is 
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hier niet meer dan een diensten aanbieder/ wederverkoper. 
 
KPN De vraag zou niet alleen gesteld moeten worden ten opzichte van MDF, maar ook ten 

opzichte van de kabel. WBA is ten opzichte van de kabel geen stap terug in de infrastruc-
tuur concurrentie, maar een stap vooruit. WBA is een volwaardig alternatief, juist omdat 
het economischer is (zie 18). 

 
Orange Voor Orange biedt WBA geen alternatief voor MDF-access aangezien het huidige WBA 

model niet dezelfde technische en economische voordelen biedt van MDF-access. KPN 
maakt er geen geheim van dat zij een voorkeur heeft voor een WBA model voor concur-
renten. Orange ziet dit in licht van het streven van KPN om de reikwijdte van de waardeke-
ten op haar netwerk te verbreden. De concurrentiepositie zou daarmee drastisch verslech-
teren en de huidige impulsen van MDF-access op de Nederlandse zou verdwijnen. 

 
Het concurrentievoordeel van DSL aanbieders verdwijnt als er slechts een WBA aanbod is 
op basis waarvan geconcurreerd kan worden met KPN. Het is dan evident dat duurzame 
concurrentie met KPN onmogelijk wordt. Zeker als er geen sprake is van prijsregulering 
van het WBA aanbod van KPN en aanvullend daarvan een effectieve toets op anticompeti-
tieve pricing van KPN op retailniveau. Concurrenten zijn dan simpelweg te afhankelijk van 
het WBA aanbod van KPN en hebben geen feitelijke garantie dat zij niet van het netwerk 
van KPN worden gesqueezd, noch is er enige vorm van concurrentiedruk die dit kan voor-
komen. 

 
Tele2/V - WBA kan niet volledig MDF access vervangen. WBA biedt onvoldoende economies of 

scale mogelijkheden en onvoldoende beheersmogelijkheden (Service Definities, beheer 
mogelijkheden) om differentieators te realiseren. WBA zal voor ons een aanvullende dienst 
zijn,bedoeld om een klantenbestand op te bouwen. Ook voor Service Providers is concur-
rentie op infrastructuur noodzakelijk om te kunnen shoppen met het klantenbestand. 
- Zonder bijzondere maatregelen is KPN straks de enige netwerkaanbieder met landelijke 
dekking. Zie de visie van Tele2/Versatel op duurzame concurrentie voor de gevolgen 
daarvan. WBA verandert daar niets aan. 
- WBA is op zich zelf dan ook geen alternatief voor MDF Access. En al helemaal geen 
volwaardig alternatief. Zie ook het antwoord op vraag 12 voor de omvang van een vol-
waardig alternatief. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 18. 

20.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste aanbieders zien in WBA geen volwaardig alternatief voor MDF-access. Voor ACT lijkt een 
gereguleerd WBA aanbod voor WBT LQ en HQ mogelijk een alternatief mits daarin rekening wordt 
gehouden met een vergoeding voor gedane investeringen. 
KPN merkt in dit verband op dat WBA in de concurrentie met de kabel een stap vooruit is. 
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Het college verwijst voor zijn voorlopig standpunt over de rol van een gereguleerd WBA aanbod naar 
paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college zal reacties van partijen tevens meenemen in de 
voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 21.   Relatie WBA en hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de relatie tussen WBA en hoge kwaliteit wholesale-
breedbandtoegang? 

21.1 Ontvangen reacties 

ACT Volgens ACT omvat WBA hoge kwaliteit wholesalebreedband toegang. Aangenomen 
wordt dat WBA betrekking heeft op het VDSL2 aanbod, dat lage en een hoge kwaliteit 
WBA producten zal moeten bieden. Hoge kwaliteit WBA geleverd via VDSL2 en het aan-
bod gebaseerd op fttH en FttC dient voor zover mogelijk gelijk te zijn om te kunnen vol-
doen aan de verwachtingen van de eindklant. De klantverwachting is niet anders voor ge-
bieden waar geen fiber infrastructuur op de subloop aanwezig is, maar alleen koper. 

 
BBned Op 16 juni jl. heeft KPN haar WBA aanbod gepresenteerd. BBned heeft nog onvoldoende 

tijd gehad dit voorstel te bestuderen. De bijlagen die gaan over hoge kwaliteit wholesale 
breedbandtoegang ontbreken overigens in het aanbod (module E en G). 

 
Colt Both need to be regulated at wholesale (access, non-discrimination, transparency) and 

with specific measures to prevent price squeeze (wholesale and retail). 
 
KPN Hoge kwaliteit breedband dienst is een bitstream dienst van hoge kwaliteit met ATM en 

overboekingsfactoren die lopen tot 1:20. Aan de huidige WBA portfolio van bitstream van 
lage kwaliteit en bitstream van hoge kwaliteit worden nieuwe WBA diensten toegevoegd op 
basis van Ethernet. Het gaat dus om een nieuwe dienst in de portfolio. 

 
Orange  Orange is het eens met OPTA dat de verplichtingen voor hoge kwaliteit wholesale breed-

bandtoegang in stand moeten blijven. Ook voor hoge kwaliteits aanbod geldt echter dat 
Orange van mening dat de huidige regulering niet afdoende is om de geconstateerde con-
currentie problematiek op te lossen. Belangrijkste bezwaar is dat duurzame concurrentie 
niet mogelijk is zonder effectieve monitoring op price squeeze. 

 
Tele2/V  - Niet te beoordelen op dit moment. We hebben zeer recent de WBA diensten van KPN 

ontvangen en beschikken nog niet over alle relevante informatie. 
- We blijven herhalen dat WBA geen panacee is. Zonder infrastructuurconcurrentie is een 
WBA aanbod een tijdelijke aangelegenheid waarbij een aanbieder volkomen afhankelijk 
wordt van KPN. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 18. 
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21.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Het college verwijst terzake van KPN’s WBA aanbod naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 6.4 van 
het Positionpaper. 

Vraag 22.   SLU als alternatief voor MDF-access? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de betekenis van SLU als mogelijk alternatief voor MDF-access? 
En in combinatie met een bepaald WBA-aanbod? 

22.1 Ontvangen reacties 

ACT SLU kan niet gelden als een alternatief voor MDF-access zonder dat duidelijk is of het 
überhaupt haalbaar is dat andere marktpartijen zullen gaan investeren in een uitrol naar de 
subloop. Partijen die MDF-access afnemen houden in de eerste plaats vast aan het  be-
houd van MDF-locaties en de ADSL (2+) dienstverlening gelet op de reeds gedane inves-
teringen. 

 
Een combinatie van SLU en WBA in verschillende gebieden lijkt mogelijk maar vormt geen 
alternatief aangezien niet valt te verwachten dat vanuit het SLU gedeelte significante con-
currentiedruk zal uitgaan. Ofwel partijen regelen op basis van een SLU aanbod de karakte-
ristieken van de dienstverlening zélf, dan wel gaan uit van de randvoorwaarden van het 
WBA aanbod die nog nader moeten worden vastgesteld. Daaraan doet niet af dat KPN 
geen beperkingen mag stellen aan de diensten die door middel van SLU of WBA mogen 
worden geboden. 

 
BBned Zie vraag 12 voor BBned verstaat onder de scope van een volwaardig alternatief. 
 
Colt SLU will not be a full alternative for LLU. It is unclear if any other party than KPN can in-

vest. It is unclear also if SLU (VDSL) and LLU (SDSL, eSDSL, ADSL 2+) can stand next to 
each other unless OPTA intervenes to protect interference that would jeopardise or even 
nullify existing investments. The Belgian regulatory authority BIPT has intervened, already 
in November 2004, to prevent that VDSL roll-out from street cabinets at full power would 
remove the competition of other xDSL technologies from the local exchange. The BIPT re-
quired Belgacom to reduce the power output of VDSL. 

 
Eurofiber Duidelijkheid inzake de beschikbaarheid van MDF en SLU alsmede een door marktpartijen 

vast te stellen uitrolschema voor KPN is cruciaal. Planning door andere investeerders is 
onmogelijk indien KPN dit schema unilateraal kan wijzigen 

 
KPN Voorzover KPN bekend zijn er geen landen in de EU waar SLU wordt afgenomen – terwijl 

de verplichting al een aantal jaren van kracht is. Dat zegt iets over de economische waar-
schijnlijkheid en efficiency van diensten aangeboden op basis van SLU. Met de vraag naar 
toenemende bandbreedtes is de ontwikkeling naar het gebruik van SLU voor VDSL2 on-
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vermijdelijk. In welke mate mogelijke afnemers van SLU daar brood in zien zal de markt 
uitwijzen. Inefficiënties die in het SLU aanbod of additionele diensten ingebakken zouden 
worden zullen de kosten gap met de kabel vergroten en ten koste gaan van innovatie, 
economische ontwikkeling en het belang van eindgebruikers. 

 
Orange Orange is van mening dat SLU geen reëel alternatief is voor MDF-access. Zeker niet als 

het gaat om een gedwongen overgang van wijk- naar straatniveau. Een WBA-aanbod doet 
daar in principe niet aan af, zeker niet in combinatie met een SLU co-locatie model waarin 
vooraf moet worden aangegeven of daarvan gebruikt zal worden gemaakt. Het is dan niet 
mogelijk om eerst op basis van WBA een klantenbestand op te bouwen en later alsnog te 
investeren in SLU.  

 
Verder is er nog zeer veel onduidelijkheid over het SLU model. Er ligt nog geen tariefvoor-
stel, er is geen duidelijkheid over de mogelijke modellen: line sharing met telefonie en line 
sharing tussen verschillende breedbanddiensten, full unbundling, etc. Orange is niet in 
staat een definitief oordeel te vormen over het SLU aanbod voordat deze informatie be-
kend is. OPTA kan dan ook pas in een later stadium als de benodigde informatie over SLU 
(en dit geldt ook voor alle andere opties binnen het All-IP model) bekend is bij marktpartij-
en en OPTA. 
 
De mogelijkheden van SLU zijn tot slot ook in grote mate afhankelijk van de migratiemoge-
lijkheden die door KPN worden en de operationele processen en tarieven die daarvoor 
worden vastgesteld. Op basis van het huidige MDF model voorziet Orange veel initiële 
problemen bij de inrichting van migratieprocessen. Voorkomen moet worden dat er migra-
tieprocessen ontbreken, service niveaus onvoldoende zijn, tarieven onredelijk hoog zijn. 
Met name dit laatste punt is van zeer groot belang. Bij MDF zijn deze tarieven in den be-
ginne zeer hoog geweest, dit moet bij SLU worden voorkomen. Ook moet worden zeker 
gesteld dat er een goed alternatief voor migraties van SDF naar MDF in een overlay situa-
tie. 

 
Tele2/V - Zie vraag 12 voor wat Tele2/Versatel verstaat onder de scope van een volwaardig alter-

natief. 
- Het alternatief moet in ieder geval bestaan uit een (migratie) dienst, bestaande uit glas + 
koper + co-locatie aangevuld met WBA dienstverlening. 

 
Tiscali  According to Tiscali SLU seems only a theoretical concept for safeguarding competition in 

the future. The estimated investments necessary for roll out to the subloop on a national 
level or at least a substantial part of the Dutch households are immense and can possibly 
only be made by KPN. 

 
However, also with regard to SLU Tiscali fails the information to seriously consider any 
SLU or SLU based offer. A regulated offer regarding the transport of data from the street-
cabinet to interconnection points is a pre-condition (OPTA refers to this as “backhaul”). It is 
economically not feasible for alternative market parties to duplicate such infrastructure (see 
also current structural competition problems with regard to ULL). 
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Vodafone  Vodafone is van mening dat voor voldoende concurrentie op infrastructuur gebied ook in 
het nieuwe netwerk (ontbundelde) toegangsverplichtingen noodzakelijk zijn. Naast Sub-
Loop Unbundling (SLU) zouden toegang tegen redelijke voorwaarden tot de nieuwe Metro 
Core Locations, Backbone locaties of AURA Vodafone mogelijke alternatieven lijken. Aan-
gezien de concurrentie tot nog toe op de ‘backhaul’ plaatsvond en deze door KPN efficiën-
ter wordt ingericht, is het echter de vraag of voor deze vormen van toegang een ‘business 
case’ te maken valt. Mochten alternatieve infrastructuur aanbieders geen SLU of toegang 
tot andere netwerkelementen afnemen, dan zou de situatie kunnen ontstaan dat slechts 
een wholesale aanbod resteert. 

22.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Andere aanbieders geven aan dat toegang op de SLU waarschijnlijk en te grote investering vereist of 
dat het SLU aanbod voor hen onvoldoende duidelijk is om te bepalen of de investeringen in deze toe-
gang SLU acces tot een volwaardig alternatief maakt. 
KPN geeft aan dat de toenemende vraag naar bandbreedtes toegang tot de SLU onvermijdelijk 
maakt. Inefficiënties moeten daarbij met het oog op de concurrentie met de kabel worden voorkomen. 
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college 
zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 

Vraag 23.   SLU-gerelateerde onderwerpen en alternatieve toegangsvormen? 
 
Ziet u (naast SLU-backhaul en SLU co-locatie) nog andere onderwerpen die zeker kunnen stellen dat 
SLU kan bijdragen aan de ontwikkeling van een voor MDF-access volwaardig alternatief? Bijvoorbeeld 
in termen van nieuwe toegangsvormen of varianten op bestaande toegangsvormen? 

23.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is van mening dat ook netwerk- en breedbandtoegang dient te worden verleend op 
(backbone) RAP en AURA niveau in het netwerk van KPN. 

 
bbned - De enorme achterstand die met KPN concurrerende partijen ervaren, maakt het onmoge-

lijk om op landelijke schaal het gevecht met KPN aan te gaan. Zeker indien KPN (net zoals 
bij MDF Access) allerlei beperkingen oplegt aan de benutting van de investeringen die 
marktpartijen doen. Waarom mogen marktpartijen dure co-locatiefaciliteiten slechts aan-
wenden voor MDF Access? Een volwaardig, zelfs een redelijk, alternatief voor MDF Ac-
cess zou dergelijke beperkingen niet moeten kennen. Ook toegangsvormen als FTTx en 
WIMAX zouden geleverd moeten kunnen worden vanaf de SLU co-locatie. 
- Zie verder het antwoord op vraag 12 voor de scope van een volwaardig alternatief. 

 
Colt Genuine WBA access at all network levels (i.e. RAP and below) is necessary for ladder of 

investment purposes. There is no technology which makes it compulsory for an incumbent 
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to suppress one level of access. However there are incumbents who try to use new de-
ployments to disguise or configure switching equipment as mere concentrators, in order to 
be able to refuse WBA at their level. OPTA should be very aware of this risk and vigorously 
act to prevent it from happening. 

 
KPN Het idee dat alleen SLU een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van een alternatief 

voor MDF is onjuist. Centraal dient de vraag te staan naar efficiency in het bieden van in-
novatieve diensten. In de vraagstelling wordt daarentegen niet gezocht naar de meest effi-
ciënte oplossing. SLU co-locatie zal op die locaties waar er behoefte bestaat beschikbaar 
zijn voor partijen die meedoen in de uitrol en hun ruimte behoefte aangeven. Voor partijen 
die later van SLU gebruik willen maken is het mogelijk zelf een straatkast neer te zetten, 
dan wel gebruik te maken van een uitbreidbare kast van KPN. In het laatste geval zullen 
de kosten aan deze partij in rekening gebracht worden. Het idee dat KPN op voorraad voor 
een onzekere vraag gaat bouwen kan niet aan de orde zijn. SLU-backhaul is een commer-
ciële dienst en kan aan de markt overgelaten worden. 

 
Orange Mocht All-IP leiden tot een uitfasering van MDF omdat dit niet langer een economisch effi-

ciënt alternatief is, ziet Orange een zeer belangrijke optie die kan bijdragen aan een vol-
waardig alternatief voor MDF access. Een volwaardig alternatief brengt met zich mee dat 
KPN partijen die aanwezig zijn in een MDF-locatie die wordt uitgefaseerd, meeverhuist 
naar de subloop. In de praktijk betekent dit dat partijen virtueel gebruik kunnen maken van 
de infrastructuur op SLU en van een gereguleerde SLU-backhaul aanbod. 

 
Een dergelijk alternatief zou een betere concurrentiepositie moeten bieden dan het WBA 
aanbod van KPN en dit zou ook tot uiting moeten komen in tariefverschillen tussen WBA 
en dit virtuele SLU aanbod. Partijen kan zo gedurende bijv. 5 jaar de gelegenheid worden 
geboden om zelf te investeren, bijvoorbeeld in een alternatieve variant van SLU waar con-
currenten kunnen investeren in aanschaf van poorten. 

 
Tele2/V - De enorme achterstand die met KPN concurrerende partijen ervaren, maakt het onmoge-

lijk om op landelijke schaal het gevecht met KPN aan te gaan. Zeker indien KPN (net zoals 
bij MDF Access) allerlei beperkingen oplegt aan de benutting van de investeringen die 
marktpartijen doen. Waarom mogen marktpartijen dure co-locatiefaciliteiten slechts aan-
wenden voor MDF Access? Een volwaardig, zelfs een redelijk, alternatief voor MDF Ac-
cess zou dergelijke beperkingen niet moeten kennen. Ook toegangsvormen als FTTx en 
WIMAX zouden geleverd moeten kunnen worden vanaf de SLU co-locatie. 
- Zie verder het antwoord op vraag 12 voor de scope van een volwaardig alternatief. 
- SLU-backhaul moet o.i. in ieder geval onderscheiden worden in MDF-backhaul + het 
verglaasde deel van het aansluitnet. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 

23.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
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Uit de reactie van marktpartijen komen naast SLU backhaul en SLU co-locaties de volgende onder-
werpen in relatie tot SLU en alternatieve toegangsvormen naar voren: 

- breedbandtoegang op alle niveaus in het netwerk; 
- aanwenden van co-locatiefaciliteiten voor andere diensten (Fttx, Wimax); 
- efficiëntie van innovatieve diensten; 

 
Het college zal reacties van partijen meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 

Vraag 24.   Betekenis van SLU-backhaul? 
 
Wat is uw beeld van het door KPN voorgenomen aanbod voor SLU-backhaul? Wat betekent SLU-
backhaul voor de concurrentiestructuur binnen de Nederlandse communicatiesector, ook in termen 
van het thema infra- versus dienstenconcurrentie? 

24.1 Ontvangen reacties 

ACT SLU-backhaul wordt door ACT gezien als een cruciale dienst. ACT vindt dat backhaul op 
basis van >2Mbit/s terminatingverbindingen dient te worden gereguleerd. ACT verwijst 
hiervoor naar het beroepschrift huurlijnen dat binnenkort bij het CBb zal worden ingediend 
(zie tevens het antwoord bij vraag 35). 

 
Onjuist is de kennelijke mededeling aan het college dat KPN partijen heeft uitgenodigd om 
kenbaar te maken of en op welke locaties zij tegelijkertijd met KPN hun infrastructuur naar 
het niveau van de kabelverdeelkast willen uitrollen (duct sharing). Enkele marktpartijen 
hebben daartoe inmiddels een verzoek gedaan, waarop door KPN nooit inhoudelijk is ge-
reageerd. 

 
bbned - Niet te beoordelen. Geen informatie ontvangen van KPN.  

- KPN is eigenaar van een feitelijk niet dupliceerbaar koperen aansluitnetwerk. Het feit dat 
KPN een deel van dat aansluitnetwerk vervangt door glas, maakt het niet dupliceerbaar. 
Integendeel. Het is dan ook onvermijdelijk dat behalve SLU co-locatie en SDF Access een 
vorm van SLU-backhaul of een andere vorm van capaciteit tussen de straatkast en de 
RAPs of Metro Core Locaties. 
- Zonder dergelijke faciliteiten is concurrentie op infrastructuur ten dode opgeschreven. 
- Zie visie van bbned op belang van infrastructuurconcurrentie voor dienstenconcurrentie. 

 
Colt SLU-backhaul is a necessity for potential SLU-operators who in turn can supply WBA. 

COLT prefers to have WBA competition. This offers possibilities for service differentiation. 
 
Eurofiber  Eurofiber wenst SLU-backhaul aan te bieden en de concurrentie aan te gaan met KPN. De 

regelgeving dient daartoe op basis van het primaat van infrastructuurconcurrentie de mo-
gelijkheid te creëren door het tegengaan van  predatory pricing en margin squeeze van 
wholesale en retail diensten op elk ander niveau. 

 
Orange  Orange heeft hier nog nauwelijks een beeld van, aangezien er nauwelijks informatie over 

het aanbod bekend is. Wel staat vast dat een SLU-backhaul aanbod noodzakelijk is voor 
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de mogelijkheid om zelf infrastructuur uit te rollen naar kabelverdeelkasten. Orange ver-
wijst ten overvloede naar haar standpunt dat zij echter niet op korte termijn een reëel alter-
natief ziet in subloop ontbundeling. 

 
Tele2/V - Niet te beoordelen. We hebben ondanks herhaalde verzoeken hierover totaal geen in-

formatie ontvangen van KPN. Het beste wat we nu hebben is een toezegging van KPN om 
deze week met een datum te komen per wanneer KPN met informatie gaat komen. De 
door de KPN CFO gedane uitspraken (zie onder vraag 3) bieden weinig hoop op een 
vreedzame oplossing. 
- KPN is eigenaar van een feitelijk niet dupliceerbaar koperen aansluitnetwerk. Het feit dat 
KPN een deel van dat aansluitnetwerk vervangt door glas, maakt het niet beter dupliceer-
baar. Integendeel. Het is dan ook onvermijdelijk dat behalve SLU co-locatie en SDF Ac-
cess een vorm van SLU-backhaul of een andere vorm van capaciteit tussen de straatkast 
en de RAPs of Metro Core Locaties. 
- Zonder dergelijke faciliteiten is concurrentie op infrastructuur ten dode opgeschreven. 
- Zie visie van Tele2/Versatel op belang van infrastructuurconcurrentie voor dienstencon-
currentie. 
- Wij herhalen hier nogmaals ons standpunt dat vanaf het MDF naar de kabelverdeelkast 
geen backhaul mag zijn. Dit glas is het verglaasde deel van het aansluitnet, een niet te du-
pliceren deel van het KPN netwerk. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 

24.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
In de reactie van de andere aanbieders kan worden opgemaakt dat zij het SLU backhaul aanbod van 
KPN onvoldoende duidelijk is om te kunnen beoordelen. Zij geven aan dat een SLU Backhaul aanbod  
noodzakelijk is om de connectiviteit met en daarmee de toegang tot de SLU te realiseren.  
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college 
zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 

Vraag 25.   Reguleringsmodellen voor SLU-backhaul? 
 
Wat zijn volgens u de modellen waarmee de SLU-backhaul geregeld zou kunnen worden? Welk mo-
del zou relevant zijn in het kader van het volwaardige alternatief voor MDF-access? 

25.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT kan zich vinden in een model waarin KPN in aparte ducts glas meelegt dat later kan 
worden gebruikt door concurrenten. Tevens is ACT voorstander van het leggen van extra 
lege buizen bij wijze van vooraanleg. 
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BBned - BBned is van mening dat de Unbundled Local Loop van eindgebruiker tot MDF ook het 
traject SDF naar MDF bevat, derhalve is een eventuele verglazing van dat traject ook on-
derdeel van de ULL. NB: De huidig beschikbare SDF apparatuur van DSL marktleider Al-
catel kan slechts functioneren als deze apparatuur een dedicated verbinding heeft naar 
een aggregatie punt zoals de MDF. Dit pleit voor dark fibre oplossingen, ductsharing en/of 
lege ducts in de straten die door marktpartijen kunnen worden vol geblazen met nieuwe 
glasvezels. 
- SLU-Backhaul is voor bbned dus een verglazing van de Local Loop waarbij in geval van 
aggregatie van een aantal MDFs in alternatieve KPN locaties ook die toegevoegde afstand 
deel uit gaat maken van die unbundeled Local Loop. 
- Een volwaardig alternatief is in de visie van bbned dat de bestaande MDF–eindgebruiker 
connectiviteit door en op kosten van KPN wordt gerealiseerd in glasvezel van SDF naar 
het door KPN te bepalen dichts bijzijnde aggregatiepunt welke bij voorkeur een reeds be-
staande Collocatie is. 

 
Eurofiber  Eurofiber wenst SLU-backhaul aan te bieden en de concurrentie aan te gaan met KPN. De 

regelgeving dient daartoe op basis van het primaat van infrastructuurconcurrentie de mo-
gelijkheid te creëren door het tegengaan van  predatory pricing en margin squeeze van 
wholesale en retail diensten op elk ander niveau. 

 
KPN  Gemeenten coördineren graafwerkzaamheden. In die zin kunnen marktpartijen al mee-

doen bij het leggen van glasvezelnetwerken en waarbij de voordelen van gecoördineerde 
acties aan alle partijen die meedoen ten goede komen. Daar past geen ander model met 
voorinvesteringen door KPN in. 

 
Orange Voor Orange staat voorop dat SLU-backhaul moet worden gereguleerd op basis van kos-

tenoriëntatie (bovengrens). Vooralsnog zijn er geen tekenen dat er concurrentie zal  kun-
nen plaatsvinden op het niveau van SLU-backhaul. Die heeft immers ook nooit plaatsge-
vonden op het netwerkniveau tussen kabelverdeelkasten en MDF centrales. Er is in de 
ogen van Orange dan ook sprake van een vervangingsinvestering in de local loop met een 
gelijktijdige concentratie van het aantal MDF-locaties. 

 
Tele2/V - Zoals al herhaaldelijk aangegeven is Tele2/Versatel van mening dat de Unbundled Local 

Loop van eindgebruiker tot MDF ook het traject SDF naar MDF bevat, derhalve is een 
eventuele verglazing van dat traject ook onderdeel van de ULL. De huidig beschikbare 
SDF apparatuur van DSL marktleider Alcatel kan slechts functioneren als deze apparatuur 
een dedicated verbinding heeft naar een aggregatie punt zoals de MDF. 
- SLU-Backhaul is voor Tele2/Versatel dus een verglazing van de Local Loop waarbij in 
geval van aggregatie van een aantal MDFs in alternatieve KPN locaties ook die toege-
voegde afstand deel uit gaat maken van die unbundeled Local Loop. 
- Een volwaardig alternatief is in de visie van Tele2/Versatel dat bestaande MDF–
eindgebruiker connectiviteit door en op kosten van KPN wordt gerealiseerd in glasvezel 
van SDF naar het door KPN te bepalen dichtst bijzijnde aggregatiepunt welke bij voorkeur 
een reeds bestaande co-locatie. 
- Tele2/Versatel heeft KPN een PWB gestuurd (zie bijlage). KPN heeft op de transmissie-
voorzieningen nog niet gereageerd. 
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- OPTA dient haar besluit huurlijnen te herzien en alsnog backhaul faciliteiten naar MDF 
centrales te reguleren. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 

25.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders zien het traject SLU-MDF als een onderdeel van het niet te dupliceren 
aansluitnetwerk van KPN. Zij stellen zich op het standpunt dat All-IP een aggregatie van MDF’s bete-
kent en dat KPN de connectiviteit met het aggregatiepunt dient te verzorgen en daarbij de verglazing 
van het netwerk door KPN zelf gedragen moet worden. Daarbij zou KPN voor ‘dedicated’ verbindingen 
moeten zorgen door middel van ‘dark fiber’ en ‘ductsharing’. Eurofiber geeft aan dat zij SLU backhaul 
wil gaan aanbieden en dat de regelgeving predatory pricing en margin squeeze van wholesale en 
retaildiensten op elk ander niveau dient tegen te gaan.  
KPN is van mening dat de coördinatie van graafwerkzaamheden door gemeenten voor andere markt-
partijen voordelen biedt bij het aanleggen van glasvezelnetwerken en daarin geen reguleringsmodel 
past waarbij van KPN voorinvesteringen worden verlangd. 
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 4.2 en paragraaf 6.7 van het Position-
paper. Het college zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 

Vraag 26.   Alternatieven voor SLU-backhaul? 
 
Als KPN geen SLU-backhaul zou willen aanbieden, wat zijn dan volgens u denkbare alternatieven? En 
wat zou dit betekenen voor de betekenis van SLU binnen het volwaardige alternatief voor MDF-
access? 

26.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is van mening dat SLU-backhaul zonder meer dient te worden gereguleerd. Zonder 
gereguleerde backhaul is SLU voor andere marktpartijen niet haalbaar. 

 
bbned Zie het antwoord bij vraag 25 
 
Colt There is hardly any alternative if KPN is unwilling to offer SLU-backhaul. SLU-backhaul 

(dark fibre and transmission capacity) needs to be regulated. 
 
Eurofiber Eurofiber wenst SLU-backhaul aan te bieden en de concurrentie aan te gaan met KPN. De 

regelgeving dient daartoe op basis van het primaat van infrastructuurconcurrentie de mo-
gelijkheid te creëren door het tegengaan van  predatory pricing en margin squeeze van 
wholesale en retail diensten op elk ander niveau. 

 
KPN KPN heeft aangegeven op commerciële basis SLU-backhaul te gaan bieden. De discussie 
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is overbodig en lokt afhankelijksgedrag uit in de markt. 
 
Orange Orange ziet geen alternatieven voor SLU-backhaul geboden door KPN. Orange is dan ook 

van mening dat SLU-backhaul aanbod van KPN gewoon moet worden gereguleerd. Er is 
immers geen sprake van een nieuw netwerk, maar van verglazing van de huidige local 
loop. Alleen KPN is hiertoe in staat op basis van haar huidige machtspositie. De haalbaar-
heid van SLU wordt alleen nog maar verslechterd indien SLU-backhaul niet gereguleerd 
wordt aangeboden. 

 
Tele2/V - Er zijn geen wezenlijke alternatieven. Straalverbindingen naar KVD’s zal geen haalbare 

kaart zijn vanwege de omgevingseisen. 
- KPN dient actief ductsharing aan te bieden en een dark fiber aanbod te doen 
- Backhaul faciliteiten op basis van ethernet en andere (toekomstige) transmissie protocol-
len moet mogelijk zijn. 
- Als OPTA meegaat in wat KPN wil betekent dit nogmaals het einde van de infrastructuur 
concurrentie. 
- Er dient dus een gereguleerd aanbod te komen voor MDF-backhaul (zie vraag 25) en een 
gereguleerd verglaasd ULL aanbod. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 

26.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste andere aanbieders geven aan dat zonder SLU backhaul door KPN SLU geen daadwerke-
lijke betekenis zal hebben. Eurofiber geeft aan dat zij alternatieve SLU backhaul wil gaan aanbieden 
en de regulering dat mogelijk dient te maken. KPN geeft aan dat zij op commerciële basis SLU Back-
haul zal aanbieden. 
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college 
zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 

Vraag 27.   SLU-backhaul als bruikbaar toegangsmodel? 
 
Verwacht u van het aanbod voor SLU-backhaul gebruik te gaan maken, en onder welke voorwaar-
den? Op welke wijze en met welk doel denkt u van SLU-backhaul gebruik te gaan maken? Hoe past 
SLU-backhaul in de strategie van uw eigen onderneming? Ziet u SLU-backhaul als een vorm van toe-
gang die voor uw onderneming ook in de toekomst van betekenis blijft, of ziet u SLU-backhaul vooral 
als een opstap op basis waarvan verdere uitrol van uw eigen infrastructuur mogelijk wordt? 

27.1 Ontvangen reacties 

bbned - In eerste instantie is SLU Backhaul een noodzaak om snel actief te kunnen zijn in de 
straatkast. In tweede instantie zal bbned SLU Backhaul willen vervangen door eigen ver-
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bindingen, indien dat economisch haalbaar is. 
- Het stuk tussen aansluitnet tussen MDF en SDF is niet eenvoudig dupliceerbaar. Het feit 
dat KPN nu echter toch de grond opent om glas naar de SDF te leggen biedt echter een 
buitenkans om daar iets aan te doen. Indien er lege ducts bijgelegd worden, kunnen partij-
en daar (later) glas bijleggen en op die manier een deel van het aansluitnet dupliceren en 
op basis van die (passieve) infrastructuur concurreren. Als meerder Marktpartijen in de 
straatkast gebruik kunnen maken (doorlussen) van die connectiviteit, ontstaat er een nieuw 
spel en zal het belang van SLU Backhaul op termijn afnemen. 
- In combinatie met de mogelijkheid om alternatieve toegangsvormen te kunnen aanbieden 
vanuit de SLU Collocatie is het op lange termijn zelfs denkbaar dat het gehele aansluitnet 
(waarschijnlijk wel in beperkt geografisch gebied) gedupliceerd is, dan wel in principe du-
pliceerbaar is geworden. 

 
Colt SLU-backhaul is a necessity for potential SLU-operators who in turn can supply WBA. 

COLT prefers to have WBA competition. This offers possibilities for service differentiation. 
COLT prefers to have a regulated SLU-backhaul product in place. 

 
Eurofiber Eurofiber overweegt SLU-backhaul aan te bieden en over te gaan tot meelegging / mede-

gebruik van de infrastructuur naar de Subloop teneinde daarmee als infrastructuurleveran-
cier op wholesaleniveau de concurrentie aan te gaan met KPN, met als doel om op termijn 
eigen infrastructuur naar de huishoudens aan te leggen (FttH). De regelgeving dient daar-
toe op basis van het primaat van infrastructuurconcurrentie de mogelijkheid te creëren 
door het tegengaan van predatory pricing en margin squeeze van wholesale en retail dien-
sten op elk ander niveau.  

 
Orange  Het is voor Orange te vroeg om te kunnen beoordelen of zij gebruik zal maken van het 

SLUbackhaul aanbod. Voorop staat dat eerst meer duidelijkheid zal moeten worden gebo-
den over de kosten van subloop ontbundeling en co-locatie. Zoals eerder aangegeven is 
tijd een essentiële factor in de ontwikkeling van All-IP. Orange voelt zich nu vaak gedwon-
gen om bepaalde uitspraken te doen of keuze te doen over technische en operationele de-
tails van implementatie terwijl de hoofdlijnen niet of nauwelijks bekend zijn. Op die basis 
kan en wil Orange geen gefundeerde keuzes maken. 

 
Tele2/V Voor die SDF locaties die zich niet in het verzorging gebied van Tele2/Versatel bevinden, 

maar waar Tele2/Versatel mogelijk na de transitie periode connectiviteit wil gaan bieden, 
wil Tele2/Versatel mogelijk van een backhaul aanbod gebruik maken en verwacht Te-
le2/Versatel dat de in vraag 25 benoemde dedicated fiber reeds in het duct aanwezig is en 
afgenomen kan worden tegen een ULL gereguleerd tarief. De grondslag voor dit tarief zou 
naar mening van Tele2/Versatel slechts de incrementele aanleg kosten mogen bevatten 
en de evenredig toe te rekenen instandhouding kosten. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 

27.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
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Uit de gegeven reacties van marktpartijen kan worden opgemaakt dat een gereguleerd SLU backhaul 
aanbod mogelijkheden biedt om op termijn uit te rollen naar SDF locaties. Sommige aanbieders geven 
aan dat op termijn SLU backhaul door eigen verbindingen zou kunnen worden vervangen in die ge-
bieden waar dat economisch rendabel is. Deze uitrol zal worden gestimuleerd als KPN bij haar graaf-
werkzaamheden tbv de verglazing tevens lege ducts of dark fiber zou (laten) neerleggen. Sommige 
andere aanbieders geven aan dat zij SLU backhaul zal door andere aanbieders gebruikt worden om 
actief te zijn op de markt voor WBA. 
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 4.2 van het Positionpaper. Het college 
zal reacties van partijen tevens meenemen in de voorgenomen marktanalyses. 
 

Vraag 28.   Reguleringsmodellen voor SLU co-locatie? 
 
Wat zijn volgens u de modellen waarmee de SLU co-locatie geregeld zou kunnen worden? Welk mo-
del zou relevant zijn in het kader van het volwaardige alternatief voor MDF-access? 

28.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is van mening dat co-locatie in de kabelverdeelkast op basis van co-mingling dient 
plaats te vinden. Op deze wijze kan beter worden gewaarborgd dat voor KPN en marktpar-
tijen gelijke (operationele) omstandigheden gelden. In de kabelverdeelkast dient  in ieder 
geval voldoende ruimte te zijn om eigen NG-DSLAMs en/of IP-MSANs te plaatsen. Onge-
acht de keuze van het model dient er altijd voldoende ruimte te zijn voor SDF access in de 
toekomst. 

 
bbned - De stelling blijft dat een-op-een migreren zonder kosten voor de marktpartijen noodzake-

lijk is. 
- bbned heeft KPN verzocht te inventariseren achter welke SDF locatie op dit moment 
klanten van marktpartijen bediend worden van uit de MDF. Vervolgens heeft bbned KPN 
verzocht te inventariseren met welke apparatuur en infrastructuur marktpartijen deze 
dienst verlening zouden kunnen continueren. Het resultaat van deze inventarisatie zou als 
basis moeten gelden voor het migratieaanbod dat KPN aan markt partijen zal moeten 
doen. 
- Het verzoek van KPN om kenbaar te maken of en op welke locaties marktpartijen met 
KPN wil uitrollen naar de SDF is geheel afhankelijk van de status van de MDF en de voor-
ziening die KPN in de roll-out neemt ten aanzien van latere migraties op het moment dat er 
voor de eindgebruikers van marktpartijen relevante diensten zijn te bieden die uitsluitend 
vanuit de SDF te realiseren zijn. 
- Co-mingling dient te worden toegestaan. Hierbij gaat het om het inleveren van een stukje 
security en eigen domein om tot lagere kosten voor de totale markt te komen. Om exact 
dezelfde redenen pleit bbned voor duct sharing met KPN. 

 
Eurofiber Eurofiber is van mening dat co-locatie in de kabelverdeelkast op basis van co-mingling 

dient plaats te vinden. Op deze wijze kan beter worden gewaarborgd dat voor KPN en 
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marktpartijen gelijke (operationele) omstandigheden gelden. In de kabelverdeelkast dient 
in ieder geval voldoende ruimte te zijn om eigen NG-DSLAMs te plaatsen, alsook de be-
nodigde passieve fiber-infrastructuur en backhaul-transmissie-apparatuur. 

 
KPN Het op voorraad plaatsen van kabelverdeelkasten die altijd groot genoeg zijn voor markt-

partijen die niet initieel meegaan in de planning, maar wellicht en misschien later komen 
betekent een drietal zaken: 

 
SLU co-locatie wordt voor alle marktpartijen duurder, ook voor de partijen die meegaan 
met de oorspronkelijke planning SLU co-locatie groot genoeg voor alle partijen die later 
zouden kunnen komen betekent bouwen voor de leegstand. Hoe denkt OPTA deze ineffi-
ciënte kosten te verantwoorden. Wie zal deze kosten vergoeden. Planschade? Het kunnen 
neerzetten van een subloopkast zal bemoeilijkt worden vanwege de vervuiling van het 
straatbeeld. Gemeentes of bewoners zullen, terecht, bezwaar hebben tegen het neerzet-
ten van onnodig grote straatkasten. Bouwen voor leegstand is niet efficiënt. 

 
Orange  Het model dat gekozen wordt voor SLU co-locatie moet infrastructuur concurrentie op ter-

mijn niet onmogelijk maken. Het is voor Orange niet haalbaar om op korte termijn op basis 
van dwang te kiezen voor investeringen in subloop ontbundeling. KPN stelt nu een soort 
‘take-it-or-leave-it’ model voor waarin alleen bestellingen voor co-locatie op voorhand mo-
gelijk zijn. In een later stadium zou alleen nog van adjacent co-locatie gebruik gemaakt 
kunnen worden.  

 
Orange is van mening dat dit een zeer schadelijk effect zal hebben op infrastructuurcon-
currentie en is van mening dat ook alternatieve modellen voor co-locatie nader moeten uit-
gewerkt. KPN kiest nu zonder nadere motivering voor bijv. meerkosten voor een upfront 
ordering model. Bijkomend nadeel hiervan is dat lokale overheden zeer afwijzend zullen 
staan tegenover nieuwe straatkasten die nodig zijn bij adjacent co-locatie. Deze bezwaren 
zouden kunnen worden weggenomen door een kleine overdimensionering van de straat-
kast. 

 
Tele2/V - We hebben KPN verzocht te inventariseren achter welke SDF locatie op dit moment klan-

ten van marktpartijen bediend worden van uit de MDF. Vervolgens hebben we KPN ver-
zocht te inventariseren met welke apparatuur en infrastructuur marktpartijen deze dienst 
verlening zouden kunnen continueren. Het resultaat van deze inventarisatie zou als basis 
moeten gelden voor het migratie aanbod dat KPN aan markt partijen zal moeten doen. 
- Het verzoek van KPN om kenbaar te maken of en op welke locaties marktpartijen met 
KPN wil uitrollen naar de SDF is geheel afhankelijk van de status van de MDF en de voor-
ziening die KPN in de roll-out neemt tav latere migraties op het moment dat er voor de 
eindgebruikers van marktpartijen relevante diensten zijn te bieden die uitsluitend vanuit de 
SDF te realiseren zijn. 

 
Tiscali Zie het antwoord bij vraag 22. 
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28.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste aanbieders zijn voorstander van co-locatie op basis van co-mingling. De kabelverdeelkast 
dient voldoende ruimte te bieden voor het plaatsen van eigen NG-DSLAMs en/of IP-MSANs, ook in-
dien dit bij een uitrol op termijn gebeurt.  
KPN wijst een overdimensionering van straatkasten ten behoeve van co-locatie kan leiden tot proble-
men betreffende de ruimtelijke ordening en hogere kosten door inefficiënties.  
 
Het college gaat in de Positionpaper niet in op de door marktpartijen aangedragen operationele as-
pecten van de regulering van SLU co-locatie. Deze aspecten zullen worden meegenomen in de verde-
re ontwikkeling van het SLU aanbod van KPN in de IG SLU en de beoordeling daarvan door het colle-
ge.  

Vraag 29.   Overlay? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de door KPN voorgestelde ‘overlay’ en van de door KPN voor 
die overlay voorgestelde periode? 

29.1 Ontvangen reacties 

ACT KPN dient MDF-access te blijven ondersteunen (ook al heeft KPN de hoofdverdeler zelf 
niet meer in gebruik) tot het moment dat andere marktpartijen te kennen geven dat zij deze 
dienst niet meer wensen af te nemen. Dit moment dient niet door KPN te worden bepaald 
en mag niet afhankelijk zijn van de wijze waarop KPN MDF-access ondersteunt. 

 
bbned - Een eventuele uitrol van KPN zal moeten beginnen in de buitengebieden waar thans 

geen dekking van de huidige MDF-partijen is. Daardoor is een overlay overbodig. 
- Als er al sprake is van een overlay, dan moet het uitgangspunt daarbij wel zijn dat in 
geen geval het VDSL signaal enige invloed uitoefent op de kwaliteit van de bestaande DSL 
diensten vanuit de MDF centrales. 
- Op dit moment achten wij dat nog onvoldoende is gesproken over de mogelijke (spectra-
le) gevolgen van een scheiding op 2 km afstand. Uitvoerige testen, gezamenlijk met 
marktpartijen, zullen hierover uitsluitsel moeten geven. 
- Totdat gezamenlijk is onderzocht wat de spectrale ‘overlast’ van een overlay-ring van 2 
km, dient KPN een ring van 2,5 km in acht te nemen. 
- Eveneens is onvoldoende duidelijk wat er met de 2 km buitenring wordt bedoeld. De af-
stand tussen MDF centrale en de eindgebruiker? Afstand tussen MDF centrale en verdeel-
kast? bbned is van mening dat, gebruikmakend van het huidige niveau van informatievoor-
ziening, KPN enkel VDSL mag uitrollen op die verdeelkasten waar de afstand van de MDF 
centrale tot de dichtstbijzijnde eindgebruiker meer dan 2,5 km is. 

 
Colt KPN ”All-IP” is not a fact as of yet. As stated above, first the effect on infrastructure compe-

tition needs to be evaluated.  
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KPN suggest an overlay period until at least 2010. This seems in principle OK as long as 
there is an alternative and a market structure where effective infrastructure competition can 
develop. It should be clear that no price-squeeze on the retail market should exist with the 
“new” old KPN products. Operators need to agree, based on the full information picture, 
from which long term certainty can be derived, and have their investment in MDF returned 
(based on prolonged services for tariffs as currently known) or compensated. No forced 
leaving of LLU sites.  
 
The example of BT 21 CN shows that such “wipe-out” changes are more difficult to imple-
ment than to announce. Most technological waves are seen as tsunamis when announced 
but end up cohabitating with the technology they are supposed to replace, just because a 
satisfactory 100% replacement of a complex system is always more difficult than antici-
pated. 

 
Eurofiber Het schema van KPN is eenzijdig vastgesteld en KPN lijkt momenteel voor een uitrol te 

kiezen waarbij de meest afgelegen plaatsen als eerst gereed worden gemaakt voor 
VDSL(2). Dit principe zou exact moeten worden omgedraaid. De commercieel meest inte-
ressante plaatsen zouden als eerst moeten worden benaderd om zodoende de rentabiliteit 
van de investeringen in een infrastructuur zo snel mogelijk te kunnen realiseren om daar-
mee gelden vrij te maken om ook in de meer afgelegen gebieden te kunnen investeren.  

 
Het uitrolschema moet bovendien bindend zijn voor KPN. Planning door andere investeer-
ders is onmogelijk indien KPN zijn schema unilateraal kan wijzigen. 

 
KPN  De overlay situatie geeft marktpartijen de gelegenheid om te beoordelen van welke dien-

sten zij gebruik willen maken, terwijl marktpartijen hun huidige dienstverlening nog  kunnen 
continueren. Dan zal ook blijken welke alternatieven marktpartijen prefereren. Het bij voor-
baat sturen van de markt via kwalificaties over redelijkheid past daar niet bij. 

 
Orange Orange is van een mening dat een overgangstermijn van essentieel belang is. Zoals eer-

der aangevoerd betwijfelt Orange sowieso of All-IP inderdaad zal leiden tot een eindsitua-
tie van volledige VDSL2 dekking vanuit de kabelverdeelkast. Een overlay situatie zou dan 
wel eens zeer lang kunnen duren. Bij het vaststellen van een termijn van overlay dient hier 
rekening mee gehouden te worden. 

 
Voor wat betreft het voorstel van KPN – voor zover daar sprake van is gezien de beperkte 
informatie – is Orange van mening dat het niet zo kan zijn dat de overlay na 2010 zeer  
kort zal duren. Dit is ook in strijd met het uitgangspunten van de huidige MDF-access ver-
plichtingen van KPN. Wil daar recht aan gedaan worden, dan moeten partijen in staat zijn 
om ook nu nog en in de toekomst nieuwe investeringen te doen en die terug te verdienen. 
Een langdurige overlay is dan noodzakelijk (5 tot 10 jaar). 

 
Tele2/V - Tele2/Versatel is van mening dat overlay in principe geen slechte benadering is. Uit-

gangspunt moet hierbij wel zijn dat in geen geval het VDSL signaal enig invloed uitoefent 
op de kwaliteit van de bestaande DSL diensten vanuit de MDF centrales. 
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- Wel hebben we grote zorgen over KPN’s competenties om vanuit deze twee punten ver-
deler manipulaties te doen en correct uit te voeren. Met de losgetrokken lijnen problema-
tiek en vooral de wijze waarop KPN daar in geacteerd heeft, heeft duidelijk gemaakt dat 
KPN vooral KPN’s eigen belangen behartigt. Wij houden ons hart vast. 
- Op dit moment achten wij dat nog onvoldoende is gesproken over de mogelijke (spectra-
le) gevolgen van een scheiding op 2 km afstand. Uitvoerige testen, gezamenlijk met 
marktpartijen, zullen hier uitsluitsel over moeten gaan geven. 
- Totdat gezamenlijk is onderzocht wat de spectrale ‘overlast’ van een overlay-ring van 2 
km, dient KPN een ring van 2,5 km in acht te nemen. 
- Eveneens is onvoldoende duidelijk wat er met de 2km buitenring wordt bedoeld. De af-
stand tussen MDF centrale en de eindgebruiker?, afstand tussen MDF centrale en ver-
deelkast? Tele2/Versatel is van mening dat, gebruik makend van het huidige niveau van 
informatievoorziening, KPN enkel VDSL mag plaatsen op die verdeelkasten waar de af-
stand van de MDF centrale tot de dichtstbijzijnde eindgebruiker meer dan 2,5km is. 
- De door KPN vastgestelde overlay periode is onacceptabel kort. Hier is geen sprake van 
een geschikte terugverdientijd. KPN dient dan een commercieel aantrekkelijk migratie 
aanbod te doen. 

 
Tiscali  Tiscali stresses that it is not up to KPN to decide whether and when MDF access will be 

withdrawn. Market parties who invested in the roll out of networks should be in the position 
to decide whether and when they consider MDF access not longer as an insufficient from 
of access, which principle should be made clear by OPTA. The possible sale of buildings in 
which MDF access is offered, does not change any of this. 

29.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De andere aanbieders ondersteunen een periode van ‘overlay’, waarin KPN MDF–access blijft onder-
steunen. De duur van die periode zou daarbij afhankelijk moeten zijn van de tijd dat andere aanbie-
ders MDF access willen afnemen dan wel de tijd die nodig is om investeringen terug te verdienen. 
Deze termijn zou niet door KPN moeten worden bepaald. Er bestaan verschillende verwachtingen ten 
aanzien van de feitelijke duur van de overlay periode.  
Sommige aanbieders waarschuwen dat voor spectraal overlast die bij gelijktijdige toepassing van 
VDSL en DSLtechnieken in de overlay periode kan ontstaan. 
 
KPN geeft aan dat het bij voorbaat sturen van de markt niet past tijdens deze overgangsfase, waarin 
partijen de gelegenheid hebben om te beoordelen van welke diensten zij gebruik willen maken.  
 
Het college is van mening dat hij met de uitfaseringsvoorwaarden opgenomen in hoofdstuk 5 van het 
Positionpaper de door partijen aangedragen problemen voldoende adresseert. Het college verwijst 
dan ook naar dit hoofdstuk.  
 

Vraag 30.   Wenselijke invulling overgangsperiode? 
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Wat is uw standpunt ten aanzien van de wenselijke invulling van een overgangsperiode en de in het 
kader van die periode relevante aspecten? Ziet u nog andere relevante aspecten? 

30.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is niet gelukkig met de term “overgangsperiode” nu dit impliceert dat All-IP een vol-
dongen feit is, hetgeen zeer zeker niet het geval is. Immers, pas nu staan partijen voor de 
gezamenlijke startvraag hoe de toekomst van het aansluitnetwerk er uit dient komen te 
zien. Te allen tijde dienen de huidige voorwaarden voor MDF, backhaul en co-locatie te 
blijven gelden en door OPTA te worden ondersteund. Dit is eerst anders na instemming 
daartoe van de afnemers. Het uitrolschema moet bindend zijn voor KPN. Planning door 
andere investeerders is onmogelijk indien KPN zijn schema unilateraal kan wijzigen. 

 
bbned - Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat er sprake is van het einde van de 

overgangsperiode: 
o Alle (vaste) telefonieklanten van KPN zijn weg gemigreerd van het traditionele tele-
fonieplatform. 
o Er is geen enkele vraag meer naar line sharing 
o Alle MDF Access dienstverlening naar alle marktpartijen is gestaakt 
o Alle eindgebruikers in Nederland zijn vanuit SLU co-locatie met SDF Access of al-
ternatieve toegangsvormen aansluitbaar 

- De overgangsperiode en de voorwaarden die daarvoor gelden kunnen niet los worden 
gezien van de andere aspecten van een volwaardig alternatief voor MDF Access. 
- Veel informatie van KPN ontbreekt nog, wat een goede beantwoording van deze vraag 
moeilijk maakt. 
- bbned heeft veel geld geïnvesteerd in de infrastructuur. Hoge investeringen zoals bij-
voorbeeld de VVE co-locatie worden afgeschreven over tientallen jaren. Het moge duidelijk 
zijn dat dit soort investeringen nog bij lange na niet is terugverdiend. Het hele netwerk is 
onlangs geüpgrade naar ADSL2+. Dit is nog lang niet terugverdiend en dat zal ook niet 
gebeuren als deze tendens zich voortzet. Het zijn slechts enkele voorbeelden die illustre-
ren dat er zeer hoge investeringen nog lang niet terugverdiend zijn. Dit vergt een over-
bruggingsperiode van vele jaren. 
- Dilemma: om de hoge verzonken investeringen terug te verdienen moet de huidige MDF 
Access dienstverlening zeker nog tot 2015 onverminderd geleverd te worden. Dit is echter 
een dermate lange termijn dat verdere uitbreiding van het netwerk en investeringen in het 
netwerk noodzakelijk zijn om te kunnen blijven concurreren. Deze investeringen moeten 
echter ook weer terugverdiend kunnen worden, hetgeen een nog langere voortgezette 
toegang tot MDF Access vraagt. 

 
Colt Migration needs to be seamless for all wholesale and retail customers. Compensation 

should be given for stranded investments that are left without returns. 
 
Eurofiber  Gedurende de overgangsperiode dienen dezelfde voorwaarden voor MDF-, backhaul en 

co-locatie te gelden als ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden en door 
OPTA worden ondersteund. Het uitrolschema moet bindend zijn voor KPN. Planning door 
andere investeerders is onmogelijk indien KPN zijn schema unilateraal kan wijzigen.  
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KPN Vanzelfsprekend neemt KPN een overgangsperiode in acht. Over de redelijkheid van die 

periode zal KPN overleggen met marktpartijen. Dat gaat overigens om een andere  rede-
lijkheid dan de vraag of het redelijk is dat KPN toegang moet bieden tot iets wat zij niet 
meer heeft. 

 
Orange  Orange is van mening dat het niet op voorhand vaststaat dat er sprake moet zijn van een 

overgangsperiode. Alleen als sprake is van een volwaardig alternatief dat acceptabel is 
voor alle concurrenten op het netwerk van KPN, concurrenten van KPN onvoldoende ren-
dement uit hun investering in MDF-access kunnen halen én niet in redelijkheid van KPN 
kan worden gevergd dat zij MDF-access in stand laat, kan het zo zijn MDF-access wordt 
uitgefaseerd en er sprake is van een overgangstermijn. 

 
Orange is van mening dat deze overgangstermijn minimaal 5 tot 10 jaar moet duren en 
ondersteunt de constatering van OPTA dat er geen reden is waarom gedurende de over 
gang andere dan de huidige tarieven en voorwaarden zouden moeten gelden. In aanvul-
ling daarop wil Orange onder de aandacht brengen dat er een groot gevaar is in de eerste 
fase van All-IP dat er op wholesale niveau een price squeeze plaatsvindt, met andere 
woorden het gevaar is zeer reëel dat KPN tegen (te) lage kosten WBA aanbiedt, waardoor 
op basis van de huidige MDFaccess tarieven en voorwaarden niet effectief kan worden 
geconcurreerd. 

 
Tele2/V In de overgangsperiode moeten marktpartijen in redelijkheid kunnen beschikken over de 

dienstverlening MDF van KPN. Het valt op dat het issue paper met name ook de belasting 
voor KPN wil afwegen tegen de redelijkheid van de periode die de concurrerende aanbie-
ders moet krijgen. Wij willen er in deze nogmaals op wijzen dat KPN in deze de regie heeft 
en indien KPN de overgangstermijn als een onredelijke belasting ervaart, KPN dan voor 
marktpartijen aantrekkelijke migratie voorstellen kan doen. Daarbij willen we OPTA met 
klem verzoeken in deze ook de belasting voor marktpartijen in de gaten te houden. De 
problematiek van onder meer de losgetrokken lijnen wat KPN nog steeds niet onder con-
trole lijkt te hebben zal in een overlay situatie mogelijk ernstig toe kunnen nemen. Zaken 
die meegenomen moeten worden zijn: 
- Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat er sprake is van het einde van de 
overgangsperiode: 

o Alle (vaste) telefonieklanten4 van KPN zijn weg gemigreerd van het traditionele tele-
fonieplatform 
o Er is geen vraag meer naar linesharing 
o Alle MDF Access dienstverlening naar alle marktpartijen is gestaakt 
o Alle eindgebruikers in Nederland zijn vanuit SLU co-locatie met SDF Access of al-
ternatieve toegangsvormen aansluitbaar 

- Invulling van de overgangsperiode 
o Linesharing faciliteiten in de SLU co-locatie 

- De overgangsperiode en de voorwaarden die daarvoor gelden kunnen niet los worden 
gezien van de andere aspecten van een volwaardig alternatief voor MDF Access. 
- Veel informatie van KPN ontbreekt nog, wat een goede beantwoording van deze vraag 
moeilijk maakt. 
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- Tele2/Versatel heeft veel geld geïnvesteerd in de infrastructuur. 
- Hoge investeringen zoals bijvoorbeeld de vve co-locatie worden afgeschreven over tien-
tallen jaren. Het moge duidelijk zijn dat dit soort investeringen nog bij lange na niet is te-
rugverdiend. Het hele netwerk is onlangs geüpgrade naar ADSL2+. Dit is nog lang niet te-
rugverdiend en dat zal ook niet gebeuren als deze tendens zich voortzet. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden die illustreren dat er zeer hoge investeringen nog lang niet terugver-
diend zijn en ook niet zullen worden.Dit soort financiële consequenties is alleen door KPN 
te overzien en op te brengen. 
- Dilemma: om de hoge verzonken investeringen terug te verdienen moet de huidige MDF 
Access dienstverlening zeker nog tot 2015 onverminderd geleverd te worden. Dit is echter 
een dermate lange termijn dat verdere uitbreiding van het netwerk en investeringen in het 
netwerk noodzakelijk zijn om te kunnen blijven concurreren. Deze investeringen moeten 
echter ook weer terugverdiend kunnen worden, hetgeen een nog langere voortgezette 
toegang tot MDF Access vraagt. 

30.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende. 
 
KPN geeft in haar reactie aan dat afgezien van de invulling van een redelijke overgangsperiode los 
staat van de vraag of het redelijk is om haar te verplichten tot toegang tot faciliteiten die zij niet meer 
heeft. 
Uit de reacties van de andere aanbieders marktpartijen op de in het issuepaper genoemde relevante 
aspecten komt naar voren dat zij gedurende overgangsperiode  
- MDF access, MDF backhaul en MDF co-locaties tegen bestaande voorwaarden instand willen 

houden; 
- Voldoende tijd willen hebben om de investeringen in de infrastructuur terug te verdienen of een 

compensatie voor niet terugverdiende investeringen willen; 
- Een seamless migratie van wholesale en retailklanten willen; 
- Een goede Informatievoorziening door KPN willen; 
- Een bindende planning van uitrolschema KPN willen; 
- De mogelijkheid van line sharing op het niveau van SLU willen hebben.  
 
Voor het standpunt terzake genoemde aspecten verwijst het college naar hoofdstuk 5 en paragraaf 
6.5 van het Positionpaper.  

Vraag 31.   Relevante aspecten verkoop MDF-locaties? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de in het kader van de door KPN voorgenomen verkoop van 
MDF-locaties relevante aspecten? Ziet u nog andere relevante aspecten? 

31.1 Ontvangen reacties 

ACT De eigendom van de co-locatie locaties dient los te staan van de verplichting van KPN tot 
voortgezette dienstverlening voor MDF. Als de locaties worden verkocht, dient de dienst-
verlening ontbundelde toegang met inbegrip van gereguleerde co-locatie aan de afnemers 
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te zijn gewaarborgd. Hier geldt de hoofdregel ‘koop breekt geen huur’. 
 
bbned - De vraag of gelijktijdige verkoop binnen de overgangstermijn mogelijk is, wordt in eerste 

instantie bepaald door de omschrijving van die overgangstermijn. Als de termijn een duide-
lijke “time-box” is waarna rechten van marktpartijen komen te vervallen, is dit voor bbned 
niet acceptabel. Als de overgangstermijn gedefinieerd is volgens het principe dat de bin-
nen het MDF verzorgingsgebied liggende SDF locaties door marktpartijen onder gelijke 
condities betrokken zijn dan wel marktpartijen afstand gedaan hebben van die mogelijk-
heid, is voor bbned voortijdige verkoop onder condities bespreekbaar. 
- De huidige transmissie tussen eindgebruiker - SDF – MFD is in de visie van bbned een 
onlosmakelijk onderdeel van de ‘unbundled local loop’ waarin dus de aan marktpartijen toe 
te rekenen kosten component ‘SDF – MDF’ een bestaand gegeven is. Deze kosten com-
ponent mag dus geen verhoging krijgen vanwege het feit dat KPN marktpartijen laat ver-
huizen naar een andere KPN locatie. 
- Bij het ontbreken van een volwaardig MDF alternatief, is het uitfaseren van de hoofdver-
deler alleen een optie voor bbned als onbelemmerde toegang tot bestaande en nieuwe 
eindgebruikers onder gelijke condities gewaarborgd blijft, inclusief line sharing. 
- De vraag is hier of alle eindgebruikers in het verzorging gebied van een af te stoten MDF 
Locatie onbelemmerde toegang behouden tot de vanuit die locatie geboden infrastructuren 
en diensten. Het mag niet zo zijn dat alleen voor bestaande nog niet naar All-IP gemi-
greerde de toegang mogelijk blijft, ook moeten nieuwe eindgebruikers naar een vanuit de 
MDF georganiseerde infrastructuur kunnen blijven overschakelen. 
- De tijdsplanning van KPN dient vooraf door marktpartijen te worden goedgekeurd. 
- Deze materie is buitengewoon complex. De consequenties zijn – vooralsnog – niet te 
overzien. Dat moet echter wel het geval zijn voordat er sprake is van enige (onomkeerba-
re) uitrol van VDSL door KPN. 
- Indien KPN zelf niet gebruikmaakt van de MDF-locatie maar marktpartijen nog wel, dan 
dienen deze marktpartijen deze locaties tegen gelijkblijvende, gereguleerde condities te 
kunnen blijven afnemen. Ergo, van enige kostenexplosie kan en mag geen sprake zijn. 

 
Colt Ownership of a building should not be a parameter in the phasing out of MDF access. If 

KPN sells a location for which MDF access is still in demand, it should be required to de-
mand that the new owner will continue to support MDF access for as long as there is de-
mand for such access. Network architecture, modelling & field-testing need to take this into 
account. 

 
Eurofiber De eigendom van de co-locatie locaties dient los te staan van de  verplichting van KPN tot 

voortgezette dienstverlening voor MDF. Als de locaties worden verkocht, dient de dienst-
verlening van KPN aan de afnemers te zijn gewaarborgd. 

 
KPN  Bij deze vraag dient in ogenschouw te worden genomen dat het merendeel van de poten-

tiële MDF-locaties niet gebruikt worden door marktpartijen. Of KPN bezittingen af stoot of 
niet is niet iets waar de Telecomwet over gaat. Zoals bij vraag 30 gesteld: KPN zal over-
leggen met marktpartijen over overgangsperiodes of mogelijke andere oplossingen. 

 
Orange  Orange is van mening dat er onvoldoende aandacht voor alternatieven voor en varianten 
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van verkoop van MDF-locaties. Orange vindt dat KPN erg veel nadruk legt op de financie-
ring van All-IP door de verkoop van MDF-locaties. Orange kan zich niet aan de indruk ont-
trekken dat niet zozeer de verkoop maar eerder de sluiting van MDF-locaties de doelstel-
ling is van KPN. 

 
Orange vindt dat niet moet worden aangenomen dat verkoop van MDF-locaties ook bete-
kent dat de locaties ook worden gesloten. Er zijn voldoende alternatieven voor sluiting van 
MDFs. Zo kunnen MDF-locaties gedeeltelijk worden verkocht, kan er een ketenbeding 
worden opgenomen die MDF-access veilig stelt. Al deze opties moeten worden onder-
zocht. 
 
Tot slot wil Orange opmerken dat de MDF-locaties van KPN in een monopoliepositie zijn 
verworven. Het staat voor Orange daarmee niet vast dat het KPN überhaupt de  opbrengst 
van deze locaties eigen gewin kan gebruiken. Orange is van mening dat concurrenten met 
een aanwezigheid in een MDF-locatie gecompenseerd moeten worden voor de sluiting van 
de MDF-locatie. 

 
Tele2/V In het algemeen is het toe te juichen dat het netwerk van KPN efficiënter wordt op voor-

waarde dat de KPN wholesale diensten daardoor ook goedkoper worden. Daarbij dienen 
de bestaande verplichtingen van KPN op de nieuwe sitautie afgebeeld te worden waarbij 
met name het leveren van het verglaasde deel van het netwerk verplicht moet worden. 
MDF centrales intact laten uitsluitend ten behoeve van de concurrentie terwijl KPN er zelf 
geen gebruik meer van maakt lijkt ons een niet gewenste oplossing: 
- De oplossing zal uit de aard der zaak op termijn relatief duur zijn. 
- Er ontstaat een ongewenste ontwikkeling van twee verschillende infrastructuren waaraan 
verschillende afnemers hangen. Dit is de omgekeerde route van equivalence. Deze route 
bevat allerlei mogelijkheden van concurrentieverstoring. 
- De vraag of gelijktijdige verkoop binnen de overgang termijn mogelijk is wordt in eerste 
instantie bepaald door de omschrijving van die overgang termijn als de termijn een duide-
lijke “time-box” is waarna rechten van marktpartijen komen te vervallen is dit voor Te-
le2/Versatel niet acceptabel. Als de overgang termijn gedefinieerd is volgens het principe 
dat de binnen het MDF verzorging gebied liggende SDF locaties door marktpartijen onder 
gelijke condities betrokken zijn cq marktpartijen afstand gedaan hebben van die mogelijk-
heid is voor Tele2/Versatel voortijdige verkoop onder condities bespreekbaar. 
- De huidige transmissie tussen eindgebruiker - SDF – MFD is binnen de visie van Te-
le2/Versatel een onverbrekelijk onderdeel van de ‘unbundled local loop’ waarin dus de aan 
marktpartijen toe te rekenen kosten component ‘SDF – MDF’ een bestaand gegeven is, 
deze kosten component mag dus in principe geen verhoging krijgen vanwege het feit dat 
KPN marktpartijen laat verhuizen naar een andere KPN locatie. 
- Bij het ontbreken van een volwaardig MDF alternatief is het uitfaseren van de hoofdver-
deler alleen een optie voor Tele2/Versatel als onbelemmerde toegang tot bestaande en 
nieuwe eindgebruikers onder gelijke condities gewaarborgd is, inclusief linesharing of een 
andere technische vorm van het leveren van voice diensten door KPN. 
- De vraag is hier of alle eindgebruikers in het verzorging gebied van een af te stoten MDF 
Locatie onbelemmerde toegang behouden tot de vanuit die locatie geboden infrastructuren 
en diensten. Het mag niet zo zijn dat alleen voor bestaande nog niet naar All-IP gemi-
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greerde de toegang mogelijk blijft, ook moeten nieuwe eindgebruikers naar een vanuit de 
MDF georganiseerde infrastructuur kunnen blijven overschakelen. 
- Indien er een aantrekkelijke migratiedienst gereguleerd in de markt wordt gezet, zijn alle 
overgangsissues eenvoudig op te lossen omdat ze gereduceerd worden tot operationele 
problemen 

31.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De andere aanbieders geven in hun reactie aan dat een voortijdige verkoop van MDF locaties moge-
lijk zou kunnen zijn mits de toegang tot deze MDF locaties tegen de huidige voorwaarden wordt ge-
waarborgd. Het mag niet leiden tot een kostenverhoging van MDF access. Gewaarborgd moet worden 
dat eindgebruikers, ook die naar All-IP zijn gemigreerd, ook na de voortijdige verkoop toegang tot de 
via de MDF geleverde diensten krijgen/hebben. Orange voert aan dat KPN de andere aanbieders voor 
de sluiting van de MDF locaties zou moeten compenseren uit de verkoopopbrengst.  
KPN merkt op dat het merendeel van de MDF locaties niet gebruikt wordt door andere aanbieders en 
dat de Telecommunicatiewet niet over de verkoop van bezittingen van KPN gaat. 
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 5.3 van het Positionpaper. 
 

Vraag 32.   Relevante aspecten van de transitie? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de in het kader van de transitie naar het volwaardige alternatief 
voor MDF-access relevante aspecten? Ziet u nog andere relevante aspecten? 

32.1 Ontvangen reacties 

ACT OPTA dient maatregelen te nemen zodat KPN (onder strikt toezicht van OPTA) op alle 
netwerk- en dienstenniveaus seamless migratiediensten ontwikkelt die afnemers in staat 
stellen op een door hen gewenst moment overgaan naar een andere wholesale dienst. 
Seamless migratie betekent niet dat apparatuur bij eindgebruikers moet worden vervan-
gen, bijvoorbeeld voor SDSL en zeker niet dat afnemers daarvoor kosten moeten maken.  

 
Seamless migratie betekent dat geen bestaande productopties en service levels vervallen 
of verslechteren en geen onderbrekingen buiten de nachtelijke planned work hours optre-
den, en tevens dat het kostenniveau van afnemers niet stijgt. ACT kan zich er in vinden dat 
zoveel mogelijk wordt gewerkt met gestandaardiseerde werkwijzen en protocollen en tijdig 
pilots worden uitgevoerd waarvan de resultaten worden meegenomen bij de verdere 
dienstontwikkeling. De deelname van de toezichthouder hierin is essentieel. 

 
bbned - De transitie is een essentieel onderdeel van een volwaardig alternatief. Zonder een (eco-

nomisch en technisch) volwaardige transitie is een volwaardig alternatief voor MDF Access 
een lege dop. 
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- Een relevante vraag binnen de transitie is of de transitie gedreven mag worden vanuit de 
ambitie van KPN naar een ‘nieuw netwerk’ of, gedicteerd wordt vanuit de marktvraag die 
de eindgebruiker stelt naar diensten die slechts vanuit dat nieuwe netwerk te realiseren 
zijn. In dat laatste geval bepaalt de markt en de concurrentie op diensten de uitfasering 
van de MDF. De vraag is immers niet of er een nieuwe infrastructuur rond All-IP mag ko-
men maar of dit gepaard moet gaan met een geforceerde uitfasering van IP diensten van-
uit de MDF. Het feit dat KPN de introductie van All-IP conditioneel verbindt aan de verkoop 
van MDF-locaties als financieringsbron heeft uitsluitend te maken met de financiële positie 
van KPN en mag, naar mening van bbned, geen invloed hebben op de concurrerende in-
frastructuren van marktpartijen. 
- bbned is van mening dat geforceerde uitfasering nadelig is voor marktpartijen zolang die 
in een economisch rendabele vraag voorzien vanuit de MDF infrastructuur. KPN zal, als zij 
een voortijdige migratie van MDF naar SDF wenst, aan marktpartijen een aanbod moeten 
doen waarbij marktpartijen hun concurrerende infrastructuur tot in de SFD kunnen brengen 
met behoud van de in de MDF bestaande “economies of scale”. 
- Een eventuele migratie van de MDF naar de SDF moet een minimale impact hebben op 
de bestaande dienstverlening en mag geen negatieve impact hebben op eventuele toe-
komstige diensten die marktpartijen van de MDF hadden kunnen realiseren. 
- Het transitieproces dient, naar mening van bbned, transparant te zijn, het transitie proces 
met de benodigde protocollen en werkwijzen dient naar mening van bbned eerst duidelijk 
met markt partijen overeengekomen te zijn voordat er gesproken kan worden over eventu-
ele transitietermijnen. 
- bbned is van mening dat pilots noodzakelijk zijn en dat KPN slechts pilots mag uitvoeren 
nadat met marktpartijen het overleg over de transitie vorm heeft gekregen en dat marktpar-
tijen in staat geacht mogen worden op volwaardige wijze aan een pilot te kunnen deelne-
men. Pilots uitgevoerd voordat aan deze voorwaarde is voldaan, geven KPN een voor-
sprong, hetgeen onwenselijk is. 

 
Colt Reference Offers for all services are needed under the auspices of OPTA. Migration ser-

vices need to be developed for seamless migration. 
 
Eurofiber  OPTA dient maatregelen te nemen opdat KPN (onder strikt toezicht van OPTA) op alle 

netwerk- en dienstenniveaus, migratiediensten ontwikkelt die afnemers in staat stellen op 
een door hen gewenst moment over te gaan naar een andere wholesale dienst of alterna-
tieve infrastructuur Eurofiber kan zich er in vinden dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met 
gestandaardiseerde werkwijzen en protocollen en tijdig pilots worden uitgevoerd waarvan 
de resultaten worden meegenomen bij de verdere dienstontwikkeling. De deelname van de 
toezichthouder hierin is essentieel. 

 
KPN Er is één dominant aspect: wat ook de uitkomst van de overwegingen van OPTA zal zijn, 

het mag niet leiden tot inefficiënties in oplossingen die ten nadele komen van de concur-
rentie positie met de kabel, noch ten nadele zijn van innovatie in dienstverlening en zeker 
niet ten nadele komen van eindgebruikers. 

 
Orange  Orange heeft bovenstaand al vele aspecten aan de orde gebracht. In aanvulling op de 

onderwerpen die al door OPTA zijn geïdentificeerd wil Orange de volgende onderwerpen 
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onder de aandacht van OPTA brengen: 
- Non-discriminatoir gebruik van informatie bij migratie. KPN heeft een klantenbestand op-
gebouwd vanuit een monopoliesituatie en heeft onder meer AMM op de retailmarkt voor 
vaste telefonie en de markt voor ontbundelde toegang. OPTA moet voorwaarden stellen 
aan het benaderen van klanten voor de overgang van telefonie klanten naar een nieuwe 
aansluiting op basis van All-IP. Concurrenten van KPN dienen dezelfde mogelijkheden 
hiervoor te krijgen als KPN (toegang tot NAW gegevens, gezamenlijke mailings, etc.) 
- Is het mogelijk op basis van de All-IP infrastructuur diensten te blijven aanbieden op ba-
sis van ADSL(2+). KPN stelt haar netwerk downwards compatibel is, dit moet echter nader 
worden uitgewerkt. 

 
Tele2/V  - Allereerst dienen marktpartijen die hebben geïnvesteerd in MDF access en daarmee een 

dynamische markt hebben gecreëerd in Nederland uitzicht te hebben op een redelijke ren-
dement op de door hun gedane investeringen. 
- Een relevant aspect binnen de transitie is, of de transitie gedreven mag worden vanuit de 
ambitie van KPN naar een ‘nieuw netwerk’ of, gedicteerd wordt vanuit de marktvraag die 
de eindgebruiker stelt naar diensten die slechts vanuit dat nieuwe netwerk te realiseren 
zijn. In dat laatste geval bepaald de markt en de concurrentie op diensten de uitfasering 
van de MDF, De vraag is immers niet of er een nieuwe infrastructuur rond All-IP mag ko-
men maar of dit gepaard moet gaan met een geforceerde uitfasering van IP diensten van-
uit de MDF. Het feit dat KPN de introductie van All-IP conditioneel verbind aan de verkoop 
van MDF-locaties als financieringsbron heeft uitsluitend te maken met de financiële positie 
van KPN en mag naar de mening van Tele2/Versatel geen operationele invloed hebben op 
de concurrerende infrastructuren van marktpartijen. 
- Tele2/Versatel is van mening dat timeboxing van uitfasering nadelig is voor marktpartijen 
zolang die in een economisch rendabele vraag voorzien vanuit de MDF infrastructuur. KPN 
zal, als zij een voortijdige migratie MDF – SDF wenst, aan marktpartijen een aanbod moe-
ten doen waarbij marktpartijen haar concurrerende infrastructuur tot in de SFD kunnen 
brengen met behoud van de in de MDF bestaande “economies of scale”. 
- Een eventuele migratie MDF – SDF moet een minimale impact hebben op de bestaande 
dienstverlening en mag geen impact hebben op eventuele toekomstige diensten die 
marktpartijen van de MDF hadden kunnen realiseren. 
- Het transitie proces dient naar mening van Tele2/Versatel transparant te zijn, het transitie 
proces met de benodigde protocollen en werkwijzen dient naar mening van Tele2/Versatel 
eerst duidelijk met markt partijen overeengekomen te zijn voordat er gesproken kan wor-
den over eventuele transitie termijnen. 
- Tele2/Versatel is van mening dat pilots noodzakelijk zijn maar dat pilots een duidelijk doel 
dienen te hebben. De pilots die nu door KPN worden aangekondigd hebben meer het ka-
rakter van een vroege uitrol. Een pilot kan slechts plaats vinden als de doelen helder ge-
formuleerd zijn. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van migratiediensten en dat de re-
delijkheid van line sharing technische en operationeel getest wordt. De thans aangekon-
digde pilot mist dit allemaal en zal alleen tot effect hebben dat KPN een voorsprong op-
bouwt, hetgeen in de visie van Tele2/Versatel onwenselijk is. 

 
Vodafone Vodafone is voorstander van een gedegen fasering van de overgang naar All-IP. Met na-

me het moment van sluiting van MDF-lokaties lijkt hierbij van belang. De fasering moet al-
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ternatieve infrastructuur aanbieders de kans geven zich aan de nieuwe situatie aan te pas-
sen. De precieze uitwerking van deze fasering zal in overleg met de markt moeten worden 
vastgesteld, waarbij actieve betrokkenheid van OPTA om dit proces in goede banen te lei-
den wenselijk is. 

32.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Andere aanbieders geven aan dat KPN een gedegen migratieproces op transparante wijze dient in te 
richten en seamless migratiediensten dient te ontwikkelen die afnemers in staat stellen om over te 
gaan naar een andere wholesale dienst. Het moment van overgang moet door marktpartijen zelf kun-
nen worden bepaald. Als KPN een aanbieder eerder naar de SDF zou willen laten migreren zou KPN 
een aanbod moeten doen dat haar in staat stelt om dit met behoud van de bereikte ‘economies of 
scale’ te doen.  
KPN merkt op dat bij de transitiefase voorop moet staan dat gekozen oplossingen niet mogen leiden 
tot inefficiënties die nadelig zijn voor de concurrentiepositie ten opzichte van de kabel en niet mag 
leiden tot nadelen voor de eindgebruikers.  
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar hoofdstuk 5 van het Positionpaper. 

Vraag 33.   Rol OPTA in beoordeling volwaardig alternatief? 
 
Wat is uw standpunt ten aanzien van de mogelijke rol die OPTA zou kunnen of moeten innemen in het 
kader van de beoordeling of goedkeuring van een volwaardig alternatief voor MDF-access? 

33.1 Ontvangen reacties 

ACT OPTA dient een proactieve houding aan te nemen bij de beoordeling van de volwaardige 
alternatieven voor MDF-access en deze te beoordelen conform de in § 2.2 omschreven 
randvoorwaarden die nader met marktpartijen dienen te worden uitgewerkt. Daartoe dient 
een Industry Group te worden ingericht. OPTA moet wel een sturende rol spelen, maar de 
beoordeling van een volwaardig alternatief moet berusten op markt consensus. 

 
bbned - Als reeds eerder betoogd, dient OPTA zich (pro) actief op te stellen en ex ante te toetsen 

of er sprake is van een volwaardig alternatief. Dit alternatief zal onder andere aan de eer-
dergenoemde fit for purpose test moeten voldoen en mag niet eerder door KPN worden 
geïntroduceerd en aan zichzelf geleverd worden dan nadat aan alle hiervoor beschreven 
voorwaarden is voldaan. 
- Als OPTA zich niet pro-actief opstelt in de vorming van een volwaardig alternatief voor 
MDF Access, zal dat onvermijdelijk leiden tot het langer uitblijven van duidelijkheid. Gezien 
de uitlatingen van KPN over infrastructuurconcurrentie is het uitgesloten dat KPN en MPP 
het onderling eens gaan worden over een volwaardig alternatief voor MDF Access. KPN 
heeft geen baat bij duidelijkheid en zal ook geen haast maken mee te werken aan duide-
lijkheid. 
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- Naast de beoordeling door OPTA of het alternatief daadwerkelijk technisch en econo-
misch een volwaardig alternatief is, zal OPTA vooral moeten waken dat er rondom het 
volwaardig alternatief een level playing field bestaat. Dat ziet dan met name op de timing 
van de uitrol van de verschillende partijen. 
- Consequentie van het bovenstaande is dat, naar mening van bbned, op korte termijn een 
hernieuwde marktanalyse moet plaatsvinden waarin rekening wordt gehouden met de am-
bities van KPN op het gebied van All-IP en de gevolgen daarvan voor het concurrentie-
landschap in Nederland. 
- Naast de bestaande IG SLU zal OPTA ook een IG moeten starten en leiden die exclusief 
ziet op de overgangssituatie waarin verschillende transities plaatsvinden. Immers, de 
overgangssituatie is eerst dan afgerond als de laatste transitie volledig is voltooid. Het 
spreekt voor dat een en ander op korte termijn wordt geëntameerd. Dit gelet op de rol die 
KPN thans speelt in de IG SLU die bbned niet het vertrouwen geeft dat deze overgangspe-
riode in onderling overleg, zonder actief optreden van OPTA, tot een goed einde zal ko-
men. Immers, KPN heeft het in de IG SLU uitsluitend over de door haar gewenste eindsi-
tuatie en lijkt zich niets gelegen te laten liggen aan de, in de ogen van bbned, belangrijker 
overgangsperiode. Het spreekt overigens voor zich dat in deze nieuwe IG ook de transities 
die KPN voor zichzelf organiseert, ter tafel dienen te komen, zodat marktpartijen niet voor 
verrassingen komen te staan. Dit indiceert derhalve een vanwege OPTA gereguleerd pro-
ces. 

 
Colt Pro-active, ensuring the full picture and all little details are set for the development of effec-

tive competition in the market. 
 
CoBo Om schade voor consumenten door eventueel misbruik van de nieuwe positie die de All-IP 

plannen aan KPN geeft te voorkomen en om andere aanbieders de mogelijkheid te beiden 
optimaal mee te profiteren van de nieuwe mogelijkheden van het All-IP netwerk is een ste-
vigere regierol van OPTA onontbeerlijk. Ook vooraf. De Consumentenbond betwijfelt of 
deze regiefunctie nu al behoort tot de bevoegdheden van OPTA. Om deze rol goed te 
kunnen vervullen zal een beleidskader nodig zijn van het ministerie van Economische Za-
ken. Dat beleidskader moet er voor zorgen dat OPTA de mogelijkheid heeft de veranderin-
gen door All-IP pro-actief en direct te volgen en in te grijpen waar nodig. 

 
Eurofiber OPTA dient een pro-actieve houding aan te nemen bij de beoordeling van de volwaardige 

alternatieven voor MDF-access en deze te beoordelen conform de in § 8 omschreven 
randvoorwaarden die nader met marktpartijen dienen te worden uitgewerkt. Daartoe dient 
een Industry Group te worden ingericht, met een directe rol voor OPTA. OPTA moet wel 
een sturende rol spelen, maar de beoordeling van een volwaardig alternatief moet berus-
ten op marktconsensus. 

 
KPN Behoudens haar bestaande bevoegdheden – en mogelijke andere bevoegdheden na 

nieuwe marktanalyses – heeft OPTA hier geen formele rol. OPTA kan de ontwikkelingen 
monitoren. 

 
Orange  OPTA dient hier een pro-actieve rol in te spelen. Het moet klip en klaar zijn dat KPN niet 

kan beginnen met de uitrol en introductie van All-IP voordat OPTA haar goedkeuring aan 
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een volwaardig alternatief heeft gegeven. Eerst moet er goedkeuring van OPTA komen 
voor alle relevante aspecten van de All-IP plannen van KPN. Dit zelfde geldt voor de start 
van de pilots die KPN wil uitvoeren. OPTA dient een beoordeling uit te voeren op alle rele-
vante punten: voorwaarden voor continuering van MDF-access; alternatieven voor MDF-
access, het model van subloop ontbundeling en de tarieven en voorwaarden, tarieven en 
voorwaarden van het WBA aanbod, tarieven en voorwaarden van SLU-backhaul, de on-
derlinge samenhang tussen de verschillen modellen, bijvoorbeeld ten aanzien van price 
squeeze. 

 
Tele2/V - Als reeds eerder betoogd, dient OPTA zich (pro) actief op te stellen en ex ante te toetsen 

of er sprake is van een volwaardig alternatief. Dit alternatief zal onder andere aan de eer-
dergenoemde fit for purpose test moeten voldoen en mag niet eerder door KPN worden 
geïntroduceerd en aan zichzelf geleverd worden dan nadat aan alle hiervoor beschreven 
voorwaarden is voldaan. 
- Voor de in deze reactie aangegeven noodzakelijke matregelen om infrastructuur concur-
rentie te behouden, dient OPTA de marktanalyse besluiten te herzien en alsnog de door 
Versatel gevraagde verplichtingen opleggen. 
- In het bijzonder betreft dit de verplichtingen in de huurlijnen markt mbt het reguleren van 
MDF-backhaul, de verplichtingen in markt 11 met betrekking tot de aankondigingtermijn en 
de verplichting in markt 12 voor het reguleren van bitstroom. Dat laatste geeft OPTA na-
melijk een handvat om een ethernetdienst op de fiber tussen HVD en KVD als bitstroom te 
reguleren. 
- Indien OPTA van mening is dat OPTA hier niet aan kan voldoen dient OPTA op de kortst 
mogelijke termijn een nieuwe analyse te maken en op grond van die analyse de noodzake-
lijke verplichtingen opleggen. 
- OPTA dient vervolgens bij de handhaving van de verplichtingen ook de operationele uit-
voering door KPN in haar toezichthoudende taak mee te nemen. Van de geschiedenis van 
MDF access valt te leren dat, ondanks regulering van de diensten, door het ontbreken van 
adequaat toezicht op de operationele uitvoering KPN in staat stelde zijn voorsprong op te 
bouwen. 

33.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
De meeste aanbieders zijn van mening dat het college een pro-actieve rol dient te spelen bij de be-
oordeling van het volwaardig alternatief. Het volwaardig alternatief dient een technisch en economisch 
een alternatief te zijn. Daarbij dient het college dit alternatief ex ante te toetsen. bbned geeft daarbij 
aan dat het college een IG moet starten om het transitieproces te begeleiden, terwijl Tele2/Versatel 
ook de operationele uitvoering door KPN in dit toezicht wil betrekken. 
KPN is van mening dat het college buiten de bestaande bevoegdheden geen formele rol in het proces 
heeft.  
 
Voor het standpunt terzake verwijst het college naar paragraaf 2.2 van het Positionpaper. 
Het college verwijst voor zijn voorlopig standpunt over zijn rol in het kader van All-IP en het volwaardig 
alternatief naar paragraaf 2.2 respectievelijk hoofdstuk 4 van het Positionpaper. Tevens heeft het col-
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lege in hoofdstuk 3 in het Positionpaper aangekondigd voornemens te zijn nieuwe marktanalyses te 
starten om een volledige economische beoordeling te kunnen uitvoeren van de mogelijke alternatie-
ven voor MDF-access. Het college wenst deze alternatieven ook onderwerp te maken van de IG SLU.  
 

Vraag 34.   Relevante vraagstukken in relatie tot vaste telefonie? 
 
Wat zijn volgens u de relevante vraagstukken met betrekking tot de relatie tussen All-IP en vaste tele-
fonie? Welke van die vraagstukken spelen op korte termijn, en welke op langere termijn? Op welke 
manier zouden deze vraagstukken tot een oplossing kunnen worden gebracht, en ziet u hierbij een rol 
voor OPTA? 

34.1 Ontvangen reacties 

ACT Relevante vraagstukken voor vaste telefonie zijn de volgende: 
• de voorwaarden en tarieven voor IP interconnectie en bijbehorende transmissiesyste-
men; 
• de voorwaarden en tarieven voor migratiediensten van PSTN naar IP interconnectie. 
Deze vraagstukken komen gelijktijdig met de introductie van All-IP diensten door KPN aan 
de orde. Desalniettemin is het van belang dat de voorwaarden en tarieven van deze dien-
sten op voorhand worden vastgesteld. Aangezien het gereguleerde diensten betreft stelt 
ACT voor dat OPTA een pro-actieve rol speelt en hiervoor een Industry Group inricht. 

 
bbned - De vraag is hoe KPN de transitie van PSTN/ISDN naar VOIP gaat realiseren, en of in dit 

proces die eindgebruikers die voice van KPN afnemen en IP connectiviteit van een markt-
partij niet door die migratie “gedwongen” gaan worden ook hun IP connectiviteit via KPN te 
betrekken. Voorkomen moet worden dat KPN dit soort communicatiemomenten aangrijpt 
om (wholesale) klanten op haar netwerk terug te krijgen. 
- IP Service Providers zijn voornemens binnen de AMSIX een dedicated VOIP  intercon-
nectie punt in te richten en beschouwen derhalve de opzet van vier landelijke interconnec-
tie punten als een overbodige drempel verhogende oplossing. 

 
Colt The regulatory remedies imposed by OPTA as part of the market analyses, based upon an 

SMP finding, e.g. wholesale line rental, should not be called into question by network archi-
tecture changes. If necessary, the regulatory obligations should require KPN to properly 
emulate the access that has been granted and cannot be withdrawn. 

 
KPN  Zie vraag 1: de CPS en WLR verplichtingen dienen opnieuw bezien te worden in het kader 

van drempels voor markttoetreding èn in het kader van mogelijke technische alternatieven. 
Dat dient zo vroegtijdig te gebeuren dat geen look-alikes van oude diensten op nieuwe 
productieplatformen gebouwd hoeven worden, wat onnodig kosten verhogend werkt: dat 
zou neerkomen op het handhaven van stokers op een elektrische trein zoals in Engeland. 

 
Orange  Orange ziet verschillende vraagstukken in de relatie tussen All-IP en vaste telefonie: 

- de markt voor wholesale toegang vaste telefonie zal opnieuw moeten worden geanaly-
seerd. Er zullen immers fundamentele verandering plaatsvinden in deze markt; 
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- KPN heeft aangegeven vaste telefonie zowel op basis van C7 als op basis van IP te bie-
den. Er is echter geen duidelijkheid over tarieven die voor beide ‘diensten’ zullen gelden of 
dat het KPN vrijstaat klanten op een gegeven moment over te zetten naar telefonie op ba-
sis van IP. Voor Orange staat voorop dat moet worden voorkomen dat KPN haar dominan-
te positie op de markt voor vaste telefonie kan misbruiken door nieuwe abonnementsvor-
men al dan niet in combinatie met bundels van andere diensten aan te bieden. Daarom 
moeten worden gezorgd dat KPN en concurrenten op gelijke wijze in staat worden gesteld 
consumenten te benaderen (inclusief effectieve monitoring van misbruik machtspositie, en 
technische en economische repliceerbaarheid). 
- Er ligt ook een belangrijke relatie tussen retail ondergrensregulering. Als telefonie vanuit  
de SDF wordt gefaciliteerd op basis van IP is er volgens Orange geen reden meer voor 
een lichter regime voor VoIP telefonie dan voor PSTN telefonie. Immers de (grotendeels) 
in monopoliepositie verworven klantenbase van KPN zal uiteindelijk migreren naar telefo-
nie op basis van IP. 
- KPN heeft aangeven toegangsdiensten voor vaste telefonie te blijven bieden waaronder 
CPS. Orange vraagt zich af hoe de voorwaarden voor deze dienst er uit zien alsmede de 
technische vorm van toegang. 

 
Tele2/V - De vraag is hoe KPN de transitie van PSTN/ISDN naar VOIP gaat realiseren, en of in dit 

proces die eindgebruiker die voice van KPN afnemen en IP connectiviteit van een markt-
partij niet door die migratie “gedwongen” gaan worden ook hun IP connectiviteit via KPN te 
betrekken, Immers 2 IP aansluitingen bij 2 verschillende aanbieders is voor de eindgebrui-
ker overbodig complex om niet te zeggen onmogelijk vanuit een Service en Instandhou-
dingsoogpunt. 
- IP Service Providers zijn voornemens binnen de AMSIX een dedicated VoIP interconnec-
tie punt in te richten en beschouwen derhalve de opzet van 4 landelijke interconnectie pun-
ten als een overbodige dremarktpartijel verhogende oplossing. 

 
Vodafone Vodafone zou graag van OPTA de nadere uitwerking van de mogelijke gevolgen van All-IP 

voor de markten van vaste telefonie en huurlijnen vernemen. Vodafone voorziet bijvoor-
beeld vraagstukken met betrekking tot het verdwijnen van het onderscheid tussen lokaal 
en interlokaal telefoonverkeer bij vaste telefonie in een IP-omgeving en het op grond van 
nieuw dienstenaanbod ontstaan van een nieuwe indeling van de markten voor huurlijnen. 

34.2 Oordeel 

Op basis van de op deze vraag ontvangen reacties concludeert het college het volgende.  
 
Het college constateert dat marktpartijen een groot aantal issues zien die spelen op de markten voor 
vaste telefonie en huurlijnen. Een aantal partijen ziet een noodzaak voor nieuwe analyses omdat hui-
dige verplichtingen herzien moeten worden, andere partijen geven aan dat er geen reden is waarom 
bestaande verplichtingen niet ook zouden gelden voor het All-IP netwerk. Partijen zien de volgende 
issues als voorwaarden en tarieven voor IP-interconnectie en migratie, gedwongen migratie naar een 
gebundeld aanbod van voice en IP-connectiviteit, de invulling en passendheid van verplichtingen met 
betrekking tot CPS en WLR in nieuwe netwerk en de regulering van VoB en PSTN. 
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Voor het standpunt van het college terzake verwijst hij naar paragraaf 6.6 van het Positionpaper. Het 
college heeft met het Positionpaper aangegeven welke vervolgstappen hij op korte termijn zal nemen. 
Wanneer partijen van mening zijn dat het college niet de juiste onderwerpen adresseert, of nog ande-
re onderwerpen op korte termijn dient te adresseren verneemt het college dit graag.  
 

Vraag 35.   Relevante vraagstukken in relatie tot huurlijnen? 
 
Wat zijn volgens u de relevante vraagstukken met betrekking tot de relatie tussen All-IP en wholesale- 
en retailhuurlijnen? Welke van die vraagstukken spelen op korte termijn, en welke op langere termijn? 
Op welke manier zouden deze vraagstukken tot een oplossing kunnen worden gebracht, en ziet u 
hierbij een rol voor OPTA? 

35.1 Ontvangen reacties 

ACT ACT is van mening dat huurlijnen op basis van ethernet emulatie dienen te worden gere-
guleerd en verwijst hiervoor naar de ACT zienswijze d.d. 31 augustus 2005 en het beroep-
schrift huurlijnen dat binnen afzienbare termijn bij het CBb wordt ingediend. ACT meent dat 
OPTA in strijd met de wet en de beginselen van het algemeen Europees mededingings-
recht ervoor heeft gekozen om niet over te gaan tot het bepalen van een afzonderlijke 
wholesalemarkt voor ethernet terminating-verbindingen. Verder meent ACT dat OPTA ten 
onrechte niet heeft vastgesteld dat KPN beschikt over AMM op de wholesalemarkt voor 
trunkverbindingen en op de retailmarkten voor 2Mbit/s huurlijnen en >2Mbit/s huurlijnen, 
daaronder mede begrepen de in het voorgaande genoemde afzonderlijk te bepalen markt 
voor ethernet terminating-verbindingen. Waar het gaat om de door OPTA te onderschei-
den wholesalemarkten voor >2Mbit/s huurlijnen en ethernet terminating verbindingen 
meent ACT dat OPTA níet alle verplichtingen heeft opgelegd die nodig zijn om te komen 
tot een oplossing van de in deze markten aanwezige mededingingsproblemen. 

 
bbned Er is een grote afhankelijkheid van KPN voor MDF-backhaul. Deze is bij bbned gebaseerd 

op SDH-verbindingen. In het kader van All-IP overweegt KPN deze dienst af te bouwen. 
Overstappen op huurlijnen met een andere technologie betekent voor bbned dat veel net-
werkapparatuur vervangen moet worden. Een forse investering in apparatuur die slechts 
tijdelijk gebruikt kan gaan worden, omdat KPN de MDF-co-locaties wil gaan afstoten. 
bbned was van plan deze technische migratie naar ethernet uit te gaan voeren om nieuwe 
diensten aan haar klanten te kunnen gaan leveren maar omdat KPN de co-locaties wil 
gaan afstoten, wordt dit een onzinnige investering. Door de beslissing van KPN om de co-
locaties af te stoten, is bbned economisch gedwongen gebruik te blijven maken van de 
SDH huurlijnen van KPN en wordt daardoor in haar dienstontwikkeling en innovatie van in-
frastructuur gedwarsboomd. 
Juist omdat KPN de co-locaties wil gaan afstoten, is er geen enkele marktpartij te vinden 
die nog van plan is huurlijnen naar dergelijke locaties aan te leggen. KPN wordt hierdoor 
de facto monopolist op huurlijnen naar honderden MDF-locaties. 
SDH huurlijnen zijn dan ook een onlosmakelijk deel van een volwaardig alternatief voor 
MDF-Access, die gedurende de overgangsperiode geleverd moeten blijven. 
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Colt  The datacom market has been insufficiently regulated. See ACT procedure against OPTA 
decisions re Leased Lines where we request among other Ethernet leased lines. As KPN 
is revamping its network to include fiber, given the SMP position in many markets it might 
be a necessity to require access to fiber as a remedy. Also, as KPN will offer VDSL up to 
50 Mb and up to 100 MB over fiber, the market analysis would have to take this into ac-
count. 

 
KPN Het zal niet mogelijk zijn om kostenefficiënt analoge huurlijnen en huurlijnen met een ca-

paciteit van n*64 kb te bieden op een volledig uitgerold All-IP netwerk. De verplichtingen 
rond de minimumset huurlijnen dienen te worden heroverwogen. KPN verzoekt OPTA dat 
ook in Brussel aan de orde te stellen. 

 
Orange Het belangrijkste vraagstuk heeft betrekking op MDF-backhaul. Orange neemt deze dienst 

nu overwegend van KPN af. De gevolgen van All-IP zijn nu nog helemaal niet duidelijk. 
Zeker daar waar er geen alternatieven zijn voor KPN voor MDF-backhaul dient OPTA dit 
onderwerp nauwgezet te volgen en waar nodig over te gaan tot regulering om te voorko-
men dat KPN via een ongereguleerde dienst in staat om MDF-partijen uit de MDF-locaties 
te squeezen. 

 
Tele2/V Er is een grote afhankelijkheid van KPN voor MDF-backhaul. Deze is bij Tele2/Versatel 

gedeeltelijk gebaseerd op KPN ILL verbindingen op basis van SDH. In het kader van All-IP 
overweegt KPN deze dienst af te bouwen. Overstappen op huurlijnen met een andere 
technologie betekent voor Tele2/Versatel dat alle netwerkapparatuur vervangen moet wor-
den. Een enorme investering in apparatuur die slechts tijdelijk gebruikt kan gaan worden 
omdat KPN de MDF co-locaties wil gaan afstoten. 
Tele2/Versatel was van plan een technische migratie naar ethernet uit te gaan voeren om 
nieuwe diensten aan haar klanten te kunnen gaan leveren, maar omdat KPN de co-
locaties wil gaan afstoten zou dit een onzinnige investering worden. Door de beslissing van 
KPN om de co-locaties af te stoten is Tele2/Versatel economisch gedwongen gebruik te 
blijven maken van de in dienst zijnde huurlijnen van KPN en wordt dienstontwikkeling en 
innovatie van infrastructuur gedwarsboomd. 
Juist omdat KPN de co-locaties wil gaan afstoten is er geen enkele marktpartij te vinden 
die nog van plan is huurlijnen naar dergelijke locaties aan te leggen. 
Er dient in zijn algemeenheid een oplossing te komen voor de niet-dupliceerbare transmis-
sie diensten. Tele2/Versatel heeft dit bij KPN op verschillende manieren aangekaart maar 
nog geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen. 

 
Vodafone Zie het antwoord bij vraag 34. 
 

35.2 Reactie college 

KPN geeft aan dat de minimumset huurlijnen heroverwogen dient te worden. Een aantal andere aan-
bieders geeft aan dat het college ten onrechte niet de ethernet dienstverlening van KPN reguleert. 
Voorts geven partijen geven aan dat zij door de voorgenomen uitfasering van MDF-locaties geen 
nieuwe investeringen meer doen op MDF-locaties in bijvoorbeeld ethernet en waarschuwen dat door 
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de uitfasering partijen geen MDF-backhaul meer realiseren naar MDF-locaties. Het risico bestaat vol-
gens hen dat KPN haar positie op de markt voor terminating verbindingen >2Mbit/s, met name voor 
levering van MDF-backhaul, zal gebruiken om partijen uit MDF-locaties te drukken.  
 
Het college constateert dat de discussie over de aanpassing van de minimumset huurlijnen op dit 
moment in het kader van de herziening van de Aanbeveling en het regelgevend kader wordt gevoerd. 
Het college gaat hier dan ook niet verder op in het Positionpaper. Het college stelt vast dat dit onder-
werp afdoende aan de orde komt in de beroepsprocedures tegen het marktbesluit huurlijnen en gaat 
er in het Positionpaper niet verder op in. 
Ten aanzien van de door partijen aangekaarte investeringsproblematiek verwijst het college hier voor 
zijn standpuntbepaling naar paragraaf 6.6 van het Positionpaper. Het college heeft met het Position-
paper aangegeven welke vervolgstappen hij op korte termijn zal nemen. Wanneer partijen van mening 
zijn dat het college niet de juiste onderwerpen adresseert, of nog andere onderwerpen op korte termijn 
dient te adresseren verneemt het college dit graag. 
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