
Nota van bevindingen Visie en Jaarplan 2007 

Introductie 

In dit document komen de reacties aan de orde die marktpartijen hebben gegeven op het 

consultatiedocument over de Visie en het jaarplan 2007
1
. Het doel van dit document is om inzicht te 

bieden in de standpunten van belanghebbenden over de Visie van het college op de markten voor 

elektronische communicatie en post en over de Strategische agenda die het college op basis van 

deze Visie heeft opgesteld. De standpunten zijn meegenomen in het opstellen van de definitieve Visie 

en Jaarplan 2007, waartoe deze Nota van bevindingen behoort. 

 

Er zijn geen specifieke vragen gesteld in het consultatiedocument. Gekozen is daarom voor een opzet 

die thematisch is. In grote lijnen volgen deze thema’s de opbouw van de Visie. Per thema is een 

doorsnede van de gegeven reacties weergegeven, waarna het college zijn oordeel hierover geeft.. 

Soms is het daarbij noodzakelijk gebleken om de oorspronkelijke tekst van de reactie te bewerken. 

Het is echter altijd duidelijk gemaakt welk deel van de tekst bewerkt is en wat oorspronkelijk is. Aan 

het eind van dit document vindt u de integrale, openbare, reacties.  

 

In totaal zijn 8 externe reacties schriftelijk en 1 externe reactie telefonisch ontvangen. Externe partijen 

die op het consultatiedocument hebben gereageerd zijn: Associatie van Competitieve 

Telecomoperators (ACT), mede namens Tele2-Versatel, Essent Kabelcom B.V., Eurofiber Nederland 

B.V., Koninklijke KPN N.V., Orange Nederland N.V. en Orange Nederland Breedband B.V., Sandd 

(telefonisch), T-Mobile Netherlands B.V., Commissies Telecommunicatie en Postale Diensten van de 

Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, Vodafone Libertel N.V.. De reactie van ACT 

vertegenwoordigt de reactie van alle bij ACT aangesloten partijen. 

                                                      
1
 Het consultatiedocument kunt u ophalen op onze website www.opta.nl door in de bovenbalk door te klikken naar <besluiten> 

en vervolgens in het linkermenu naar <consultatiedocumenten>. Het document is gedateerd 01-07-2006. 
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Bespreking van de reacties 

Navolgend zijn de reacties van de diverse marktpartijen verwerkt per thema, waarbij zoveel mogelijk 

de indeling van het consultatiedocument (en de uiteindelijke Visie en jaarplan 2007) is aangehouden. 

Per thema wordt een doorsnede van reacties gegeven, soms deels bewerkt om de leesbaarheid te 

vergroten buiten het tekstverband van de integrale reactie van een partij. Vervolgens geven wij aan 

hoe we met de reacties omgaan. Voor de integrale en openbare reacties wordt u verwezen naar 

hoofdstuk 2. De keuze om de bespreking van de reacties aan de hand van interpretaties te doen is 

ingegeven door het feit dat in het consultatiedocument geen concrete vragen zijn gesteld. Daarmee 

zijn de reacties elk op een eigen wijze gestructureerd. Voor een effectieve bespreking van deze 

reacties is het echter beter om een interpretatie te hanteren die thematisch is geordend. 

 

Over het algemeen bestaan de reacties uit een aantal algemene opmerkingen, gecombineerd met 

gerichte adviezen. Wij nemen notie van de algemene opmerkingen, maar moeten tegelijkertijd ook 

constateren dat deze meestal niet gericht zijn op aanpassingen van de Visie. Anders is het met de 

gerichte adviezen. Hier is door marktpartijen een duidelijke richting aangegeven waarin zij de Visie 

aangepast willen zien. Vaak is echter een dergelijk advies niet direct op de Visie terug te voeren. In 

die gevallen nemen wij het advies mee in andere taken en activiteiten van OPTA, zoals 

marktanalyses. Onderstaand geven wij slechts een overzicht van de gerichte adviezen en laten de 

opmerkingen die wij schaarden onder de categorie algemeen buiten beschouwing. 

 

1.1 De opdracht van OPTA 

In algemene zin onderschrijven de meeste partijen de doelstellingen van OPTA en de wijze waarop 

deze vertaald worden in concrete thema’s. Op een aantal aspecten is echter commentaar: 

 

Essent 

Het uitgangspunt bij de missie van OPTA: "het gegeven dat de communicatiesector zonder 

tussenkomst van OPTA nog onvoldoende duurzame concurrentie kent" […] mist naar onze 

mening echter voldoende onderbouwing. Hetzelfde geldt voor het uitgangspunt: "doordat 

eenvoudige en eenduidige informatie regelmatig ontbreekt, hebben consumenten niet altijd 

voldoende vertrouwen in hun keuzemogelijkheden". 

 

Zonder voldoende onderbouwing vervalt de legitimiteit van het reguleringsregime en 

bestaat het risico dat regelgeving geïntroduceerd wordt die in het meest optimistische 

scenario niet alleen overbodig is en leidt tot administratieve lastenverzwaring, maar ook 

nog eens negatief werkt op het investeringsklimaat in het algemeen en de verdere 

ontwikkeling van de telecommunicatiesector in het bijzonder. 

 

Eurofiber 

Naar het oordeel van Eurofiber gaat bij de vertaling van OPTA’s missie in kaders, doelen en 

strategische thema’s het belangrijkste aspect van haar missie (dat ook door de wet is bepaald) 

verloren: het zorgdragen voor concurrentie door onder andere efficiënte investeringen op het 

gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties te steunen. 

 

De rol van OPTA strekt zich dus duidelijk verder uit dan toezicht houden; OPTA’s rol is ook 

structurerend voor de gehele waardeketen van elektronische communicatie […] en is niet 
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beperkt tot het reguleren en toezicht houden over de lijst van relevante markten die door de 

Europese commissie is aanbevolen. 

 

RCO 

Wij zouden het op prijs stellen als de discussies in de Tweede Kamer naar aanleiding van het 

BEC, dat de minister van EZ al enige tijd in het vooruitzicht stelde, leidraad zullen zijn bij de 

invulling. 

 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat OPTA de eindgebruiker voor ogen heeft bij het afwegen 

van haar taken. Maar de diverse categorieën binnen de gebruikersmarkt dienen beslist beter 

onderscheiden te worden dan in deze tekst nu gebeurt. 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over de opdracht van OPTA 

Recente marktanalyses door OPTA hebben aannemelijk gemaakt dat het in veel markten binnen de 

communicatiesector nog ontbreekt aan duurzame concurrentie. Om die reden is ex ante regulering in 

een groot aantal gevallen nog steeds nodig. Regulering hoort echter in wel maatwerk te zijn binnen de 

mogelijkheden die daarvoor zijn. Zo gebruikt OPTA bijvoorbeeld het concept van de zogenaamde 

ladder of investment, om te beoordelen hoever partijen zijn in de uitrol van infrastructuur en voor de 

bepaling van de mate waarin (toegangs)regulering voor een dominante speler noodzakelijk is. 

 

Ook blijkt uit analyses van de diverse retail-deelmarkten dat een onderscheid in meerdere typen 

afnemers aan de vraagzijde op dit moment niet opportuun is. Wellicht dat nieuwe marktanalyses 

aantonen dat gewijzigde omstandigheden een dergelijk onderscheid in de toekomst wel noodzakelijk 

maken. In dat geval gaan wij bij de verdere invulling van ons toezicht uiteraard uit van een situatie met 

meerdere typen afnemers. Verder leidt OPTA uit contacten met eindgebruikers, waaronder klachten, 

af dat er nog steeds veel verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van het kweken van vertrouwen in 

hun keuzemogelijkheden. 

 

Het advies om aan te sluiten bij het BEC-rapport is overwogen. Uiteindelijk is toch bewust gekozen om 

de Visie op te stellen via thema’s die aansluiten bij de doelstellingen en randvoorwaarden die OPTA 

(wettelijk) heeft meegekregen (concurrentie, consumenten en efficiënt werken). 

 

1.2 Markttrends en -structuur 

De trends en structuren die OPTA schetst worden in het algemeen herkend door de diverse partijen 

die hebben gereageerd. Op een aantal punten bieden marktpartijen echter een andere invalshoek dan 

OPTA heeft ingenomen: 

 

ACT 

ACT ziet dat OPTA […] weliswaar constateert dat de marktstructuur kan resulteren in een 

mengvorm van horizontalisering en verticalisering maar bij het schetsen van de scenario’s de 

gelijktijdige horizontale en verticale marktontwikkelingen onderbelicht laat. OPTA dient 

daaraan, naar mening van ACT, meer aandacht te besteden. 

 

OPTA dient op basis van de gegevens die zij periodiek uit te markt ontvangt halfjaarlijkse 

updates over de meest recente ontwikkelingen in de markten te geven. 
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Eurofiber 

OPTA zou een duidelijke keuze moeten maken voor het model van horizontale concurrentie 

wil zij haar missie ook daadwerkelijk tot een waarheid maken. 

 

Orange 

Bundeling en convergentie zijn termen die veel worden gebruikt in het kader van discussies 

over deregulering. Orange is van mening dat hiervan geen sprake kan zijn. Orange neemt juist 

een tendens waar die leidt tot consolidatie. 

 

Orange heeft de indruk dat de noodzaak voor regulering en de tendens richting consolidatie in 

brede zin onvoldoende worden onderkend door OPTA. 

 

Orange is ervan overtuigd dat de huidige markttendens zich ontwikkelt in de richting van 

verticalisering. 

 

OPTA stelt in het kader van horizontalisering aan de orde dat dit scenario kan optreden in 

combinatie met het verlenen van vrijwillige toegang zoals KPN heeft aangekondigd in haar All 

IP strategie. OPTA stelt dat nauwkeurige monitoring van de condities waartegen toegang 

verleend wordt aan de orde is. Orange wil hierover opmerken dat in dit geval ex-ante 

regulering van toegang (en actief toezicht hierop) een passende, maar vooral ook een 

noodzakelijke remedie is om verticalisering te voorkomen. 

 

OPTA maakt in het scenario over verticalisering en consolidatie een opmerking dat als er 

effectieve (infrastructuur)concurrentie bestaat tussen verticaal geïntegreerde partijen, de 

marktkrachten ervoor zorgen dat de consument voldoende keuzemogelijkheden heeft. Orange 

is het in beginsel eens met deze stelling, maar is wel van mening dat OPTA moet vaststellen 

dat effectieve (infrastructuur)concurrentie niet vanzelf tot stand komt in de Nederlandse 

situatie waarin sprake is van een duopolie in netwerken op de ‘vaste’ markten en een zeer 

ongelijke uitgangssituatie voor ‘mobiele’ markten. 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over markttrends en -structuur 

De diverse reacties geven een wisselend beeld van de trends die partijen zelf constateren en de 

gevolgen hiervan voor marktstructuren. Daarmee wordt de mening van OPTA dat de uiteindelijke 

marktstructuur nog niet kan worden voorspeld, impliciet onderschreven. Wat OPTA betreft vormt een 

verticale marktstructuur het ene en een horizontale marktstructuur het andere uiterste. Alle opties die 

daartussenin liggen, zijn daarbij mogelijk als uiteindelijke uitkomst. Deze uitkomst wordt sterk 

beïnvloed door de mate waarin beide trends, consolidatie en convergentie, doorzetten. Ook hierover is 

nog weinig te voorspellen, omdat beide trends zich op dit moment naast elkaar ontwikkelen. 

 

OPTA heeft slechts beperkt invloed op de wijze waarop de marktstructuur zich kan ontwikkelen. Wel 

streven wij infrastructuurconcurrentie na. Of infrastructuurconcurrentie echter ook daadwerkelijk tot 

een horizontale marktstructuur zal leiden, zoals sommige reacties impliceren, hangt van vele factoren 

af. Belangrijk hierin is de mate waarin partijen nieuwe diensten op de markt kunnen en willen brengen 

en kunnen concurreren met de eigen diensten van de infrastructuurhouders. De rol van OPTA in dit 

krachtenspel is op dit moment gebaseerd op de bevindingen van de huidige marktanalyses. Voor de 

bepaling van onze toekomstige rol zijn (nieuwe) marktanalyses noodzakelijk. 
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1.3 Concurrentie en marktanalyses 

Veel van de opmerkingen dit onder dit thema vallen, slaan direct terug op de afgelopen marktanalyses 

en de maatregelen die OPTA op basis daarvan heeft genomen. De vele nuttige adviezen zijn 

onderstaand weergegeven: 

 

ACT 

OPTA’s constatering […] – wholesaleconcurrentie is positief voor de ontwikkeling van 

concurrentie op retailmarkten – dient in de visie en de strategische agenda meer gewicht te 

krijgen. Sterker nog, wholesaleconcurrentie is essentieel voor de duurzame ontwikkeling van 

concurrentie op retailmarkten, aangezien daardoor de afhankelijkheid van één infrastructuur 

afneemt. 

 

OPTA dient een veel actievere houding aan te nemen als het haar ernst is met het behoud 

van infrastructuurconcurrentie. Afwachten wat marktpartijen gaan doen past daarin niet. […] 

Alleen aan de hand van duidelijke standpunten van OPTA kunnen marktpartijen een 

investeringsscenario ontwikkelen. 

 

Het is van groot belang dat OPTA voorkomt dat er schade, althans onnodige schade, bij 

concurrenten optreedt als gevolg van de overgang naar All IP en dat de huidige onzekerheid 

[…] wordt geminimaliseerd en gecompenseerd. OPTA […] besteedt verder geen speciale 

aandacht aan de vraag hoe zij gaat faciliteren dat er concurrentie is c.q. blijft bij het aanbieden 

van breedbandaansluitingen in Nederland. 

 

OPTA dient in 2007 de vinger aan de pols te houden en na te gaan of de WLR dienstverlening 

functioneert en daadwerkelijk leidt tot effectieve concurrentie. 

 

ACT is van mening dat de ex post elementen uit het stoplichtmodel dienen te worden gehaald. 

Voorzover het stoplichtmodel wordt gehandhaafd, beveelt ACT aan dat de handhaving en het 

toezicht op ondergrensregulering strenger wordt uitgevoerd en dat de procedures worden 

versneld teneinde te voorkomen de concurrentie wordt geschaad als gevolg van traag 

ingrijpen door OPTA. 

 

Ten onrechte wordt door OPTA gesteld dat KPN vrijwillige bitstroom toegang aanbiedt. 

 

OPTA dient te beseffen dat in een markt waarin er sprake is van één aanbieder van 

infrastructuur, te weten KPN, het voor Service providers erg moeilijk is om een levensvatbare 

business case te realiseren, ook al is er sprake van een al dan niet gereguleerd aanbod voor 

WBA. 

 

OPTA dient de randvoorwaarden te definiëren die ertoe bijdragen dat dienstaanbieders in 

staat zijn om een dusdanige positie te verwerven dat zij ook duurzaam daadwerkelijk kunnen 

concurreren. 

 

Om haar positie te versterken in de ALL IP ontwikkeling, dient OPTA met de wetenschap die 

ze nu heeft, een aantal marktanalyse besluiten te herzien. Met name in de huurlijnenmarkt, de 

markt voor ontbundelde toegang en de bitstroom markt dienen de door OPTA vastgestelde (of 

 5



Nota van bevindingen Visie en Jaarplan 2007 

nu vast te stellen) concurrentiebelemmeringen tot concretere verplichtingen voor KPN te 

leiden. 

 

In het kader van een mogelijke overgang naar All IP is het van groot belang dat OPTA actief 

bijdraagt aan het transitiepad, het tijdspad en de voorwaarden voor migratie alsmede 

eventueel compensatie uit het oogpunt van waarborging van het level playing field en het 

voorkomen van een concurrentie achterstand van andere partijen. 

 

De toetsstenen voor de beoordeling van de naleving van de non-discriminatieverplichting 

dienen als speerpunten te worden benoemd in samenspraak met marktpartijen. 

 

Eurofiber 

Het bovenstaande […feit dat een dominante speler in de regel niet uit charitatieve 

overwegingen “vrijwillig” toegang verleent…] vergt een pro actievere rol van OPTA dan het 

voornamelijk houden van toezicht, het slechten van geschillen en het van tijd tot tijd uitvoeren 

van nieuwe marktanalyses. […] Daartoe moet OPTA nu spelregels opstellen en kan zij niet 

afwachten tot het moment waarop zij op traditionele wijze tot een nieuw marktbesluit is kunnen 

komen. 

 

OPTA dient ook aandacht te schenken aan de markten voor diensten aan professionele 

eindgebruikers en aan de wholesalemarkten, zowel op het niveau van infrastructuur als het 

dienstenaanbod dat daarover heen gaat.  

 

Beredeneerd vanuit de consument als enige eindgebruiker, neemt OPTA het standpunt in dat 

er thans twee infrastructuren zijn en dat deze infrastructuren identieke capaciteiten hebben 

[…convergentie naar triple play voor residentiele consumenten die worden bediend door twee 

infrastructuren…]. Dit uitgangspunt is incorrect. 

 

Om een correcte analyse te krijgen of er daadwerkelijk concurrentie bestaat op het niveau van 

infrastructuur dient OPTA een horizontale bril op te zetten en dient zij de infrastructuur verder 

onder te verdelen in backbone (op MDF niveau), edge (straatkast) en acces (local loop, fixed 

of wireless). Deze indeling doet ook recht aan de economische werkelijkheid van de markt 

anno 2006. 

 

KPN 

Gezien de marktontwikkelingen valt een onderzoek naar de asymmetrie tussen KPN en de 

kabel onder de topprioriteiten en zou dit jaar ter hand moeten worden genomen. 

 

De transitie van All IP dient in samenhang te worden gezien met de convergentie 

ontwikkelingen. In het toezicht op All IP ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met 

deze samenhang. 

 

Marktmonitoring staat terecht in de lijst van topprioriteiten, maar zou zich tenminste moeten 

richten op belangrijke ontwikkelingen die de verschillende deelmarkten overstijgen. 
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Orange 

Om te voorkomen dat concurrenten van KPN tot onnodige, inefficiënte en kostprijsverhogende 

investeringen worden gedwongen, is een pro-actieve rol van OPTA vereist. Deze rol dient 

voornamelijk gericht te zijn op lange termijn investeringszekerheid in de sector. […] Orange 

vraagt OPTA veel meer aandacht te besteden aan deze problematiek. De fouten uit het 

verleden die veel onnodige investeringen hebben vereist van concurrenten van KPN moet de 

komende jaren worden voorkomen. 

 

Een aanbieder van een dominante infrastructuur moet ex-ante worden gereguleerd ten 

aanzien van de inrichting van een nieuw netwerk zoals All IP. 

 

OPTA moet in het kader van All IP pro-actief spelregels formuleren voor informatievoorziening 

door KPN. Informatie moet transparant en volledig zijn en tijdig worden verstrekt. Daarbij moet 

in ogenschouw worden genomen dat concurrenten op basis van deze informatie in staat 

moeten zijn strategische afwegingen te maken. 

 

OPTA heeft het […] over het gecombineerd aanbieden van diensten in bundels. OPTA lijkt 

hier slechts te doelen op retail diensten. Op wholesale niveau speelt bundeling echter ook een 

rol. […] OPTA zou dus over de markten heen moeten kijken en niet alleen naar de individuele 

afgebakende markten. OPTA zou actief toezicht moeten houden op de bundeling van 

gereguleerde en niet-gereguleerde diensten door een vergelijkbaar instrument als de CPST 

ook op wholesaleniveau in te zetten. 

 

Orange vindt dat zowel in de strategische agenda als in het issue paper ALL IP OPTA een te 

afwachtende houding aanneemt. 

 

Orange stelt zeer grote vraagtekens bij het begrip vrijwillige toegang. […] Als KPN al de 

gelegenheid wordt geboden vrijwillig een toegangsaanbod in de markt te zetten, dan dient dit 

aan zeer strikte tijdslijnen gebonden te worden die van te voren worden vastgesteld en actief 

door OPTA worden gehandhaafd. Orange is echter op voorhand van mening dat ‘vrijwillige 

toegang’ en monitoring daarvan slechts schadelijke effecten hebben. 

 

Orange is van mening dat OPTA zich […] onvoldoende rekenschap […] geeft [van het] 

scenario [dat concurrentie in Nederland niet tot stand komt door twee concurrerende 

infrastructuren]. […] Orange is van mening dat niet gewacht hoeft te worden met 

fundamentele keuzes ten aanzien van infrastructuurconcurrentie op de uitkomst van het EAT. 

[…] Orange vindt wel dat OPTA ook de factoren moet definiëren die er aan bijdragen dat 

dienstaanbieders in staat zijn om een dusdanige positie te verwerven dat zij ook daadwerkelijk 

de netwerkaanbieders kunnen prikkelen om netwerkconcurrentie te waarborgen. […] OPTA 

zou expliciet het belang van alternatieve infrastructuren moeten benoemen en het huidige 

uitgangspunt dat alternatieve infrastructuren randvoorwaardelijk zijn voor concurrentie moeten 

voortzetten, zolang niet expliciet is aangetoond dat een duopolie (of oligopolie) daadwerkelijk 

zorgt voor effectieve concurrentie. […] OPTA moet dan ook blijven kiezen voor 

infrastructuurconcurrentie van alternatieve partijen. Dienstenconcurrentie volgt altijd 

infrastructuurconcurrentie. 
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OPTA dient rekening te houden met verschillen in de mate van dominantie van partijen en de 

op te leggen regulering. […] Zeker bezien vanuit de beginselen van passendheid en 

proportionaliteit van regulering. Dat betekent dus dat er sprake moet zijn van asymmetrische 

regelgeving, waarin de mate van dominantie bepalend is voor de op te leggen verplichtingen. 

In het geval van de mobiele operators zou KPN […] zwaarder gereguleerd moeten worden 

dan de kleinere mobiele operators zoals T-Mobile en Orange. Orange mist deze visie in het 

document van OPTA. 

 

Vodafone 

Naar onze mening zijn meerdere aanbieders nodig om een gezonde concurrentie te hebben 

met innovatie, kwaliteitsverbetering en een dalende consumentenprijs. Hier zien we dan ook 

een rol voor OPTA om proactief deze ontwikkeling te beschouwen en waar nodig maatregelen 

te nemen. Infrastructuurconcurrentie verdient daarbij de voorkeur boven dienstenconcurrentie. 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over concurrentie en marktanalyses 

Veel van de reacties op dit thema zijn gericht op aspecten waar OPTA in de marktanalyses aandacht 

aan moet geven. Daarom zijn de opmerkingen over de conclusies en effecten van de vorige ronde 

marktanalyses uitstekend te plaatsen binnen de ontwikkelingen die de diverse markten in de 

afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. In 2006 zijn wij al gestart met een nieuwe ronde 

marktanalyses voor de breedbandmarkten. In 2007 verwachten we ook voor een aantal andere 

markten nieuw marktanalyses te starten, ondermeer omdat in 2007 de Europese Commissie met een 

herziene Aanbeveling relevante markten komt. 

 

Een groot aantal van de adviezen van marktpartijen slaat terug op de veranderingen door de plannen 

van KPN rond All IP. De ontwikkelingen die hierdoor in gang zijn gezet hebben ertoe geleid dat OPTA 

al in 2006 is gestart met het analyseren van de breedbandmarkt. Veel van de vragen en opmerkingen 

die partijen rond All IP hebben ingebracht, komen in deze analyse aan de orde. Bijvoorbeeld speelt de 

haalbaarheid van infrastructuurconcurrentie hierbij een grote rol. OPTA meent dat de ontwikkelingen 

op de breedbandmarkt aangeven dat infrastructuurconcurrentie zeker haalbaar is. Het is nu dan ook 

zaak om deze trend vast te houden. Onze visie hierop is uitgebreid verwoord in ons position paper All 

IP
2
, waar met name de gevolgen voor concurrenten en concurrentie van de migratie naar het nieuwe 

netwerk van KPN in staan beschreven. De analyse van de breedbandmarkt geeft komend jaar 

uitsluitsel over de uiteindelijke omvang en gevolgen van deze transitie voor de regulering. 

 

Voor de beoordeling in hoeverre wij de overige adviezen kunnen overnemen blijven wij afhankelijk van 

het uitvoeren van marktanalyses. Het nemen van bepaalde maatregelen op een markt kan alleen na 

een gedegen analyse van die markt en de (potentiële) concurrentieproblemen. Veronderstellingen 

over de juistheid van genomen maatregelen kunnen daarom ook vooral besproken worden binnen het 

systeem van deze marktanalyses. Marktpartijen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun 

opmerkingen in te brengen bij de diverse gelegenheden die hiervoor bestaan bij de komende 

analyses. Voor zover mogelijk wordt uiteraard wel al rekening gehouden met de opmerkingen die naar 

aanleiding van de Visie zijn gemaakt over de marktanalyses en de conclusies hieruit. 

 

 

                                                      
2
 Het All IP position paper kunt u ophalen op onze website www.opta.nl door in de bovenbalk door te klikken naar <besluiten> 

en vervolgens in het linkermenu naar <consultatiedocumenten>. Het document is gedateerd 03-10-2006. 
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Tot slot verwijzen we naar een onderzoek dat inmiddels is gestart naar de verhouding tussen de 

regulering van telefoniemarkten en omroepmarkten. Onder andere wordt in dit onderzoek, dat het 

EAT-paper “Is two enough?” als vertrekpunt kent, gekeken naar de concurrentiepositie van 

kabelbedrijven en de positie van KPN op de diverse deelmarkten die convergeren. Naar verwachting 

zijn de resultaten uit dit onderzoek begin 2007 beschikbaar. 

 

 

1.4 Visieontwikkeling 

Marktpartijen hebben elk hun eigen prioriteit als het gaat om visieontwikkeling. De belangrijkste punten 

van aandacht uit alle reacties zijn: 

 

ACT 

ACT vindt dat OPTA ervoor moet waken dat er geen expliciete uitspraken worden gedaan 

over de mogelijke toereikendheid van een oligopolide marktstructuur op het gebied van 

infrastructuurconcurrentie. 

 

Het lijkt […] nog te vroeg om te kunnen spreken van afzonderlijke markten van gebundelde 

producten. […] Voorkomen dient te worden dat er een situatie ontstaat waarbij bijvoorbeeld in 

Nederland gebundelde markten worden onderscheiden terwijl dat in de rest van Europa (nog) 

niet gebeurt. 

 

ACT beveelt aan dat een afzonderlijk EAT onderzoek wordt ingesteld naar de vraag of alsnog 

een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen consumenten en zakelijke afnemers. 

 

Het is wenselijk […] dat de (voorlopige) bevindingen van het JAT […] met de markt worden 

besproken. 

 

KPN 

Nu zich in Nederland échte netwerkconcurrentie voordoet, rijst de vraag of de regelgeving niet 

is gebaseerd op een verouderde aanname en of de bestaande toezichthoudende maatregelen 

niet moeten worden aangepast. In het jaarplan van OPTA zijn weliswaar aanzetten voor het 

onderzoeken van deze vraag terug te vinden, maar met onvoldoende focus. In de lijst van 

topprioriteiten zijn vier studies ('visie') opgenomen die allemaal iets te maken hebben met dit 

thema. Deze verbrokkeling heeft het gevaar dat er geen daadwerkelijke consequenties 

worden verbonden aan de uitkomst van de studies. Het verdient aanbeveling om focus aan te 

brengen in de doorlopende visie-ontwikkeling door OPTA: wat zijn de effecten van 

convergentie en horizontalisering in Nederland op de marktverhoudingen en welke regulering 

wordt daardoor overbodig? 

 

Orange 

Orange is van mening dat eventuele mogelijkheden voor het opleggen van verplichtingen en 

het aantonen van een collectieve machtspositie door OPTA moet worden verkend en waar 

mogelijk versoepeld. 
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RCO 

Zou het in die context [van het opruimen van oude flessenhalzen en het voorkomen van 

nieuwe] niet beter zijn om te pogen de OECD-discussie die momenteel loopt inzake network 

neutrality vast eens naar ons land te vertalen? 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over visieontwikkeling 

De adviezen van de diverse marktpartijen over de visieontwikkeling door EAT en JAT zijn gehouden 

tegen de huidige agenda van het EAT en JAT. Voor zover de aangedragen onderwerpen nog niet op 

de EAT- of JAT-agenda terugkwamen, wordt zeker verkend of deze komend jaar meegenomen 

kunnen worden. Mogelijk volgt ook uit de nieuwe marktanalyses de noodzaak om alsnog prioriteit te 

geven aan het ontwikkelen van een visie op een bepaald vraagstuk zoals bundeling of de vraag of wij 

meerdere typen afnemers moeten onderscheiden. Voor het bepalen van de prioriteiten binnen de 

EAT- en JAT-agenda wordt de bijdrage van marktpartijen bijzonder op prijs gesteld. 

 

In het algemeen organiseren wij over onderwerpen van het EAT externe discussies. Marktpartijen 

kunnen volop meedoen aan deze discussie. Zo is de discussie over de EAT-studie “Is two enough?” 

inmiddels volop aan de gang. Het ligt in de bedoeling om ook onderwerpen van het JAT die zich 

daarvoor lenen, extern te bespreken. Daarnaast speelt uiteraard ook het proces van marktanalyses, 

zoals eerder aangegeven, waarbij de theoretische kaders vanuit het EAT of JAT getoetst worden aan 

de praktijk. Ook naar aanleiding van dit proces nodigen wij marktpartijen uit om deel te nemen aan de 

discussie. 

 

Een onderzoek naar network neutrality vormt impliciet onderdeel van de marktanalyses. Bij het 

analyseren van markten gaan wij immers techniekonafhankelijk te werk, waarbij krachtverhoudingen 

binnen een relevante markt worden geanalyseerd. Als daarbij concurrentieproblemen boven water 

komen kan er aanleiding zijn om maatregelen te treffen zoals die voorgesteld worden in de discussie 

rond network neutrality. Vooralsnog start deze discussie echter met de analyse van markten. 

 

 

1.5 Eindgebruikersaspecten 

Veel partijen hechten aan terughoudendheid van OPTA waar het gaat om bemoeienis met de 

transparantie van het aanbod. Wel onderkennen partijen in het algemeen dat de aanpak van 

overstapdrempels belangrijk is: 

 

ACT 

ACT beveelt OPTA aan terughoudend te zijn met verplichtingen op het gebied van 

transparantie van het marktaanbod. 

 

ACT vindt dat OPTA […] het accent moet leggen op overstapdrempels op wholesaleniveau. 

 

OPTA moet regels stellen die onoorbare gedragingen uitbannen. Daarbij dient OPTA er 

rekening mee te houden dat de telecommunicatiemarkt er een wordt, en eigenlijk al is, als de 

andere markten. […] OPTA heeft een taak bij het zuiver houden van de 

telecommunicatiemarkt en uitwassen uit te bannen. Daarbij moet OPTA ervoor waken dat ze 

niet het loket wordt voor klachten die eigenlijk bij de Geschillencommissie Telecommunicatie 
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thuishoren. OPTA heeft […] tot taak om overstapdrempels weg te nemen en open 

communicatie over diensten te bevorderen.  

 

OPTA heeft tot nu toe verzuimd het onoorbare gedrag van marktpartijen onderling te 

benoemen. 

 

Deze overstapdrempels [in met name MDF-dienstverlening] dan wel slamming door de AMM-

partij dient door OPTA […] te worden aangepakt. 

 

Orange 

Orange is het in principe eens met belang dat OPTA hecht aan (lage) overstapdrempels. Wel 

wil Orange er op wijzen dat de oorzaak van overstapdrempels goed in de gaten moet worden 

gehouden. Zeker voor gebundelde diensten zijn er geen op elkaar afgestemde 

leveringsprocessen. Orange ziet de aanpak hiervan als een zeer belangrijk punt voor (begin) 

2007 en ziet hierin een leidende rol voor OPTA weggelegd. 

 

Er zal bij optreden door OPTA [inzake veiligheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid] continue 

een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van consumenten en de 

toegevoegde waarde van optreden.  

 

RCO 

[Wij menen] dat de ruime keuze die de consument […] door de liberalisatie heeft gekregen, 

niet als een bron van problemen gepresenteerd behoort te worden. 

 

De vraagstukken […] [rond veiligheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid] verdienen naar onze 

mening […] eerst een gedegen algemene parlementaire behandeling alvorens OPTA hier 

richtinggevende suggesties voor toezicht op deze deelterreinen aanreikt. 

 

Vodafone 

Wij zijn voorstander van het beschermen van klanten, maar zien het probleem [van 

bescherming van consumenten tegen onoorbare gedragingen] als minder problematisch dan 

OPTA. De meeste klanten zijn tevreden klanten. Onderbouwing van de aarde en de omvang 

van het door OPTA gepercipieerde probleem is daarom gewenst. 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over eindgebruikersaspecten 

Op het gebied van eindgebruikers geven marktpartijen vooral aan dat OPTA terughoudend moet zijn 

in de bescherming van eindgebruikers, met name waar het gaat om transparantie van het aanbod. Uit 

de geconsulteerde Visie is blijkbaar de conclusie getrokken dat OPTA zich actief met de transparantie 

van het aanbod gaat bezighouden. Het tegendeel is eerder waar. Wij gaan net als veel marktpartijen 

uit van een situatie waarbij de markt zelf goed in staat moet zijn om de keuzemogelijkheden voor 

consumenten duidelijk te maken. Alleen als de markt hier zelf niet in voorziet of kan voorzien, willen 

wij een meer pro-actieve bijdrage leveren aan de transparantie van de keuzemogelijkheden, voor 

zover dit past binnen de gegeven (wettelijke) kaders. 
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Bij overstapdrempels is de algemene conclusie dat deze zorgvuldig moeten worden aangepakt. Dit is 

ook een speerpunt aan de kant van EZ. Naar verwachting kan OPTA hierin de komende jaren een 

wezenlijke bijdrage leveren. Tot slot blijft internetveiligheid een bijzonder belangrijk aandachtspunt. Wij 

zien nog steeds een aanzienlijke rol voor ons weggelegd op dit gebied en zien deze rol toenemen in 

omvang. Het aantal en de typen onoorbare gedragingen geven hiertoe aanleiding. 

 

Bij de aanpak van de problemen rond internetveiligheid richten we ons bewust op zowel consumenten 

als op marktpartijen. Beide zijn betrokken en belanghebbend als het gaat om vinden van oplossingen 

voor problemen op dit gebied. Tot slot zij opgemerkt dat wij uiteraard pas handhavend kunnen 

optreden als duidelijk is dat er daadwerkelijk sprake is van een onoorbare gedraging. 

 

 

1.6 Samenwerking 

Op het gebied van samenwerking heeft een aantal partijen enkele adviezen op zowel inhoudelijk vlak 

als op het institutionele vlak: 

 

ACT 

ACT adviseert OPTA om eventueel samen met de Europese Commissie en andere Europese 

NRAs het initiatief te nemen tot het maken van een vergelijkend onderzoek naar het bestaan 

van prijssqueeze verplichtingen in de verschillende markten en landen […]. Op het vlak van 

prijssqueeze is onvoldoende sprake van harmonisatie. OPTA staat alleen in Europa als het 

gaat om het grotendeels ex post karakter van [het] prijssqueeze toezicht. 

 

RCO 

De handhaving van de wetgeving inzake computercriminaliteit is een vrij algemeen probleem 

in ons land. De genoemde tendens […] "samenwerking met verschillende instanties, zoals 

politie en justitie,wordt steeds belangrijker" nemen wij beslist nog niet waar in de praktijk. […] 

Gaarne daarom in deze OPTA-tekst liever een beroep op Justitie, OM en parlement om de 

wetgeving op dit terrein eens in totaal-context te bezien, en de handhaving te verbeteren. 

 

Verdienen de voorstellen vanuit de ERG inzake de review niet een eigen korte inhoudelijke 

vermelding in [de Visie]? 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over samenwerking 

Internationale samenwerking speelt zich op dit moment vooral langs de lijn van de ERG/IRG af. Een 

gezamenlijk standpunt richting de Europese commissie over de review is daarbij een belangrijk punt. 

Dit standpunt is inmiddels verstuurd
3
. Andere samenwerking binnen de ERG vindt plaats via de opzet 

van zogeheten ‘Best Practices’ via ‘Common Position papers’. Met deze Common Positions wordt 

gestreefd naar harmonisatie in heel Europa. 

 

                                                      
3
 De standpunten van de ERG/IRG over de review kunt u ophalen door op de website erg.eu.int door te klikken naar <what’s 

new>. In de lijst die u dan krijgt, vindt u onder ‘27 October 2006’ de juiste doorklikmogelijkheden. 
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Nationale samenwerking richt zich, naast de al bestaande samenwerking met andere toezichthouders 

en met regelgevers, meer en meer op interactie met Justitie en het OM. Aanleiding hiervoor is het 

streven om de aanpak van de bedreiging van internetveiligheid effectiever te maken. Ook op andere 

vlakken neemt, onder andere door convergentie, het belang van samenwerking toe, bijvoorbeeld 

tussen het OPTA en het Commissariaat van de Media, het Agentschap Telecom en de NMa. 

 

 

1.7 Visie op regulering 

Een speerpunt in de reacties is de overgang van ex ante naar ex post regulering. Partijen maken zich 

vooral zorgen over de tijdigheid en de vorm waarin dit gebeurt: 

 

ACT 

Deregulering op zich kan geen doel zijn. […] ACT beveelt OPTA aan te kiezen voor een meer 

neutrale formulering van deregulering door aan te geven dat OPTA alleen overgaat tot 

deregulering indien niet langer sprake is van een bestaande aanmerkelijke marktmacht of als 

er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat deze situatie zonder regulering binnen 

de reguleringstermijn gaat ontstaan.  

 

OPTA dient na te gaan af zij in het kader van de marktanalysebesluiten niet al te ver is 

teruggetreden op bepaalde terreinen. 

 

Ex post toezicht kent in termen van tijdigheid negatieve effecten, omdat er pas wordt 

ingegrepen als het misbruik reeds heeft plaatsgevonden, met […] een veelal niet meer 

overbrugbare concurrentieachterstand van nieuwe toetreders […]. 

 

Het zou goed zijn om de betekenis van de verschillen [tussen ex ante en ex post toezicht] voor 

een eventuele migratie van ex ante naar ex post toezicht nader in kaart te brengen. […] OPTA 

dient in een nader onderzoek […] aandacht te besteden aan de wijze van een mogelijke 

overgang van ex ante naar ex post toezicht. Ex ante en ex post toezicht kunnen met elkaar 

worden gecombineerd. 

 

Essent 

Naar het oordeel van Essent Kabelcom is de telecommunicatiemarkt volwassen genoeg 

om zonder […] ex ante regelgeving […] de markt verder te ontwikkelen. Het gevaar bestaat 

dat OPTA door middel van strikte marktafbakening en ex ante regelgeving niet alleen haar 

eigen doelstellingen frustreert, maar ook een “verlammende” invloed uitoefent op de 

competitie in de marktsector. 

 

Essent Kabelcom mist dan ook een kritische beschouwing bij OPTA met betrekking tot het 

eigen functioneren en de effectiviteit van regelgeving.[…] Essent Kabelcom zou graag van 

OPTA vernemen welke criteria ze voor een eventuele terugtreden hanteert, hoe ze dit 

meetbaar maakt en op welke termijn ze denkt terug te treden? 

 

Essent Kabelcom [vraagt] zich terdege af of OPTA zich in haar visie en agenda niet te zeer 

richt op het bevestigen van het eigen bestaansrecht en daarmee voorbij gaat een de 
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“nuloptie”, namelijk een telecommunicatiesector die alleen mededingingsrechtelijk, ex post, 

wordt gereguleerd. 

 

Orange 

Orange heeft de indruk dat de noodzaak voor regulering en de tendens richting consolidatie in 

brede zin onvoldoende worden onderkend door OPTA. 

 

Orange vindt dat het belang en de noodzaak van regulering niet overal voldoende naar voren 

komt in de visie van OPTA. […] Orange is […] van mening dat de tijd nog niet rijp is voor het 

afbouwen van regulering en dat de nadruk moet liggen op hoe regulering aangepast en 

vernieuwd kan worden om blijvende concurrentieproblemen aan te pakken. 

 

Regulering moet volgens Orange als eerste uitgangspunt hebben dat het gedurende langere 

tijd een voorspelbaar kader biedt voor investeringen in een concurrerende infrastructuur. Op 

dit moment is hiervan geen sprake. 

 

Monitoring achteraf werkt in het geheel niet bij de All IP strategie van KPN. Maar ook op 

andere markten kan monitoring achteraf grote schade aanbrengen aan partijen […]. Vaak 

duurt het veel te lang voordat ex post kan worden ingegrepen, de schade kan dan al zo groot 

zijn voor de alternatieve aanbieder(s), dat de uiteindelijke gevolgen voor concurrentie negatief 

zijn. 

 

In het kader van “The Third Way” […] is Orange van mening dat regulering nog niet kan 

worden afgeschaft en versoepeld […] voordat de randvoorwaarden hiervoor zijn onderzocht 

en bestaande vormen van versoepeling (zoals het stoplichtmodel) op hun effecten zijn 

onderzocht. […] Orange is in ieder geval van mening dat afschaffing van retailregulering 

gepaard moet gaan met strengere regulering op wholesaleniveau, inclusief een effectieve 

toetsing van de mate waarin bestendig geconcurreerd kan worden op de retailmarkt met de 

beschikbare wholesale inputs. 

 

RCO 

De geordende overgang van ex-ante naar ex-post toezicht ("third way") […], wordt onzerzijds 

nuttig en haalbaar geacht. Wel komt de opmerking omtrent het minder effectief zijn van ex-

post toezicht in de resulterende concurrerende telecommarkten (gezien economies of scale en 

hoge kapitaalintensiteit) ons onjuist voor. Juist in de Nederlandse (en mogelijk ook: de 

toekomstige Europese) context zal een partij die stevige investeringen in deze sector 

overweegt, eigenlijk altijd contact met de toezichthouder zoeken. Ex-post toezicht zal partijen 

dan naar verwachting juist terughoudender maken qua marktverstorend gedrag, en tot minder 

en duidelijker ingrijpen van de toezichthouder leiden indien een economische machtspositie 

toch misbruikt zou worden. OPTA lijkt zich op dit punt ten onrechte op verwachtingen vanuit 

de VS-situatie te richten. 
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Oordeel van OPTA op de reacties over regulering 

De reacties van de diverse marktpartijen over regulering hebben ons doen beseffen dat we zorgvuldig 

moeten verwoorden wat de toekomst in onze ogen biedt op dit vlak. Terecht wordt opgemerkt dat 

deregulering geen doel op zich kan zijn. Wij streven er dan ook altijd naar om te reguleren volgens de 

principes van maatwerk en proportionaliteit. Dat wil heel concreet zeggen dat we telkens weer 

gedwongen zijn om te verkennen in hoeverre ex ante toezichtmaatregelen nodig zijn. Een dergelijke 

analyse maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de marktanalyses, waaruit conclusies volgen over het 

bestaan van partijen met een aanmerkelijke marktmacht en de effecten daarvan. 

 

Uit de afgelopen marktanalyses en de regelgeving waarop deze marktanalyses gebaseerd zijn, kon al 

opgemaakt worden dat het ex ante toezicht minder zwaar wordt en meer toegesneden op de 

methodiek van het algemene mededingingstoezicht. Nu ook het regelgevend kader aangepast gaat 

worden om ex ante maatregelen deels te versoepelen of los te laten, wordt het des te belangrijker dat 

OPTA goed in kaart heeft wat de effecten zijn van een dergelijke verschuiving in de wijze van toezicht. 

Wij moeten dat de komende jaren goed analyseren en het maakt een goede en intensieve 

samenwerking met de NMa nodig om ex post en ex ante toezicht naadloos op elkaar aan te laten 

sluiten. Bij versoepeling van maatregelen speelt ook monitoring van markten een grote rol; alleen dan 

kunnen we immers snel ingrijpen als zich alsnog mededingingsproblemen voordoen. 

 

 

1.8 Efficiënte toezicht houden 

Op dit punt is niet door iedereen gereageerd. De belangrijkste opmerkingen zijn: 

 

ACT 

Op [het] punt [van snelle en adequate besluitvorming door de toezichthouder] is er, naar de 

mening van ACT, ruimte voor verbetering. 

 

Bij het stellen van prioriteiten dient tevens aandacht te worden gegeven aan de lopende 

bezwaar- en beroepszaken uit het verleden. 

 

RCO 

Wat de postmarkt betreft menen wij dat een nutteloze administratieve last juist wordt 

ingevoerd bij de voorgenomen algehele liberalisatie, en wel door de vanuit OPTA 

voorgestelde registratie van alle postvervoerders. 

 

Oordeel van OPTA op de reacties over efficiënt toezicht houden 

Vermindering van de administratieve lasten is een speerpunt van het kabinet. Ook in de volgende 

regeerperiode blijft dit naar verwachting belangrijk. OPTA moet hier dan ook aandacht voor blijven 

hebben. Verbeteringen op dit gebied willen we onder andere bereiken door het opzetten van het al 

eerder genoemde systeem van structurele marktmonitoring. De eerste datacollectieronde vindt nog in 

2006 plaats. Verder streven we ernaar om zoveel mogelijk informatie elders halen als dat mogelijk is, 

om zo de belasting van marktpartijen te verminderen, bijvoorbeeld bij het verzamelen van gegevens 

voor onze marktanalyses. Het uitgangspunt voor een goede analyse maakt echter in sommige 

gevallen actuele en soms bijzondere informatie nodig die alleen van marktpartijen zelf kan komen. 
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De registratieplicht voor postvervoerders vormt onderdeel van de Postwet die komend jaar door de 

Tweede kamer wordt besproken. Hoe deze registratieplicht uiteindelijk vorm krijgt is daardoor op dit 

moment niet te voorspellen. OPTA is voor de uitvoering dan ook afhankelijk van de uiteindelijke 

Postwet zoals die komend jaar naar verwachting wordt vastgesteld. 

 

Naast de aandacht voor administratieve lasten, blijft OPTA altijd streven naar snelle en adequate 

besluitvorming. Wij begrijpen goed dat in een dynamische sector als de communicatiesector snelheid 

van groot belang is. Aan de andere kant laten ook recente uitspraken van de rechter zien dat we niet 

lichtvaardig met bepaalde motiveringsvereisten mogen omgaan. Wij zetten ons, gegeven dit 

spanningsveld, ook de komende jaren in voor snelle en effectieve besluitvorming. 
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Associatie van Competitieve Telecomoperators (ACT)4 

 

ACT stelt het bijzonder op prijs dat OPTA ervoor heeft gekozen om een visie en een strategische 

agenda voor 2007 ter consultatie aan de markt voor te leggen. Wij zien dit als een volgende stap in de 

optimalisering van de transparantie van het beleid en de toepassing ervan. Hieronder wordt ingegaan 

op de door OPTA genoemde onderwerpen. 

 

OPTA Visie op de markt en strategische agenda 

 

ACT is van mening dat de beschrijving van de marktontwikkelingen door OPTA en de voor regulering 

relevante onderwerpen die OPTA op basis daarvan aandraagt redelijk compleet is. Het ligt evenwel 

voor de hand dat OPTA een visie ontwikkelt die aansluit bij de initiële reguleringsperiode van de 

marktanalysebesluiten, derhalve t/m 2008. Hoewel de markt zich snel ontwikkelt, leidt een visie van 

OPTA over meer jaren tot meer zekerheid voor investeerders. 

 

Hieronder reageert ACT per onderdeel op de genoemde thema’s van het consultatiedocument. 

 

De opdracht van OPTA 

 

Missie en strategische thema’s 

ACT kan zich in overwegende mate vinden in de wijze waarop OPTA de ontwikkelingen in de markt 

beschrijft, de verwoording van de missie en de strategische thema’s als weergegeven in onderdeel 2 

van het consultatiedocument. OPTA heeft de missie als volgt geformuleerd: 

 

‘OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de 

consument.’ 

 

ACT kan zich vinden in het uitgangspunt bij de bepaling van de missie dat de communicatiesector 

zonder tussenkomst van OPTA nog onvoldoende duurzame concurrentie kent en dat om die reden het 

concurrentietoezicht de belangrijkste peiler is van OPTA’s takenpakket. 

 

OPTA stelt in onderdeel 2 dat zij zich richt op deregulering, maatwerk en versoepeling van de 

regelgeving. OPTA moet er echter voor waken deregulering niet eenzijdig tot uitgangspunt te 

verheffen. Deregulering op zich kan geen doel zijn. ACT vindt dat alleen sprake kan zijn van 

deregulering in markten waar niet langer sprake is van aanmerkelijke marktmacht. De huidige 

marktontwikkelingen in het kader van All-IP vragen om een herijking en op sommige vlakken zelfs een 

aanscherping van de regulering. ACT beveelt OPTA aan te kiezen voor een meer neutrale formulering 

van deregulering door aan te geven dat OPTA alleen overgaat tot deregulering indien niet langer 

sprake is van een bestaande aanmerkelijke marktmacht of als er voldoende redenen bestaan om aan 

te nemen dat deze situatie zonder regulering binnen de reguleringstermijn gaat ontstaan. Daarnaast 

moet OPTA zich de vraag stellen of deregulering op bijvoorbeeld retailniveau, dit niet juist gepaard 

moet gaan met (aangescherpte) regulering op wholesale niveau. In dit verband beveelt ACT aan dat 

                                                      
4
 ACT behartigt de belangen van bbned N.V., BT Nederland N.V., COLT Telecom B.V., Enertel N.V., Orange Nederland 

Breedband B.V., Priority Telecom Netherlands B.V., Tiscali B.V., Verizon Nederland B.V. en Versatel Nederland B.V. op het 

gebied van regelgeving en toezicht in Nederland. De reactie op de Visie en jaarplan 2007 is mede namens Tele2-Versatel. 
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OPTA nagaat of zij in het kader van de marktanalysebesluiten OPTA niet al te ver is teruggetreden op 

bepaalde terreinen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geheel niet reguleren van 

ondergrens voor tarieven in bepaalde markten en het grotendeels ex post karakter voor de markten 

waar ondergrensregulering wel van toepassing is verklaard, alsmede het in sommige gevallen niet 

reguleren van wholesale diensten (transit, hoge kwaliteit bitstroom). 

 

Horizontalisering en verticalisering 

In onderdeel 3 (Elektronische communicatie) schetst OPTA de horizontale en verticale 

marktontwikkelingen in scenario’s voor horizontalisering en decentralisering (§ 3.1.2 e.v.) en 

verticalisering en consolidatie (§ 3.2.2). ACT kan zich vinden de beschrijving van de scenario’s maar 

plaatst wel de volgende belangrijke kanttekening. 

 

De markt ontwikkelt zich zowel in horizontale als in verticale richting. Partijen die beschikken over 

legacy netwerken (KPN, kabelaars) streven in hun strategie naar verdere verticale integratie en 

trachten investeringen van derden te ontmoedigen (All-IP ontwikkelingen, weigering tot het 

openstellen van de kabel). Tegelijkertijd worden horizontale trends versterkt door convergentie. 

Contentaanbieders kunnen bijvoorbeeld kiezen uit verschillende infrastructuren. Voor de ACT-partijen 

geldt dat zij voor het aanbieden van diensten steeds beoordelen of het zinvol is dat daarvoor eigen 

infrastructuur wordt uitgerold dan wel dat daarvoor toegangsdiensten van derden worden afgenomen 

(make or buy). ACT ziet dat OPTA in § 3.2 weliswaar constateert dat de marktstructuur kan resulteren 

in een mengvorm van horizontalisering en verticalisering maar bij het schetsen van de scenario’s de 

gelijktijdige horizontale en verticale marktontwikkelingen onderbelicht laat. OPTA dient daaraan, naar 

mening van ACT, meer aandacht te besteden. 

 

ACT vindt dat OPTA ervoor moet waken dat er geen expliciete uitspraken worden gedaan over de 

mogelijke toereikendheid van een oligopolide marktstructuur op het gebied van 

infrastructuurconcurrentie. Het bestaan van twee of meer infrastructuren zegt immers niets over de 

mate van concurrentie in relevante markten. De markt zélf dient te bepalen of investeringen wenselijk 

zijn; OPTA dient alle efficiënte vormen van concurrentie en marktontwikkeling (horizontaal en 

verticaal) te faciliteren. Het gevaar bestaat dat OPTA met een expliciete uitspraak in het kader van ‘Is 

two enough?’ reeds gedane investeringen in gevaar brengt en nieuwe investeringen ontmoedigt. We 

zien thans in de markt ontwikkelingen die er mogelijk toe leiden dat er meer dan twee landelijk 

dekkende breedbandige infrastructuren ontstaan (All-IP, alternatieve glasvezelinvesteringen, kabel, 

UMTS, Wimax). Deze ontwikkelingen mogen niet door de keuzes van OPTA worden afgeremd of 

ontmoedigd. OPTA’s constatering in § 3.4.3 – wholesaleconcurrentie is positief voor de ontwikkeling 

van concurrentie op retailmarkten – dient in de visie en de strategische agenda meer gewicht te 

krijgen. Sterker nog, wholesaleconcurrentie is essentieel voor de duurzame ontwikkeling van 

concurrentie op retailmarkten, aangezien daardoor de afhankelijkheid van één infrastructuur afneemt. 

 

Vrijwillige toegang 

ACT steunt de constatering van OPTA dat vrijwillige toegang gericht kan zijn op het weerhouden van 

dienstaanbieders te investeren in eigen infrastructuur. Vrijwillige toegang kan ook in sterke mate 

voortkomen uit strategisch gedrag om regulering te ontlopen. OPTA dient dan ook inderdaad scherp 

te blijven en na te gaan of naast vrijwillige toegang een noodzaak tot toegangsregulering. 
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ACT vindt dat OPTA een aantal goede strategische uitdagingen heeft geformuleerd: 

overheveling van marktmacht naar nieuwe en bestaande markten voorkomen; 

ontwikkelingen op opkomende markten nauwgezet volgen; 

bepalen in welke situaties naast vrijwillige toegangsarrangementen een noodzaak bestaat 

voor toegangsregulering; 

overstapdrempels en ongewenste marketingmethodes aanpakken en 

bevorderen veiligheid en tegengaan van kwetsbaarheid van elektronische communicatie. 

 

Met name het voorkomen van overheveling van marktmacht naar nieuwe en bestaande markten – 

marktspelers gaan als gevolg van convergentie elkaars traditionele markten betreden - verdient de 

aandacht van OPTA, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het voorkomen van strategische 

netwerk/productontwerp zoals wholesale–wholesale prijssqueeze. 

 

ACT beveelt aan dat OPTA de randvoorwaarden definieert die er toe bijdragen dat dienstaanbieders 

in staat zijn om een dusdanige positie te verwerven dat zij ook duurzaam daadwerkelijk kunnen 

concurreren. ACT ziet daarvoor in ieder geval de volgende randvoorwaarden met betrekking tot 

verticaal geïntegreerde aanbieders met aanmerkelijke marktmacht: 

er zijn voldoende alternatieven voor dienstaanbieders zonder overstapdrempels en op 

wholesale- en eindgebruikersniveau en zonder customer lock ins 

verticale integratie en schaalvoordelen leiden niet tot bevoordeling van eigen 

retaildienstverlening door netwerkaanbieders; 

dienstaanbieders zijn in staat om ‘eigen’ nieuwe diensten in de markt te introduceren en 

contentaanbieders misbruiken hun macht niet doordat geen exclusieve 

contentovereenkomsten worden aangegaan met één infrastructuuraanbieder of door het 

aanbod zodanig in te richten dat hoge barriers to entry gecreëerd worden. 

 

ACT is van mening dat aan het bovenstaande alleen kan worden voldaan indien er alternatieve 

dienstaanbieders zijn die ook tevens netwerkaanbieder zijn of gebruik kunnen maken van de 

faciliteiten van een alternatieve aanbieder. 

 

Visie op de interactie van OPTA met de omgeving 

Terecht hanteert OPTA in onderdeel § 5.2.3 het uitgangspunt dat investeringsonzekerheid mede met 

het oog op duurzame concurrentie zoveel mogelijk moet worden gereduceerd. In onderdeel § 5.4.4 

spreekt OPTA over een nieuwe manier van reguleren, zij spreekt zelfs van een zogenaamde 3e weg, 

waarbij een markt intensief wordt gemonitored en snel wordt ingegrepen als zich 

mededingingsproblemen voordoen. Om verschillende redenen moet zo’n benadering worden 

afgewezen. Alleen indien geen sprake is van aanmerkelijke marktmacht én niet de dreiging bestaat 

dat snel nieuwe machtsposities kunnen ontstaan, kan worden afgezien van ex ante toezicht. Ingeval 

van aanmerkelijke marktmacht of dreiging van het ontstaan ervan blijft ex ante toezicht nodig. ACT 

steunt de constatering van OPTA dat ex post toezicht in het algemeen minder effectief is in een sector 

die wordt gekenmerkt door omvangrijke economies of scale and scope, hoge kapitaalsintensiteit en 

dus hoge toetredingsbarrières. Dat is in de elektronische communicatie bepaald het geval. OPTA 

moet dan ook de conclusie trekken die bij deze constatering hoort, namelijk dat OPTA altijd ex ante 

verplichtingen moet opleggen en zeer terughoudend moet zijn met (gedeeltelijke) ex post 

toezichtsarrangementen, zoals bij ondergrensregulering. 
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ACT is van mening dat OPTA niet moet experimenteren met andere vormen van toezicht. De ervaring 

leert dat het veel te lang duurt voordat ex post kan worden ingegrepen. Het meeste kwaad, dat vaak 

niet meer ongedaan kan worden gemaakt, is dan al geschied. Overigens kan moeilijk worden 

aanvaard dat OPTA meent dat maatwerk en proportionaliteit tevens betekenen dat het object van 

regulering meer verantwoordelijkheid toegewezen kan krijgen, zoals thans geschiedt in het kader van 

de ondergrensregulering. 

 

Ex ante toezicht mag alleen dan worden losgelaten indien geen sprake is van aanmerkelijke 

marktmacht (in een situatie zonder ex ante verplichtingen). Pas indien zeker is dat er op een markt 

volledige concurrentie is en blijft, kan sectoraal ex ante toezicht plaatsmaken voor ex post toezicht. Ex 

post toezicht kent in termen van tijdigheid negatieve effecten, omdat er pas wordt ingegrepen als het 

misbruik reeds heeft plaatsgevonden, met alle negatieve effecten van dien voor de concurrentie. Ex 

post ingrijpen leidt tot een veelal niet meer overbrugbare concurrentieachterstand van nieuwe 

toetreders, hetgeen in de dynamische markten van de elektronische communicatie problematisch is. 

Om die reden is van belang dat ex ante toezicht pas wordt opgegeven indien volstrekt duidelijk is dat 

er volledige concurrentie is en blijft. Wat dat betreft heeft OPTA in verschillende markten te vroeg 

gedereguleerd (transit, interregionale gespreksdoorgifte, bitstroom, huurlijnen). 

 

Topprioriteiten 2007 

In het onderstaande worden de voorgestelde prioriteiten als weergegeven in onderdeel 6 besproken. 

 

Infrastructuurconcurrentie en dienstenconcurrentie 

Alvorens over te gaan tot verdere visieontwikkeling op de balans tussen infrastructuurconcurrentie en 

dienstenconcurrentie dit vlak is het wellicht goed om dat ook de huidige OPTA visie terzake aan de 

markt wordt voorgelegd zodat kan worden beoordeeld of sprake is van andere prioriteiten of accenten. 

 

OPTA dient een veel actievere houding aan te nemen als het haar ernst is met het behoud van 

infrastructuurconcurrentie. Afwachten wat marktpartijen gaan doen past daarin niet. Immers, als dan 

de balans opgemaakt wordt, is het in de regel te laat. Een dergelijke houding bemoeilijkt het 

aantrekken van kapitaal ten behoeve van de Nederlandse telecomindustrie. 

OPTA stelt in § 6.1 de vraag of marktspelers zullen meegaan met een verdere uitrol van eigen 

infrastructuur. Dit achten wij een te afwachtende houding van OPTA. De uitfasering van de MDF 

centrales van KPN betekent een belangrijk verlies van infrastructuurconcurrentie op de Nederlandse 

markt. Als OPTA van mening is dat dit een verlies voor de markt oplevert, dan moet OPTA zich 

afvragen hoe dit verlies voorkomen of verminderd kan worden. Alleen aan de hand van duidelijke 

standpunten van OPTA kunnen marktpartijen een investeringsscenario ontwikkelen. Afwachten en 

kijken wat er gaat gebeuren, betekent onherroepelijk dat er onvoldoende zekerheid is voor eventuele 

investeerders. Het uitfaseren van MDF dienstverlening dient conditioneel te worden gemaakt aan het 

behoud van infrastructuurconcurrentie. 

 

EPN Note Is two enough? 

Een EPN Note “Is two Enough” lijkt weinig zinvol, omdat een dergelijke benadering ervan lijkt uit te 

gaan dat het aantal infrastructurele voorzieningen bepalend kan zijn voor de beantwoording van de 

vraag of er sprake is van voldoende concurrentie. Om die vraag te kunnen beantwoorden is niet 

zozeer van belang dat wordt gekeken naar het aantal infrastructurele voorzieningen maar veeleer 

naar de mate van concurrentie op de verschillende relevante markten. Bij concurrentieanalyse moet 
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altijd worden uitgegaan van relevante markten. Alleen dan wordt recht gedaan aan de economische 

realiteit als ook aan het Europese regelgevend kader. 

 

EAT paper bundeling en overstapdrempels 

Een EAT paper over bundeling en overstapdrempels lijkt ACT een goede zaak. Het lijkt echter nog te 

vroeg om te kunnen spreken over afzonderlijke markten van gebundelde producten. Bovendien is van 

belang te borgen dat dit onderzoek aansluit bij de gedachtevorming op Europees niveau. We moeten 

voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij bijvoorbeeld in Nederland gebundelde markten worden 

onderscheiden terwijl dat in de rest van Europa (nog) niet gebeurt. Dit zou immers in strijd zijn met het 

streven naar een Europees geharmoniseerd toezicht. 

 

Voorstel voor onderzoek naar relatie ex ante - ex post toezicht 

OPTA spreekt op diverse plekken (onder andere op pagina 26) over de verhouding tussen ex ante en 

ex post mededingingstoezicht. In dit verband is een aantal aspecten van belang: 

(1) de innovatie en optimalisatie van het mededingingstoezicht, vooral wat betreft remediëring, heeft 

de afgelopen jaren plaatsgevonden in het kader van het ex ante toezicht; het ex post toezicht is de 

afgelopen jaren nauwelijks vernieuwd en is ver achtergebleven bij ex ante toezicht. 

(2) in het ex post toezicht is sprake van een tendens waarbij de “lat hoger wordt gelegd” voor de 

partij(en) waarop dit toezicht van toepassing is, wil sprake zijn van misbruik van aanmerkelijke 

marktmacht, waarbij de remedies veelal aanmerkelijk milder zijn dan in het ex ante toezicht. 

 

Het zou goed zijn om de betekenis van de verschillen voor een eventuele migratie van ex ante naar ex 

post toezicht nader in kaart te brengen. Daarbij zou ook aandacht kunnen worden besteed aan de 

tendens dat de invulling van ex ante verplichtingen meer en meer wordt gebaseerd op ex post 

mededingingsbeleid, waardoor het risico bestaat dat de innovatie en concurrentieoptimalisatie van de 

afgelopen jaren teniet worden gedaan. 

 

De ACT leden zijn van mening dat het belang van ex-ante toezicht de komende jaren nog zeer groot 

zal zijn. Maar OPTA dient in nader onderzoek wel aandacht te besteden aan de wijze van een 

mogelijke overgang van ex-ante naar ex-post toezicht. In de ogen van ACT is dit geen ‘digitale’ keuze. 

Ex ante en ex post toezicht kunnen met elkaar worden gecombineerd. Een wijze van ex-post toezicht 

zoals dat nu door de NMa plaatsvindt, biedt evident te weinig zekerheid en garanties voor 

concurrentie en investeringsbeslissingen. Deze bieden onvoldoende garanties over doorlooptijden, 

inhoudelijke afwegingen, etc. In een mengvorm van ex ante en ex post zou wel zekerheid en snelheid 

kunnen worden gewaarborgd. 

 

Daarnaast zou mede grondslag van het beleid moeten worden gemaakt dat OPTA in het kader van 

besluitvorming een goed beeld heeft van de effecten ervan, voordat enig besluit wordt genomen, ook 

indien het niet gaat om marktanalysebesluiten. Een recent voorbeeld is het concept besluit inzake 

EDC transit waarbij thans de mogelijke effecten in kaart worden gebracht. 

 

Europees vergelijkend onderzoek naar price squeeze 

ACT adviseert OPTA om eventueel samen met de Europese Commissie en andere Europese NRAs 

het initiatief te nemen tot het maken van een vergelijkend onderzoek naar het bestaan van 

prijssqueeze verplichtingen in de verschillende markten en landen en daarbij vooral aandacht te 

besteden aan: 
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het al dan niet bestaan van dergelijke verplichtingen voor de verschillende relevante markten, 

de retail- en of wholesale “verankering” van dergelijke verplichtingen; 

de formules die worden gehanteerd voor het toetsen van prijssqueeze; 

de kostencomponenten die in dat verband al dan niet worden meegenomen en 

de reikwijdte van de toets (element niveau, dienst, relevante markt) en de vraag of sprake is 

van ex ante of ex post toetsing of een mengvorm daarvan. 

 

Op het vlak van prijssqueeze is onvoldoende sprake van harmonisatie. OPTA staat alleen in Europa 

als het gaat om het grotendeels ex post karakter van de prijssqueeze toezicht. 

 

Transitie All-IP en convergentie 

Het is van groot belang dat OPTA voorkomt dat er schade, althans onnodige schade, bij concurrenten 

optreedt als gevolg van de overgang naar All IP en dat de huidige onzekerheid (er wordt thans niet 

meer door concurrenten geïnvesteerd in MDF en er is ook nog geen alternatief beschikbaar) wordt 

geminimaliseerd en gecompenseerd. In het kader van een mogelijke overgang naar All IP is het van 

groot belang dat OPTA actief bijdraagt aan het transitiepad, het tijdspad en de voorwaarden voor 

migratie alsmede eventueel compensatie uit het oogpunt van waarborging van het level playing field 

en het voorkomen van een concurrentieachterstand van andere partijen. 

 

OPTA stelt op meer plaatsen in het consultatiedocument terecht dat de “breedbandaansluiting de 

sleutel is tot het aanbieden van meerdere diensten over één netwerk” maar besteedt verder geen 

speciale aandacht aan de vraag hoe zij gaat faciliteren dat er concurrentie is c.q. blijft bij het 

aanbieden van breedbandaansluitingen in Nederland. Zoals bekend, is ACT van mening dat KPN 

aanmerkelijke marktmacht heeft op de breedbandmarkt en dat niet alleen ontbundelde toegang maar 

ook wholesale breedbandtoegang nodig is om het level playing field te waarborgen. 

 

Monitoring effect van verplichtingen KPN 

De ACT leden willen wijzen op het belang van ex ante regulering ook in het kader van All IP. 

Investeringsbeslissingen kunnen alleen worden genomen als er lange termijn zekerheid vooraf is over 

de bouwblokken die nodig zijn voor infrastructuurconcurrentie. Geen zinnig bedrijf zal investeren als 

de tarieven voor SLU backhaul en voor wholesale niet bekend zijn. Anders heeft KPN namelijk alle 

knoppen in handen om concurrenten de markt uit te drukken. Het is goed dat OPTA zich voorneemt 

om de aan KPN opgelegde verplichtingen te monitoren. Daar staat evenwel tegenover dat de SLU 

verplichting nog moet nog worden geïmplementeerd! Het is derhalve van groot belang dat OPTA vaart 

maakt met de implementatie. 

 

De totstandkoming van effectieve WLR dienstverlening moet in 2007 een feit zijn met het 

implementatiebesluit WLR. OPTA dient in 2007 de vinger aan de pols te houden en na te gaan of de 

WLR dienstverlening functioneert en daadwerkelijk leidt tot effectieve concurrentie. 

 

Markttransparantie 

OPTA vindt dat zij de markttransparantie voor de eindgebruiker dient te bevorderen. Het is echter niet 

duidelijk wat daarvoor de wettelijke basis is. Bovendien is niet duidelijk wat hieronder in concreto moet 

worden verstaan. ACT beveelt OPTA aan terughoudend te zijn met verplichtingen op het gebied van 

transparantie van het marktaanbod. De decentralisatie trend die OPTA beschrijft in § 3.1.2 als gevolg 

waarvan consumenten meer macht krijgen, leidt er toe dat geen regels nodig zijn. De consument 
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regelt steeds meer zaken zelf. De aanbieders ervaren voldoende disciplinerende werking van de 

markt om daarvoor zelf zorg te dragen. 

 

Overstapdrempels 

ACT ondersteunt de stelling dat overstapdrempels zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. ACT 

vindt dat OPTA daarbij het accent moet leggen op overstapdrempels op wholesaleniveau. Het zijn 

immers deze overstapdrempels die bepalen of een eindgebruiker op eenvoudige en efficiënte wijze 

kan overstappen naar een andere leverancier. Wholesale overstapdrempels spelen met name een rol 

in de relatie tussen AMM- en niet-AMM partijen. OPTA dient de situatie mede op aangeven van 

marktpartijen goed te monitoren en waar nodig verplichtingen aan AMM-partijen op te leggen tot 

verbetering van de voorwaarden die deze partijen hanteren. 

 

Structurele marktmonitor 

De ACT partijen zijn graag bereid mee te werken aan een structurele marktmonitor. Op deze wijze kan 

immers worden bevorderd dat OPTA steeds beschikt over de meest actuele informatie. ACT beveelt 

aan dat OPTA op basis van de gegevens die zij periodiek uit te markt ontvangt op halfjaarlijks updates 

over de meest recente ontwikkelingen in de markten die zijn gemonitored geeft, in plaats van die 

informatie intern houden. Ook dat is een manier om de transparantie te vergroten en marktpartijen iets 

terug te geven voor de input die zij hebben gegeven. 

 

OPTA wil zich bij naleving van verplichtingen marktanalyse besluiten vooral richten op naleving van de 

non-discriminatieverplichting. Daarbij dient met name te worden beoordeeld of KPN bij zichzelf inkoopt 

tegen gelijke voorwaarden als haar concurrenten. ACT beveelt aan dat de toetstenen voor de 

beoordeling ervan als speerpunten worden benoemd in samenspraak met marktpartijen. 

 

Voorstel onderzoek consumenten – zakelijke markten 

ACT beveelt aan dat een afzonderlijk EAT onderzoek wordt ingesteld naar de vraag of alsnog een 

nader onderscheid moet worden gemaakt tussen consumenten en zakelijke afnemers. De vermeende 

complexiteit ten aanzien van de marktafbakening mag geen excuus zijn om een dergelijk onderscheid 

niet aan te brengen waar dat economisch gerechtvaardigd is. 

 

Volgens OPTA moet er meer flexibiliteit zijn om zelf markten af te bakenen die niet vooraf door de 

Europese Commissie zijn aanbevolen. OPTA doet het voorkomen alsof het hier om een knellend 

probleem gaat maar maakt het niet concreet aan de hand van voorbeelden. Tenzij er echt concrete en 

prangende problemen zijn, ziet ACT liever vanuit harmonisatieoogpunt de Europese Commissie in de 

lead dan de verschillende NRA’s voor wat betreft marktafbakening. 

 

Nieuwe marktanalyses 

ACT steunt het streven van OPTA om de doorlooptijden van de marktanalyses terug te dringen. Dit 

dient gepaard te gaan met het terugdringen van de administratieve piekbelasting voor marktpartijen. 

Het structurele monitoringsproces zal daaraan kunnen bijdragen. 

 

Zoals bekend is ACT van mening dat het stoplichtmodel structurele tekortkomingen heeft (zie hiervoor 

het beroepschrift van ACT tegen het marktanalysebesluit vaste telefonie retailmarkten). ACT is van 

mening dat de ex post elementen uit het stoplichtmodel dienen te worden gehaald. Voorzover het 

stoplichtmodel wordt gehandhaafd, beveelt ACT aan dat de handhaving en het toezicht op 
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ondergrensregulering strenger wordt uitgevoerd en dat de procedures worden versneld teneinde te 

voorkomen de concurrentie wordt geschaad als gevolg van traag ingrijpen door OPTA. 

 

ACT kan zich erin vinden dat vergroting van de efficiëntie van de interne organisatie en de 

transparantie als speerpunten worden benoemd. Met name is de toenemende transparantie omtrent 

beleids- en besluitvorming voor marktpartijen merkbaar, hetgeen als positief door ACT wordt 

beoordeeld. 

 

Afhandeling van zaken uit verleden verdienen eveneens prioriteit 

Bij het stellen van prioriteiten dient tevens aandacht te worden gegeven aan de lopende bezwaar- en 

beroepszaken uit het verleden. Daarbij is een voortvarende aanpak vereist. Als voorbeelden kunnen 

worden genoemde EDC transit, collocatie en ILL, waarbij OPTA op basis van uitspraken van de 

rechtbank Rotterdam en/of het CBB nieuwe besluiten moet nemen. 

 

Overige opmerkingen 

 

§ 3.4.3 Vrijwillig bitstroomaanbod KPN? – Ten onrechte wordt door OPTA gesteld dat KPN vrijwillige 

bitstroom toegang aanbiedt. Dit is onjuist; KPN is immers door OPTA verplicht om hoge kwaliteit 

bitstroom aan te bieden. 

 

OPTA stelt dat als aanbieders KPN niet kunnen volgen, dit een signaal is dat de infrastructuur van 

KPN op middellange termijn niet dupliceerbaar is. OPTA geeft slechts aan dat de focus van 

regelgeving dan verschuift naar dienstenconcurrentie. OPTA gaat niet verder in op de positie van de 

huidige aanbieders van infrastructuurconcurrentie. Ook lijkt OPTA erg gemakkelijk de eerdere 

uitgangspunten te verlaten, namelijk dat infrastructuurconcurrentie een voorwaarde is voor duurzame 

concurrentie op eindgebruikerniveau. OPTA stelt terecht dat vrijwillige toegang op korte termijn 

concurrentiebevorderend is maar dat het op langere termijn kan leiden tot ongewenste effecten, 

namelijk dat investeringen in eigen infrastructuur worden ontmoedigd. 

 

OPTA dient te beseffen dat in een markt waarin er sprake is van één aanbieder van infrastructuur, te 

weten KPN, het voor Service providers erg moeilijk is om een levensvatbare business case te 

realiseren, ook al is er sprake van een al dan niet gereguleerd aanbod voor WBA. Er is namelijk geen 

sprake van een klantenbestand dat zonder de KPN infrastructuur van waarde is. De mogelijkheden 

om waarde toe te kennen aan dat klantenbestand zijn buitengewoon beperkt. Dit betekent dat de 

Service Provider eigenlijk alleen kan bestaan door het verschil tussen in- en verkoop van diensten. 

 

§ 5.1.2 Relatie met EZ - ACT vindt dat het Ministerie van Economische Zaken Key Performance 

Indicators dient op te stellen aan de hand waarvan het beleid van OPTA kan worden getoetst. ACT 

begrijpt dat hiervoor binnenkort concrete voorstellen door EZ worden gedaan. 

 

§ 5.2.1 Snelheid van handelen – OPTA stelt dat de dynamiek binnen de communicatiesector in 

Nederland mede afhankelijk is van snelle en adequate besluitvorming door de toezichthouder. Op dit 

punt is er, naar mening van ACT, ruimte voor verbetering. In het kader van de uitspraak van het CBb 

d.d. 6 april 2006 over EDC en transit, duurde het één maand voordat OPTA in actie kwam terwijl 

binnen 10 weken een nieuw besluit op bezwaar diende te worden genomen. In het kader van het 

besluit van het CBb d.d. 13 juli 2006 (collocatie huisvestingskosten) is OPTA eerst medio augustus in 
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beweging gekomen. Verder vraagt ACT aandacht voor het extreem lang durende onderzoek in de 

Zeus zaak dat nog steeds loopt en waarvan het einde thans nog niet in zicht is. 

 

§ 5.2.2 Transparantie verbeterd – ACT sluit zich aan bij de conclusie van OPTA dat de transparantie is 

verbeterd. Het ziet er naar uit dat eenzijdige afspraken en onderonsjes met bepaalde marktpartijen 

inmiddels tot het verleden behoren. 

 

§ 5.2.3 Vertrouwen – Het is van groot belang dat OPTA doet wat zij zegt, aangezien marktpartijen 

daarop mede hun financiële en zakelijke planning baseren. Een grote verbetering is tot stand gebracht 

met de meerjarige wholesale tariefregulering. Verlaging van tarieven met terugwerkende kracht leidt 

ertoe dat alsnog gebeurt wat OPTA heeft beslist, waardoor de gevolgen van vertraagde 

besluitvorming deels kunnen worden gecompenseerd. 

 

§ 5.3.2 Juridisch Analyse Team (JAT) – ACT is verheugd dat OPTA het JAT heeft ingericht. ACT 

beveelt aan dat de (voorlopige) bevindingen van het team met de markt worden besproken. Aan de 

hand daarvan kunnen juridische kwesties worden besproken en kan daarover meer duidelijkheid 

worden gecreëerd voordat deze een rol spelen in procedures. Aan de hand daarvan kunnen mogelijk 

procedures worden vermeden. 

 

§ 6.2. Sterke consumenten die beschermd zijn tegen onoorbare gedragingen en economisch misbruik 

in de communicatiesector - OPTA moet regels stellen die onoorbare gedragingen uitbannen. Daarbij 

dient OPTA er rekening mee te houden dat de telecommunicatiemarkt er een wordt, en eigenlijk al is, 

als de andere markten. Alle markten kennen tevreden en ontevreden consumenten, daarin is de 

telecommunicatiemarkt niet anders. De vraag is of die ontevredenheid voortkomt uit onoorbaar gedrag 

van een aanbieder. OPTA heeft een taak bij het zuiver houden van de telecommunicatiemarkt en 

uitwassen uit te bannen. Daarbij moet OPTA ervoor waken dat ze niet het loket wordt voor klachten 

die eigenlijk bij de Geschillencommissie Telecommunicatie thuis horen. OPTA heeft ook tot taak om 

overstapdrempels weg te nemen en open communicatie over diensten te bevorderen. 

 

Deze twee doelstellingen staan soms op gespannen voet met elkaar. OPTA zal hierin moeten trachten 

een zo zuiver mogelijk oordeel te houden en te voorkomen dat de regels in de telecommunicatie 

sector sterk gaan afwijken van andere sectoren met een dynamische concurrentie. 

 

OPTA heeft tot nu toe verzuimd het onoorbaar gedrag van marktpartijen onderling te benoemen. Het 

probleem van slamming is door OPTA de afgelopen jaren zo nu en dan bij de kop gepakt om dan 

vervolgens weer te verzanden in kennelijk gebrekkige daadkracht van OPTA. Het 

slammingsonderzoek van november 2005, waarin onhutstende resultaten naar voren kwamen met 

betrekking tot met name het gedrag van, nota bene, de dominante aanbieder, heeft tot nu toe niet 

geleid toe enige concrete acties ter sanctionering en verdere voorkoming van dergelijk wangedrag. 

 

Slamming wordt nog te vaak afgeschilderd als het probleem veroorzaakt door nieuwe aanbieders die 

hun verkoopprocessen niet op orde hebben. Inmiddels weten we als telecomindustrie wel beter. 

Slamming is veel eerder het probleem van de AMM partij die de toegangspoorten in handen heeft 

voor de levering van concurrerende diensten. In met name de MDF-dienstverlening zitten nog tal van 

problemen die geen doel dienen maar wel de overstap naar een andere aanbieder bemoeilijken zo 

niet voor enige tijd onmogelijk maken. Deze overstapdrempels dan wel slamming door de AMM partij 

dient door OPTA in dit kader te worden aangepakt. 
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§ 6.3 Een efficiënte toezichthouder met openheid over haar maatschappelijke functie en zichtbaarheid 

van haar maatschappelijke rol - OPTA heeft de afgelopen jaren nogal wat averij opgelopen als het 

gaat om het beeld van OPTA in de publieke opinie. Daaraan zijn de gedragingen van een aantal 

marktpartijen zeker debet geweest. OPTA dient in haar communicatie naar het publiek toe veel 

duidelijker te maken dat concurrentie de belangrijkste voorwaarde is voor dienst innovatie en het 

verkrijgen van aantrekkelijke tarieven. 

 

Aanbevelingen 

 

Samenvattend doet ACT de volgende aanbevelingen: 

OPTA dient te kiezen voor een neutralere formulering van deregulering door aan te geven dat 

OPTA alleen overgaat tot deregulering indien niet langer sprake is van een bestaande 

aanmerkelijke marktmacht of als er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat deze 

situatie zonder regulering binnen de reguleringstermijn gaat ontstaan. OPTA dient na te gaan 

of zij in het kader van de marktanalysebesluiten niet al te ver is teruggetreden op bepaalde 

terreinen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geheel niet reguleren van 

ondergrens voor tarieven in bepaalde markten en het grotendeels ex post karakter voor de 

markten waar ondergrensregulering wel van toepassing is verklaard, alsmede het in sommige 

gevallen niet reguleren van wholesale diensten (transit, hoge kwaliteit bitstroom). 

Voorkomen dient te worden dat er een situatie ontstaat waarbij bijvoorbeeld in Nederland 

gebundelde markten worden onderscheiden terwijl dat in de rest van Europa (nog) niet 

gebeurt. Dit zou immers in strijd zijn met het streven naar een Europees geharmoniseerd 

toezicht. 

Het zou goed zijn dat OPTA de verschillen in verplichtingen van een eventuele migratie van 

ex ante naar ex post toezicht nader in kaart brengt. Daarbij zou ook aandacht kunnen worden 

besteed aan de tendens dat de invulling van ex ante verplichtingen meer en meer wordt 

gebaseerd op ex post mededingingsbeleid, waardoor het risico bestaat dat de innovatie en 

concurrentieoptimalisatie van de afgelopen jaren teniet worden gedaan. 

ACT adviseert OPTA om eventueel samen met de Europese Commissie en andere Europese 

NRAs het initiatief te nemen tot het maken van een vergelijkend onderzoek naar het bestaan 

van prijssqueeze verplichtingen in de verschillende markten en landen en daarbij vooral 

aandacht te besteden aan: 

o het al dan niet bestaan van dergelijke verplichtingen voor de verschillende relevante 

markten, de retail- en of wholesale “verankering” van dergelijke verplichtingen; 

o de formules die worden gehanteerd voor het toetsen van prijssqueeze; 

o de kostencomponenten die in dat verband al dan niet worden meegenomen en 

o de reikwijdte van de toets (element niveau, dienst, relevante markt) en de vraag of 

sprake is van ex ante of ex post toetsing of een mengvorm daarvan. 

OPTA dient de randvoorwaarden te definiëren die ertoe bijdragen dat dienstaanbieders in 

staat zijn om een dusdanige positie te verwerven dat zij ook duurzaam daadwerkelijk kunnen 

concurreren. 

Om haar positie te versterken in de ALL IP ontwikkeling, dient OPTA met de wetenschap die 

ze nu heeft, een aantal marktanalyse besluiten te herzien. Met name in de huurlijnenmarkt, de 

markt voor ontbundelde toegang en de bitstroom markt dienen de door OPTA vastgestelde (of 

nu vast te stellen) concurrentiebelemmeringen tot concretere verplichtingen voor KPN te 

leiden. 
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In het kader van een mogelijke overgang naar All IP is het van groot belang dat OPTA actief 

bijdraagt aan het transitiepad, het tijdspad en de voorwaarden voor migratie alsmede 

eventueel compensatie uit het oogpunt van waarborging van het level playing field en het 

voorkomen van een concurrentie achterstand van andere partijen. 

ACT beveelt aan dat een afzonderlijk EAT onderzoek wordt ingesteld naar de vraag of alsnog 

een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen consumenten en zakelijke afnemers. De 

vermeende complexiteit ten aanzien van de marktafbakening mag geen excuus zijn om een 

dergelijk onderscheid niet aan te brengen waar dat economisch gerechtvaardigd is. 

De totstandkoming van effectieve WLR dienstverlening moet in 2007 een feit zijn met het 

implementatiebesluit WLR. OPTA dient in 2007 de vinger aan de pols te houden en na te 

gaan of de WLR dienstverlening functioneert en daadwerkelijk leidt tot effectieve concurrentie. 

OPTA dient terughoudend te zijn met verplichtingen op het gebied van transparantie van het 

marktaanbod. De decentralisatietrend die OPTA beschrijft in § 3.1.2 als gevolg waarvan 

consumenten meer macht krijgen leidt er toe dat geen regels nodig zijn. 

OPTA dient op basis van de gegevens die zij periodiek uit te markt ontvangt halfjaarlijkse 

updates over de meest recente ontwikkelingen in de markten te geven. 

Voorzover het stoplichtmodel wordt gehandhaafd, dient de handhaving en het toezicht op 

ondergrensregulering strenger te worden uitgevoerd. De afwikkeling van procedures moet 

worden versneld teneinde te voorkomen de concurrentie wordt geschaad als gevolg van traag 

ingrijpen door OPTA. 

Het is wenselijk aan dat de (voorlopige) bevindingen van het JAT team met de markt worden 

besproken. 

De toetsstenen voor de beoordeling van de naleving van de nondiscriminatieverplichting 

dienen als speerpunten te worden benoemd in samenspraak met marktpartijen. 

 

ACT hoopt dat deze reactie bijdraagt aan het ontwikkelen van een goede visie en effectief beleid voor 

2007 en volgende jaren en staat er voor open hierover nader met OPTA van gedachten te wisselen. 

 

 

Essent Kabelcom B.V. 
 

Essent Kabelcom heeft met belangstelling kennisgenomen van het consultatiedocument "Visie van 

OPTA op de markt en de strategische agenda voor 2007" en wil graag van de gelegenheid gebruik 

maken om haar zienswijze naar voren te brengen. 

 

Essent Kabelcom onderschrijft de doelstelling van OPTA om "binnen de communicatiesector 

concurrentie te bevorderen door onder andere efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur 

aan te moedigen en innovaties te ondersteunen. Het uitgangspunt bij de missie van OPTA: "het 

gegeven dat de communicatiesector zonder tussenkomst van OPTA nog onvoldoende duurzame 

concurrentie kent", zoals verwoord onder 2.3 Missie, mist naar onze mening echter voldoende 

onderbouwing. Hetzelfde geldt voor het uitgangspunt: "doordat eenvoudige en eenduidige informatie 

regelmatig ontbreekt, hebben consumenten niet altijd voldoende vertrouwen in hun 

keuzemogelijkheden". 

 

Zonder voldoende onderbouwing vervalt de legitimiteit van het reguleringsregime en bestaat het 

risico dat regelgeving geïntroduceerd wordt die in het meest optimistische scenario niet alleen 

overbodig is en leidt tot administratieve lastenverzwaring, maar ook nog eens negatief werkt op het 
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investeringsklimaat in het algemeen en de verdere ontwikkeling van de telecommunicatiesector in 

het bijzonder. 

 

De beleving van Essent Kabelcom is dat Nederland als geen ander land in Europa een zeer 

concurrerende telecommunicatiesector kent. Deze uitermate sterke en effectieve concurrentie 

tussen infrastructuren heeft in korte tijd geleid tot een toppositie van Nederland op het gebied van 

breedband in Europa. Onderzoek wijst uit dat deze positie te danken is aan de “vrije”concurrentie 

tussen infrastructuren i.c.c KPN en de kabelmaatschappijen. Tevens blijkt dat de door OPTA 

gereguleerde toegang van onafhankelijke xDSL providers via het netwerk van KPN hieraan weinig 

tot geen bijdrage geleverd heeft. De praktijk toont aan dat ondanks regulering, 

netwerkonafhankelijke ISP’s nauwelijks economisch levensvatbaar blijken zijn. De meeste 

onafhankelijke ISP zijn de afgelopen jaren dan ook overgenomen door de netwerkoperator in 

kwestie, i.c. KPN.  

 

De Nederlandse kabelsector heeft op het gebied van breedband bewezen dat een vrije 

telecommunicatiemarkt leidt tot alle voordelen voor de consument waar OPTA zich hard voor 

maakt, namelijk een breed en gevarieerd dienstenaanbod en lage prijzen. Effectieve concurrentie 

tussen de infrastructuren van de kabel en KPN kan ook voor telefonie- en televisiediensten leiden 

tot innovatie, keuzevrijheid en lagere prijzen voor de consument. Naar het oordeel van Essent 

Kabelcom is de telecommunicatiemarkt volwassen genoeg om zonder veel spelregels vooraf (ex 

ante regelgeving), marktpartijen de ruimte te geven om in vrije, onderlinge concurrentie de markt 

verder te ontwikkelen. Het gevaar bestaat dat OPTA door middel van strikte marktafbakening en ex 

ante regelgeving niet alleen haar eigen doelstellingen frustreert, maar ook een “verlammende” 

invloed uitoefent op de competitie in de marktsector. 

 

Essent Kabelcom mist dan ook een kritische beschouwing bij OPTA met betrekking tot het eigen 

functioneren en de effectiviteit van regelgeving. Terecht stelt OPTA: “naar mate de concurrentie en 

het vertrouwen in de sector toenemen, treedt OPTA meer terug”: In de praktijk is hiervan gezien de 

recente marktanalyses en de hieraan verbonden conclusies, geen sprake. Essent Kabelcom zou 

graag van OPTA vernemen welke criteria ze voor een eventuele terugtreden hanteert, hoe ze dit 

meetbaar maakt en op welke termijn ze denkt terug te treden? OPTA streeft immers naar 

“transparantie, consistentie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid”. 

 

Gegeven de eerder genoemde uitgangspunten van OPTA en de stelling: “OPTA verwacht niet dat 

er op korte termijn sprake is van een snelle transitie naar een marktsituatie van duurzame en 

effectieve mededinging. Sectorspecifiek toezicht blijft de komende jaren nodig.”, vraagt Essent 

Kabelcom zich terdege af of OPTA zich in haar visie en agenda niet te zeer richt op het bevestigen 

van het eigen bestaansrecht en daarmee voorbij gaat een de “nuloptie”, namelijk een 

telecommunicatiesector die alleen mededingingsrechtelijk, ex post, wordt gereguleerd. Het zou 

OPTA niet misstaan om hierover een open en objectieve discussie met de sector te starten. 

 

In dat kader beschouwd heeft Essent Kabelcom dan ook aarzelingen bij de door OPTA in eigen 

beheer uit te voeren analyses, zoals die van het Economisch AnalyseTeam, naar de risico’s van 

een oligopolie op infrastructuurgebied. Ondanks dat de resultaten van analyses middels 

consultatiedocumenten aan de markt worden voorgelegd, leert de ervaring dat op voorhand 

getrokken conclusies, achteraf moeilijk zijn te corrigeren. Daarnaast ligt in de probleemstelling vaak 

al het antwoord besloten. 
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Essent Kabelcom wil benadrukken dat ondanks de kritische opstelling met betrekking tot de 

doelstellingen en het functioneren van OPTA, Essent Kabelcom niet twijfelt aan de integriteit van 

OPTA en haar medewerkers. Essent Kabelcom heeft uiteindelijk een groot belang bij de 

doelstelling van OPTA en haar politiek verantwoordelijke, de minister van Economische Zaken: 

duurzame concurrentie, gebaseerd op een open en symmetrisch wetgevingsstelsel en een 

tevreden consument. Essent Kabelcom moet helaas alleen vaststellen dat het risico groot is dat 

door de zeer snelle technologische ontwikkeling in de sector, nieuwe regelgeving achterloopt bij de 

praktijk en daardoor niet bijdraagt aan de gewenste innovatie in de telecommunicatiesector. 

 

 

Eurofiber Nederland B.V. 
 

Inleiding 

Dit document bevat de reactie van Eurofiber Nederland B.V. op het consultatiedocument “Visie van 

OPTA op de markt en de strategische agenda voor 2007”  

 

Over Eurofiber 

Eurofiber is een metro fiber & ethernet netwerkoperator; een white label leverancier van 

netwerkdiensten aan telecommunicatiebedrijven en aan zakelijke en not-for-profit gebruikers inclusief 

overheidsinstellingen (www.eurofiber.nl). In de afgelopen jaren en in het bijzonder in 2004 en 2005 

heeft Eurofiber door substantiële investeringen in infrastructuur een fijnvermaasd glasvezelnetwerk in 

Nederland gerealiseerd. Eurofiber is de operator van het op een na grootste glasvezelnetwerk van 

Nederland. Klanten van Eurofiber gebruiken dit netwerk voor de afname van zogeheten managed dark 

fiber - en ethernet diensten. Eurofiber beperkt zich tot deze infrastructuur - en transmissiediensten om 

zodoende de gebruikers van haar netwerk volledig vrij te laten in de keuze van toegevoegde waarde 

diensten en bijhorende dienstverleners. Eurofiber gaat daarbij dus uit van een open netwerk filosofie. 

 

Visie 2007 

Algemeen 

In haar consultatiedocument geeft OPTA aan welke opdrachten, missie en doelen zij heeft en welke 

taken en strategische thema’s daaruit voortvloeien. OPTA verwoordt haar uiteindelijke missie voor de 

komende jaren als “OPTA zorgt voor voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het 

belang van de consument”.  

 

In deze missie kan Eurofiber zich in algemene termen vinden, maar wij benadrukken tegelijk dat het 

hier slechts om een deel van de wettelijk bepaalde taken van OPTA gaat. OPTA vertaalt deze missie 

vervolgens in een aantal kaders, doelen en strategische thema’s. Naar het oordeel van Eurofiber gaat 

bij de vertaling van OPTA’s missie in kaders, doelen en strategische thema’s het belangrijkste aspect 

van haar missie (dat ook door de wet is bepaald) verloren: het zorgdragen voor concurrentie door 

onder andere efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties 

te steunen. Met andere woorden: we zijn het eens over het te bereiken eindresultaat maar niet over de 

wijze hoe we daar kunnen komen.  

 

Uitgangspunten 

Reguleren versus toezicht houden 

In het consultatiedocument schetst OPTA stelselmatig haar rol als een rol van een toezichthouder. Dit 

is echter slechts een onderdeel van de taken die de Europese en Nederlandse wetgever aan OPTA 
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hebben toebedeeld. OPTA (het college) is een regelgevende autoriteit. Dit is aldus bepaald door 

artikel 1.3 van de telecommunicatiewet (nieuw ingevoegd via de wet van 22 april 2004) alsook door 

artikel 8 van richtlijn 2002/21/EG.  

 

Dit betekent dat OPTA in eerste instantie de taak heeft om concurrentie op alle niveau’s te bevorderen 

en om efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties te 

steunen. De rol van OPTA strekt zich dus duidelijk verder uit dan toezicht houden; OPTA’s rol is ook 

structurerend voor de gehele waardeketen van elektronische communicatie (gaande van fysieke 

infrastructuur tot applicaties en inhoud) en is niet beperkt tot het reguleren en toezicht houden over de 

lijst van relevante markten die door de Europese commissie is aanbevolen.  

 

In dat kader is tevens van belang op te merken dat OPTA niet –zoals OPTA stelt–  een keuze heeft 

om verplichtingen op te leggen aan partijen met een aanmerkelijke marktmacht: OPTA is verplicht 

dergelijke verplichtingen op te leggen volgens artikel 16.4 van richtlijn 2002/21/EG. Daarmee kan 

worden voorkomen dat dergelijke regelgeving nog opgemaakt en geïmplementeerd dient te worden 

nadat bijvoorbeeld een dominante operator besluit niet langer vrijwillige toegang te verlenen. De 

noodzaak daartoe wordt onderstreept door het feit dat een dominante speler in de regel niet uit 

charitatieve overwegingen “vrijwillig” toegang verleent maar dat de redenen daarvoor eerder liggen in 

het fenomeen van (tijdelijke) “gaming”.  

 

Het bovenstaande vergt een pro actievere rol van OPTA dan het voornamelijk houden van toezicht, 

het slechten van geschillen en het van tijd tot tijd uitvoeren van nieuwe marktanalyses. De gang van 

zaken omtrent ALL IP onderstreept het voorgaande eens te meer. Enkel de (wijze van) aankondiging 

door KPN van de All IP plannen heeft al een verlammend effect op de markt, en op investeringen in 

infrastructuur in het bijzonder. Infrastructuurinvesteringen van Eurofiber maar vooral ook de 

investeringen van haar klanten moeten vanzelfsprekend terugverdiend kunnen worden. Indien het 

KPN wordt toegestaan autonoom haar uitrol planning vast te leggen zal dat (conform KPN’s huidige 

planning) een business case voor concurrentie op het niveau van infrastructuur ernstig ondermijnen. 

De mogelijkheid voor marktpartijen om zelf het tijdspad en keuzes binnen de uitrol te kunnen bepalen - 

los van KPN’s plannen - kan een goede waarborg zijn voor infrastructuurconcurrentie en 

onafhankelijkheid van de marktpartijen van KPN. Daartoe moet OPTA nu spelregels opstellen en kan 

zij niet afwachten tot het moment waarop zij op traditionele wijze tot een nieuw marktbesluit is kunnen 

komen.  

 

Horizontale concurrentie versus verticale concurrentie 

In het consultatiedocument gaat OPTA in op de scenario’s van horizontale concurrentie versus 

verticale concurrentie en de gevolgen daarvan op het niveau van regulering. Zonder een duidelijke 

keuze aan te geven in het consultatiedocument lijkt OPTA voorzichtig aan te geven dat in een 

scenario van horizontalisering en decentralisering er uiteindelijk minder behoefte is aan regulering (en 

de rol van OPTA t.z.t. vergelijkbaar wordt met de rol van de NMa). OPTA zou hier een duidelijke 

keuze moeten maken voor het model van horizontale concurrentie wil zij haar missie ook 

daadwerkelijk tot een waarheid maken. Kijkt men naar andere markten zoals de oliemarkt of de 

elektriciteitsmarkt, dan ziet men dat horizontale concurrentie kan leiden tot open toegang in (vrijwel) 

alle lagen van de waardeketen waarbij er slechts geringe behoefte is aan regulering. Een horizontale 

markt maximaliseert de consumenten- en welvaartsopbrengsten: 

Gezonde concurrentie in elke schakel van de waardeketen zorgt voor volwassen 

wholesalemarkten en daarmee de mogelijkheid van vele toetreders;  
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Focus in de waardeketen leidt tot standaardisatie (IP, ethernet), specialisatie en daarmee lagere 

kosten en betere producten; 

Vele toetreders en standaardisatie leiden tot de grootste keuze voor consumenten van de beste 

producten (zowel in prijs als kwaliteit). 

 

Zoals hiervoor aangegeven strekt de rol van OPTA zich ook uit tot bevordering van de concurrentie en 

promotie van efficiënte investeringen in de gehele waardeketen van elektronische communicatie. De 

taak van OPTA omvat ook het structureren van markten met het oog op het bereiken en 

instandhouden van concurrentie, inclusief efficiënte infrastructuurconcurrentie. OPTA heeft hier door 

de wetgever ook een instrumentarium voor gekregen: met name het toezicht houden op wholesale 

dienstverlening door dominante marktpartijen structureert een markt dusdanig dat een horizontaal 

marktmodel meer kans van slagen heeft. De ontwikkelingen op de DSL markt hebben bovendien laten 

zien dat OPTA door middel van het inzetten van regelgeving de ontwikkeling van concurrentie tussen 

marktpartijen sterk kan beïnvloeden. OPTA heeft hierin dus een taak en haar regelgevend 

instrumentarium heeft in het verleden getoond daarvoor toereikend te zijn. Indien OPTA van mening 

zou zijn dat haar regelgevend instrumentarium niet toereikend is, dient zij dit te signaleren bij 

Economische Zaken om aan te geven dat zij haar missie niet kan bereiken met het huidige 

instrumentarium. 

 

Door in haar consultatiedocument bovendien sterk te sturen op issues als “two is enough” en de 

eindgebruiker gelijk te stellen aan de residentiele consument geeft OPTA bovendien (onbedoeld) een 

sterk signaal dat zij zich neerlegt bij het feit dat de elektronische communicatiemarkt in Nederland een 

sterke verticale ontwikkeling kent die wordt gedreven door KPN en de kabelaars. “two is enough” 

wordt dan “two should be enough forever” omdat zonder verdergaande (toegangs)regulering door 

OPTA van essentiële lagen in de waardeketen het (voort)bestaan van andere marktpartijen niet zeker 

is. Een analyse van concurrentieverstorend gedrag lijkt hierbij voor OPTA een secundaire parameter 

te zijn. 

 

Te nauwe focus op residentiële consument 

In het consultatiedocument is de analyse van de elektronische communicatie markt gebaseerd op 

convergentie naar triple play voor residentiele consumenten die worden bediend door twee 

infrastructuren (KPN versus de kabelaars). Dit is te beperkt: OPTA dient ook aandacht te schenken 

aan de markten voor diensten aan professionele eindgebruikers en aan de wholesalemarkten, zowel 

op het niveau van infrastructuur als het dienstenaanbod dat daarover heen gaat.  

 

Beredeneerd vanuit de consument als enige eindgebruiker, neemt OPTA het standpunt in dat er thans 

twee infrastructuren zijn en dat deze infrastructuren identieke capaciteiten hebben. Dit uitgangspunt is 

incorrect. Vooralsnog is slechts één infrastructuur (KPN) voor derden opengesteld en het is zeer de 

vraag of het netwerk van de kabelaars bij (verplichte) openstelling zich leent voor diensten van 

derden. Voor sommige klanten zijn er daarnaast twee leveranciers, voor bepaalde business klanten 

één leverancier, of meerdere, afhankelijk van de geografische locatie. Op wholesale niveau is de 

situatie eveneens divers en ook op hier dient OPTA diversiteit (meer dan twee) aan te moedigen, 

uitgaande van de objectieve situatie op wholesale niveau, niet van de residentiële 

eindgebruikersmarkt(en). 

 

Doordat OPTA een verticale marktgeordende bril opzet (consument is de enige eindgebruiker, er 

bestaan twee concurrerende infrastructuren) gaat er vervolgens ook een verticaal georiënteerd 
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denken ontstaan en wordt de horizontale markt als een ideële maar onhaalbare situatie neergezet, en 

lijkt OPTA weinig gemotiveerd te zijn om daadwerkelijke infrastructuurconcurrentie te realiseren. 

 

Om een correcte analyse te krijgen of er daadwerkelijk concurrentie bestaat op het niveau van 

infrastructuur dient OPTA een horizontale bril op te zetten en dient zij de infrastructuur verder onder te 

verdelen in backbone (op MDF niveau), edge (straatkast) en acces (local loop, fixed of wireless). Deze 

indeling doet ook recht aan de economische werkelijkheid van de markt anno 2006. In Nederland kan 

er in feite alleen op het niveau van backbone gesproken worden van enige relevante 

infrastructuurconcurrentie. 

 

Conclusie 

Eurofiber begrijpt OPTA's aarzelingen als het gaat om keuzes tussen (i) een verticaal versus 

horizontaal model en (ii) toezichthouder versus het structureren van een markt. De Nederlandse 

eindgebruikers en wholesale afnemers zullen echter op korte termijn de nadelige gevolgen moeten 

ondervinden van de verdere vorming van een duopolie in de elektronische communicatie markt in 

Nederland, tenzij OPTA nu een duidelijke keuze maakt voor een horizontale markt en zich daarin een 

pro actieve rol durft aan te meten. Zo niet, dan zal een duopolie op afzienbare termijn een negatief 

effect hebben op de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening en – nog belangrijker – zal als gevolg 

van een gebrek aan daadwerkelijke concurrentie de technologische voorsprong van Nederland op de 

haar residentiële markt teniet gaan.  

 

 

Koninklijke KPN N.V. 
 

Hieronder geven wij onze reactie op uw visie van de markt en strategische agenda voor 

2007. Deze consultatie is een uitstekende gelegenheid voor OPTA om rekenschap af te 

leggen over haar voornemens en haar aandachtspunten voor het komende jaar. KPN wil 

dan ook graag reageren op dit consultatiedocument aan de hand van de lijst van 

topprioriteiten. 

 

1) Doorlopende visie ontwikkeling: onvoldoende focus op de effecten van 

convergentie en horizontalisering 

Zonder een analyse van de marktontwikkelingen kan er geen visie op toezicht worden 

ontwikkeld. KPN ziet als belangrijkste ontwikkeling dat de IP technologie leidt tot een 

situatie waarin netwerken steeds beter in staat zijn om dezelfde (concurrerende) diensten 

te dragen. In concreto betekent dit dat de kabelexploitanten en KPN elkaar kunnen 

beconcurreren op het gebied van Internet en telefonie. Door de karakteristieken van het 

KPN net is dit in mindere mate het geval op het gebied van televisie. 

 

Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor het fundament van de bestaande 

regelgeving in de telecomsector. Kort gezegd, zijn wet- en regelgeving op het gebied van 

telecommunicatie gericht geweest op het openstellen van het netwerk van KPN ten 

behoeve van concurrenten die via het netwerk van KPN hun diensten willen aanbieden. 

Deze wetgeving heeft geleid tot een groot aanbod van DSL-operators, CPS partijen en 

anderen. Deze wet- en regelgeving ging altijd uit van het feit dat er geen of geringe 

infrastructuurconcurrentie was en dat de concurrentie op de infrastructuur afgedwongen 

moest worden. Nu zich in Nederland échte netwerkconcurrentie voordoet, rijst de vraag of 
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de regelgeving niet is gebaseerd op een verouderde aanname en of de bestaande 

toezichthoudende maatregelen niet moeten worden aangepast. In het jaarplan van OPTA 

zijn weliswaar aanzetten voor het onderzoeken van deze vraag terug te vinden, maar met 

onvoldoende focus. In de lijst van topprioriteiten zijn vier studies ('visie') opgenomen die 

allemaal iets te maken hebben met dit thema. Deze verbrokkeling heeft het gevaar dat er 

geen daadwerkelijke consequenties worden verbonden aan de uitkomst van de studies. 

 

Het verdient aanbeveling om focus aan te brengen in de doorlopende visie-ontwikkeling door 

OPTA: wat zijn de effecten van convergentie en horizontalisering in Nederland op de 

marktverhoudingen en welke regulering wordt daardoor overbodig? 

 

2) Asymmetrie tussen KPN en de kabel 

OPTA noemt terecht dat de asymmetrische behandeling van KPN en kabel een belangrijk onderwerp 

is, dat nader dient te worden onderzocht. Dit onderwerp staat echter niet bij de lijst van topprioriteiten. 

Nu de netwerken steeds meer naar elkaar toegroeien wat functionaliteit betreft rijst de vraag waarom 

het netwerk van KPN meer regelgeving kent dan de kabelnetwerken. Deze vraag is zeer actueel. 

Daarom valt niet in te zien waarom OPTA pas volgend jaar een aanvang neemt met het onderzoek 

naar asymmetrie. 

 

Gezien de marktontwikkelingen valt een onderzoek naar de asymmetrie tussen KPN en de kabel 

onder de topprioriteiten en zou dit jaar ter hand moeten worden genomen. 

 

3) transitie naar All IP 

De transitie van het bestaande KPN netwerk naar een VDSL netwerk is uiteraard een belangrijke 

ontwikkeling voor KPN en ook ander marktpartijen. Het All IP netwerk van KPN zal immers leiden naar 

nieuwe wholesale diensten van KPN en meer keuzevrijheid van consumenten. Uiteraard zijn er 

vraagstukken over de overgang van bestaande regelgeving naar de nieuwe situatie. Deze 

ontwikkelingen zijn voor alle betrokken nieuw. Daarom is het van belang dat alle betrokkenen elkaar 

goed informeren. Monitoring is van groot belang en staat daarom terecht in de lijst van prioriteiten. 

Uiteraard zijn ook de beheersing van de toegangsproblematiek en eindgebruikers effecten van belang. 

Hierbij is van groot belang dat deze onderwerpen niet geïsoleerd worden geanalyseerd. De 

toegangsproblematiek rond All IP dient in samenhang te worden onderzocht met de convergentie 

ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de kabeltelevisienetten. Analyses over toegang tot het 

nieuwe netwerk van KPN zien er anders uit wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat 

kabelnetten een volledig substituut zijn voor de distributie van telecommunicatiediensten. 

 

De transitie van All IP dient in samenhang te worden gezien met de convergentie ontwikkelingen. In 

het toezicht op All IP ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met deze samenhang. 

 

4) Marktanalyses en structurele monitoring 

Structurele monitoring van de marktontwikkelingen is noodzakelijk voor een goed inzicht in de 

benodigde regelgeving. Voor een efficiënte monitoring zou OPTA prioriteiten moeten stellen. Het gaat 

er uiteindelijk niet om dat er gedetailleerd getallenreeksen worden verzameld maar dat de grote en 

belangrijke veranderingen worden gesignaleerd en geëvalueerd. Prioriteitstelling is daarom van 

belang. Tevens is van belang dat de informatie niet gefragmenteerd per markt of dienst wordt 
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verzameld en geanalyseerd. De ontwikkelingen op de diverse deelmarkten dienen in hun samenhang 

te worden bezien. 

 

Marktmonitoring staat terecht in de lijst van topprioriteiten, maar zou zich tenminste moeten richten op 

belangrijke ontwikkelingen die de verschillende deelmarkten overstijgen. 

 

Tot zover onze reactie. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons 

opnemen via bovenstaande contactgegevens. 

 

 

Orange Nederland N.V. en Orange Nederland Breedband B.V. 
 

Reactie Orange consultatie ‘Visie van OPTA op de markt en de strategische agenda voor 2007’ 

 

Orange Nederland N.V. en Orange Nederland Breedband B.V. (hierna: Orange) hebben met 

belangstelling kennis genomen van de strategische agenda 2007 van OPTA. Orange vindt het een 

goede zaak dat OPTA op deze wijze haar agenda consulteert en marktpartijen in de gelegenheid stelt 

hun visie te geven. 

 

Eerst zal Orange haar eigen visie uit een zetten op regulering om vervolgens concreet in te gaan op 

de onderwerpen die OPTA in haar agenda heeft opgenomen. 

 

Visie van Orange op de markt en regulering in 2007 

Fundamentele keuzes en toezicht zijn meer nodig dan ooit. 

 

Toezicht door OPTA zal in 2007 meer dan ooit nodig zijn. De investeringen van aanbieders van 

alternatieve infrastructuren staan onder zware druk en regulering van de All IP strategie van KPN is 

cruciaal voor de toekomst van concurrentie. Het belang van ex ante regulering en toezicht is dusdanig 

groot dat volgens Orange de toekomst van infrastructuurconcurrentie er voor een groot deel van 

afhankelijk is. Dit komt omdat er nog steeds geen sprake is van echte duurzame en bestendige 

concurrentie. 

 

Niet alleen ten aanzien van vaste infrastructuren geldt dat regulering nog steeds noodzakelijk is. Ook 

ten aanzien van mobiele netwerken is dit het geval. Orange is van mening dat de asymmetrische 

uitgangspositie waarvan sprake was bij de toetreding tot de markt onvoldoende tot zijn recht komt in 

regulering. Ook All IP zal een grote weerslag hebben op mobiele netwerken. KPN heeft Orange 

allereerst gedwongen in een inefficiëntie vorm van interconnectie en vervolgens komt KPN enkele 

jaren tot de conclusie dat dit allemaal niet nodig bleek en een nieuwe netwerkarchitectuur veel 

efficiënter zou zijn. Ook bij ontbundelde toegang is hier sprake van. 

 

Om te voorkomen dat concurrenten van KPN tot onnodige, inefficiënte en kostprijsverhogende 

investeringen worden gedwongen, is een pro-actieve rol van OPTA vereist. Deze rol dient 

voornamelijk gericht te zijn op lange termijn investeringszekerheid in de sector. Nu zijn er te veel 

vraagtekens over essentiële randvoorwaarden voor investeringen. Staat het KPN vrij haar netwerk 

opnieuw zo in te richten dat concurrentie de facto onmogelijk wordt? Kan KPN haar concurrenten 

dwingen te investeren in sub-loop ontbundeling om vervolgens als concurrentie op gang komt te 
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constateren dat subloop ontbundeling inefficient is, en Fiber-to-the-Home de toekomst heeft? Het 

antwoord hierop kan volgens Orange alleen maar ontkennend zijn. Orange vraagt OPTA veel meer 

aandacht te besteden aan deze problematiek. De fouten uit het verleden die veel onnodige 

investeringen hebben vereist van concurrenten van KPN moet de komende jaren worden voorkomen. 

 

Bundeling en convergentie zijn termen die veel worden gebruikt in het kader van discussies over 

deregulering. Orange is van mening dat hiervan geen sprake kan zijn. Orange neemt juist een 

tendens waar die leidt tot consolidatie. Een tendens tot bundeling stelt KPN in staat traditionele 

machtsposities in te zetten op andere markten. Het optreden van OPTA moet daarom flexibeler 

worden en veel minder gericht op specifieke remedies in specifieke markten. 

 

Orange heeft de indruk dat de noodzaak voor regulering en de tendens richting consolidatie in brede 

zin onvoldoende worden onderkend door OPTA. Lage prijzen en marktgroei kunnen een teken zijn 

voor concurrentie en dynamiek, maar ook van price squeeze praktijken door een dominante aanbieder 

en economisch rationeel gedrag van partijen die uit de markt worden gedrukt en proberen hun 

marginale kosten goed te maken. Orange is van mening dat vanuit een lange termijn visie moet 

worden gekeken naar concurrentie. Orange constateert daarbij dat echte infrastructuurconcurrentie 

noodzakelijk is om tot bestendige concurrentie op retailniveau te komen. Een duopolie is daarbij niet 

afdoende en zal leiden tot een rem op innovatie en een opwaartse druk op prijzen. De concurrentie in 

Nederland is daarmee fragiel. Wat aan de oppervlakte lijkt op een grote keuzevrijheid voor 

consumenten en prijsconcurrentie, is, als je een stap dieper kijkt, voor alternatieve partijen een heel 

ander verhaal. Orange ziet een tendens tot consolidatie en versterking van de positie van dominante 

spelers als KPN. 

 

Orange vindt dat het belang en de noodzaak van regulering niet overal voldoende naar voren komt in 

de visie van OPTA. OPTA kiest voor een gebalanceerde benadering en stelt dat regulering, indien 

mogelijk, afgebouwd kan worden. Orange is echter van mening dat de tijd nog niet rijp is voor het 

afbouwen van regulering en dat de nadruk moet liggen op hoe regulering aangepast en vernieuwd kan 

worden om blijvende concurrentieproblemen aan te pakken. 

 

Regulering moet volgens Orange als eerste uitgangspunt hebben dat het gedurende langere tijd een 

voorspelbaar kader biedt voor investeringen in een concurrerende infrastructuur. Op dit moment is 

hiervan geen sprake. Het staat KPN als aanbieder van een dominante infrastructuur grotendeels vrij 

om haar netwerk opnieuw in te richten. Het is voor KPN de meeste rationele strategie om haar 

netwerk zo in te richten dat concurrentie op infrastructuur verschuift naar concurrentie op 

dienstniveau. Dit blijkt ook in de praktijk.  

 

Ter afsluiting van deze algemene inleiding is Orange van mening dat OPTA in haar strategische 

agenda aandacht moet besteden aan de volgende zaken: 

OPTA lijkt in haar strategische agenda uit te gaan van de mogelijkheid tot deregulering. 

Orange is van mening dat de Nederlandse markt nog niet klaar is voor deregulering. In 

tegendeel: passende, proportionele en effectieve ex ante regulering gericht op daadwerkelijke 

en bestendige infrastructuurconcurrentie moet de leidraad van OPTA zijn; 

regulering moet gedurende langere tijd (minimaal een gangbare duur van een business case: 

5 jaar) zekerheid geven over de randvoorwaarden voor investeringen; 

een aanbieder van een dominante infrastructuur moet ex-ante worden gereguleerd ten 

aanzien van de inrichting van een nieuw netwerk zoals All IP. 
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OPTA moet in het kader van All IP pro-actief spelregels formuleren voor informatievoorziening 

door KPN. Informatie moet transparant en volledig zijn en tijdig worden verstrekt. Daarbij moet 

in ogenschouw worden genomen dat concurrenten op basis van deze informatie in staat 

moeten zijn strategische afwegingen te maken. 

 

Nadere reactie van Orange op visie op markt en de strategische agenda 

 

Orange is van mening dat OPTA in principe een gedegen beschrijving geeft van vrijwel alle relevante 

onderwerpen en ontwikkelingen die een rol kunnen gaan spelen in de markt. Uiteindelijk liggen nog 

wel veel fundamentele keuzes open, voordat OPTA daadwerkelijk haar agenda voor het komende jaar 

kan presenteren. Orange zou dan ook graag met OPTA van gedachten wisselen nadat zij de input van 

marktpartijen heeft ontvangen. 

 

Hieronder gaat Orange in op een aantal thema’s en onderwerpen waaraan OPTA aandacht besteedt 

in haar document. 

 

Convergentie 

Convergentie is al jaren een toverwoord voor telecommunicatieaanbieders. In de praktijk is hier in het 

verleden niet altijd veel van terecht gekomen, al hoewel er nu zeker tekenen zijn dat convergentie een 

blijvend verschijnsel is. 

 

Vanuit het perspectief van regulering kan op verschillende manieren naar convergentie worden 

gekeken. Het kan eventueel leiden tot bredere markten en een grotere dynamiek in concurrentie, 

omdat meerdere aanbieders dezelfde diensten kunnen aanbieden. Er is echter ook een keerzijde aan 

convergentie, namelijk dat bestaande machtsposities worden overgeheveld naar ‘nieuwe’ markten. 

Orange is van mening dat KPN, gezien haar dominante positie en schaalgrootte, altijd weer de 

voorwaarden dicteert, ook voor convergente aanbiedingen. 

 

Orange merkt bijvoorbeeld sterk dat KPN haar dominantiepositie op de markt voor vaste telefonie 

overhevelt naar breedband internet
5
. Een zeer groot deel van de klanten van KPN die kiezen voor een 

VoB dienst zijn nieuwe breedbandklanten van KPN. Ook vreest Orange dat KPN de eerste partij zal 

zijn die mobiele televisie (via haar DVB-T licentie) kan aanbieden. Aangezien andere partijen 

aangewezen zijn op KPN om toegang te krijgen tot deze licentie, zullen zij altijd KPN moeten ‘volgen’. 

KPN bepaalt de voorwaarden voor wholesale toegang, de tarieven en de doorlooptijden. Orange zal 

hier verder in dit document nog op terug komen. 

 

Verder betekent convergentie volgens Orange dat schaalgrootte belangrijker wordt in de markt. Met 

het aanbieden van nieuwe diensten gaan vaak grote investeringen gepaard. Dit geldt zeker voor het 

aanbieden van IP TV. 

 

Bundeling van diensten 

OPTA heeft het op p.25 (2e alinea) over het gecombineerd aanbieden van diensten in bundels. OPTA 

lijkt hier slechts te doelen op retail diensten. Op wholesale niveau speelt bundeling echter ook een rol. 

Een partij als KPN is op een aantal markten gereguleerd en op andere markten niet. Als KPN aan een 

                                                      
5
 Zie pagina 35 van Q2 resultaatspresentatie van KPN http://www.kpn.com/upload/1507382_9475_1154435870011-

KPNQ206_presentation_print.pdf 

 36



Nota van bevindingen Visie en Jaarplan 2007 

wholesale (interconnectie) klant verschillende diensten aanbiedt, waaronder gereguleerde en niet-

gereguleerde diensten is het niet transparant of KPN de niet-gereguleerde dienst gebruikt om 

‘kortingen’ te geven op de gereguleerde dienst. OPTA zou dus over de markten heen moeten kijken 

en niet alleen naar de individuele afgebakende markten. OPTA zou actief toezicht moeten houden op 

de bundeling van gereguleerde en niet-gereguleerde diensten door een vergelijkbaar instrument als 

de CPST ook op wholesaleniveau in te zetten. 

 

All IP strategie KPN 

Hierboven is de All IP strategie van KPN al meerdere malen genoemd. Volgens Orange vraagt de All 

IP strategie van KPN om een zeer pro-actieve ex-ante regulering. Orange vindt dat zowel in de 

strategische agenda als in het issue paper All IP OPTA een te afwachtende houding aanneemt. Dit 

terwijl inmiddels onomstotelijk vaststaat dat een terughoudende aanpak en monitoring grote schade 

aan de markt toebrengt. Er is te grote onzekerheid over de randvoorwaarden met als belangrijkste de 

duur waarbinnen investeringen terugverdiend kunnen worden. 

 

KPN geeft niet of nauwelijks informatie en komt structureel haar afspraken niet na. Er is niet of 

nauwelijks informatie over bijvoorbeeld de nieuwe diensten op basis van het All IP netwerk van KPN. 

Of het nu gaat om subloop ontbundeling en backhaul, wholesale, nieuwe locaties in het netwerk en 

diensten die daar kunnen worden afgenomen, het uitrolschema van KPN, er is nauwelijks informatie 

over tarieven, voorwaarden, technische specificaties, etc. Als er al informatie beschikbaar is, dan blijkt 

in de praktijk dat deze informatie in een later stadium weer wordt gewijzigd. Dit is slechts één 

voorbeeld, maar is eigenlijk van toepassing op alle diensten van KPN. 

 

Orange wordt daarmee geconfronteerd met een impasse die zeer schadelijk is voor haar 

concurrentiepositie. Orange wil graag investeren, maar de randvoorwaarden voor investeringen in 

bijvoorbeeld MDF access bieden onvoldoende zekerheid, terwijl investeringen in het netwerk van KPN 

gebaseerd op ‘All IP’ nu niet mogelijk zijn omdat er nauwelijks informatie beschikbaar is op basis 

waarvan investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. 

 

Orange wil benadrukken dat kritiek op de All IP plannen van KPN niet gelijkgesteld moet worden met 

verzet tegen innovatie en het remmen van investeringen door KPN. Orange is van mening dat 

regulering en innovatie goed zijn te combineren als vooraf duidelijkheid wordt gegeven over 

regulering, zodat er een helder, eenduidig en voorspelbaar reguleringsklimaat is gedurende een 

periode die nodig is om te beslissen over een investering en die terug te verdienen. Bescherming van 

bestaande investeringen is daarbij essentieel. Een partij als KPN die een dominante positie heeft op 

basis van zijn legacy infrastructuur kan niet vrijgelaten worden in het herinrichten van zijn netwerk. 

Orange realiseert zich daarbij dat juist markten voor elektronische communicatie zeer dynamisch en 

veranderlijk zijn. Dit betekent echter niet, dat dit noodzaakt tot korte termijn regulering, maar tot 

transparantie over welke veranderingen in de markt zullen leiden tot een verandering in regelgeving. 

 

Vrijwillige toegang 

Orange heeft hier al het nodige over opgemerkt, zowel in dit paper maar ook in de Industry Group SLU 

en de input van Orange voor het issuepaper All IP. Orange stelt zeer grote vraagtekens bij het begrip 

vrijwillige toegang. Zeker in het specifieke geval van All IP biedt KPN geen ‘vrijwillige’ toegang. KPN 

biedt toegang om te voorkomen dat zij zal worden gereguleerd. In de ogen van Orange is er alleen 

sprake van een vrijwillig aanbod als dit als het ware een commercieel aanbod zou zijn. Dit is niet het 
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geval, en dat is bij All IP duidelijk gebleken. Het aanbod van KPN (op basis van ethernet) is qua 

planning al verschillende malen verschoven en nog steeds niet beschikbaar. 

 

Als KPN al de gelegenheid wordt geboden vrijwillig een toegangsaanbod in de markt te zetten, dan 

dient dit aan zeer strikte tijdslijnen gebonden te worden die van te voren worden vastgesteld en actief 

door OPTA worden gehandhaafd. Orange is echter op voorhand van mening dat ‘vrijwillige toegang’ 

en monitoring daarvan slechts schadelijke effecten hebben. Gebrek aan informatie en 

vertragingstactieken leiden tot onzekerheid en tijdsverlies: beide zijn zeer schadelijk voor de 

investeringspositie van Orange.  

 

Horizontalisering vs. verticalisering 

Orange is ervan overtuigd dat de huidige markttendens zich ontwikkelt in de richting van 

verticalisering. Als belangrijkste oorzaak hiervoor ziet Orange een gebrek aan competitieve prikkels 

voor netwerkaanbieders om hun netwerk open te stellen. Indien content en diensten exclusief 

aangeboden kunnen worden, kunnen netwerkaanbieders proberen hun opbrengsten te 

maximaliseren. 

 

OPTA stelt in het kader van horizontalisering aan de orde dat dit scenario kan optreden in combinatie 

met het verlenen van vrijwillige toegang zoals KPN heeft aangekondigd in haar All IP strategie. OPTA 

stelt dat nauwkeurige monitoring van de condities waartegen toegang verleend wordt aan de orde is. 

Orange wil hierover opmerken dat in dit geval ex-ante regulering van toegang (en actief toezicht 

hierop) een passende, maar vooral ook een noodzakelijke remedie is om verticalisering te voorkomen. 

 

Monitoring brengt het grote gevaar met zich mee dat te laat wordt ingegrepen en dat er onherstelbare 

schade wordt aangebracht aan de positie van partijen met een alternatieve infrastructuur. Door de 

hoge instapdrempels wordt infrastructuurconcurrentie op het spel gezet. 

 

OPTA maakt in het scenario over verticalisering en consolidatie een opmerking dat als er effectieve 

(infrastructuur)concurrentie bestaat tussen verticaal geïntegreerde partijen, de marktkrachten ervoor 

zorgen dat de consument voldoende keuzemogelijkheden heeft. Orange is het in beginsel eens met 

deze stelling, maar is wel van mening dat OPTA moet vaststellen dat effectieve 

(infrastructuur)concurrentie niet vanzelf tot stand komt in de Nederlandse situatie waarin sprake is van 

een duopolie in netwerken op de ‘vaste’ markten en een zeer ongelijke uitgangssituatie voor ‘mobiele’ 

markten. 

 

Wel staat vast dat concurrentie in Nederland niet tot stand komt door twee concurrerende 

infrastructuren. Orange wil daarbij wijzen op: 

i) het effect op de mobiele markt na toetreding van de DCS1800 aanbieders. Pas toen 

begon er sprake te zijn van prijsconcurrentie, en 

ii) de toegevoegde waarde van DSL aanbieders: prijsconcurrentie op de breedbandmarkt, 

innovatie zoals introductie van ADSL 2+. 

Orange is van mening dat OPTA zich hier onvoldoende rekenschap van geeft in dit scenario. 

 

Weliswaar vermeldt OPTA dat het EAT een analyse uitvoert naar de vraag “Is two enough?”, maar 

Orange is van mening dat niet gewacht hoeft te worden met fundamentele keuzes ten aanzien van 

infrastructuurconcurrentie op de uitkomst van het EAT. Orange ziet wel aanknopingspunten in de 

constatering van OPTA dat: 
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” Zolang de aanbieders van de twee infrastructuren door alternatieve dienstaanbieders worden 

geprikkeld om te concurreren om de klant, kan een oligopolide marktstructuur op zich duurzame 

concurrentie op retailmarkten opleveren. Voorwaarde hierbij is wel dat er geen noemenswaardige 

overstapdrempels zijn” 

 

Maar Orange vindt wel dat OPTA ook de factoren moet definiëren die er aan bijdragen dat 

dienstaanbieders in staat zijn om een dusdanige positie te verwerven dat zij ook daadwerkelijk de 

netwerkaanbieders kunnen prikkelen om netwerkconcurrentie te waarborgen. Orange ziet daarvoor in 

ieder geval de volgende voorwaarden: 

er zijn voldoende alternatieven voor dienstaanbieders zonder overstapdrempels op wholesale- 

en eindgebruikersniveau; 

verticale integratie en schaalvoordelen leiden niet tot bevoordeling van eigen 

retaildienstverlening door netwerkaanbieders; 

dienstaanbieders moeten in staat zijn om ‘eigen’ nieuwe diensten in de markt te introduceren; 

Orange is van mening dat aan bovenstaande alleen kan worden voldaan indien er naast de 

dominante partij(en), alternatieve dienstaanbieders zijn, die ook tevens netwerkaanbieder zijn 

zoals de huidige mobiele operators (naast KPN en Vodafone) en de DSL aanbieders. 

 

OPTA zou expliciet het belang van alternatieve infrastructuren moeten benoemen en het huidige 

uitgangspunt dat alternatieve infrastructuren randvoorwaardelijk zijn voor concurrentie moeten 

voortzetten, zolang niet expliciet is aangetoond dat een duopolie (of oligopolie) daadwerkelijk zorgt 

voor effectieve concurrentie. Dit volledig in lijn met de doelstellingen van de wet. 

 

OPTA moet dan ook blijven kiezen voor infrastructuurconcurrentie van alternatieve partijen. 

Dienstenconcurrentie volgt altijd infrastructuurconcurrentie. 

 

Overstapdrempels 

Orange is het in principe eens met belang dat OPTA hecht aan (lage) overstapdrempels. Wel wil 

Orange er op wijzen dat de oorzaak van overstapdrempels goed in de gaten moet worden gehouden. 

Zeker voor gebundelde diensten zijn er geen op elkaar afgestemde leveringsprocessen. Orange ziet 

de aanpak hiervan als een zeer belangrijk punt voor (begin) 2007 en ziet hierin een leidende rol voor 

OPTA weggelegd. 

 

Veiligheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid 

Orange onderkent het belang van dit thema. Er zal bij optreden door OPTA continue een afweging 

moeten worden gemaakt tussen het belang van consumenten en de toegevoegde waarde van 

optreden. Orange treedt graag in overleg met OPTA over deze onderwerpen om te bezien of zij 

samen met andere aanbieders een actieve bijdrage op dit terrein kan leveren.  

 

Symmetrie en asymmetrie in regulering 

OPTA dient rekening te houden met verschillen in de mate van dominantie van partijen en de op te 

leggen regulering. Orange doelt hier met name op verschillen tussen partijen, terwijl zij regulering voor 

afgifte van verkeer op hun netwerk te veel gelijk worden geschakeld. Dit komt zowel bij mobiele als bij 

vaste afgifte diensten naar voren. Het kan volgens Orange niet zo zijn dat aan alle mobiele partijen 

dezelfde verplichtingen worden opgelegd, gezien de grote verschillen tussen de mobiele partijen. 

Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a.: moment van toetreding tot de markt, verschillen in 

spectrum (en de prijs betaalt voor dit spectrum), schaalvoordelen, het kunnen bundelen van 
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verschillende diensten (dit geldt bijvoorbeeld voor KPN), enz. In dit soort gevallen dient OPTA 

rekening te houden met deze verschillen. Als uit een marktanalyse blijkt dat partijen dominant zijn, dan 

moet in het opleggen van verplichtingen rekening worden gehouden met deze verschillen. Zeker 

bezien vanuit de beginselen van passendheid en proportionaliteit van regulering. Dat betekent dus dat 

er sprake moet zijn van asymmetrische regelgeving, waarin de mate van dominantie bepalend is voor 

de op te leggen verplichtingen. In het geval van de mobiele operators zou KPN dus zwaarder 

gereguleerd moeten worden dan de kleinere mobiele operators zoals T-Mobile en Orange. Orange 

mist deze visie in het document van OPTA. 

 

Verder wil Orange nog aangeven dat zij met veel belangstelling de discussie volgt over (a)symmetrie 

in regulering tussen KPN en kabelaanbieders. Orange wil ten aanzien van deze discussie opmerken 

dat deze nog al eens te simpel wordt gevoerd. KPN benadrukt het bestaan van twee zogenaamd 

gelijkwaardige infrastructuren, maar vergeet daarbij te benadrukken dat het in eerste instantie gaat om 

markten en de positie die een partij daarop heeft. Orange is van mening dat de marktmacht van KPN 

op de markt voor vaste telefonie en die van kabelaanbieders op de markt voor omroepdiensten aan 

eindgebruikers vrijwel onverminderd groot is. 

 

Orange is van mening dat eventuele mogelijkheden voor het opleggen van verplichtingen en het 

aantonen van een collectieve machtspositie door OPTA moeten worden verkend en waar mogelijk 

versoepeld. 

 

“The third way” 

Orange is van mening dat monitoring achteraf gepaard gaat met vele (potentiële) problemen en 

verwijst hiervoor naar de opmerkingen die zij al over het wholesale aanbod van KPN heeft gemaakt: 

monitoring achteraf werkt in het geheel niet bij de All IP strategie van KPN. Maar ook op andere 

markten kan monitoring achteraf grote schade aanbrengen aan partijen, zoals bijvoorbeeld op de 

markt voor transit gespreksdoorgifte. Vaak duurt het veel te lang voordat ex post kan worden 

ingegrepen, de schade kan dan al zo groot zijn voor de alternatieve aanbieder(s), dat de uiteindelijke 

gevolgen voor concurrentie negatief zijn. 

 

Orange is wel verbaasd door de opmerking van OPTA dat zij van mening is dat zij voor het monitoren 

van lage kwaliteits breedbandtoegang al deze weg is ingeslagen. OPTA is hier namelijk van mening 

dat KPN geen machtspositie heeft en monitort of er geen aanleiding is voor het herzien van deze 

conclusie. Orange – die het volstrekt oneens is met het marktanalysebesluit van OPTA voor deze 

markt – gaat er vanuit dat continue monitoring voor alle markten noodzakelijk is en dat The Third Way 

meer is dan op dit moment plaatsvindt bij het monitoren van de markt voor lage kwaliteit wholesale 

breedbandtoegang.  

 

In het kader van “The Third Way” wil Orange ook nader ingaan op mogelijke verdere versoepeling van 

regulering. Zoals gezegd is Orange van mening dat regulering nog niet kan worden afgeschaft en 

versoepeld. Orange wil verder benadrukken dat OPTA niet kan overgaan tot afschaffen en 

versoepelen van regulering voordat de randvoorwaarden hiervoor zijn onderzocht en bestaande 

vormen van versoepeling (zoals het stoplichtmodel) op hun effecten zijn onderzocht. Een thema dat 

OPTA daarbij in ieder geval aan de orde zou moeten stellen voordat überhaupt tot deregulering kan 

worden over gegaan zijn de absolute randvoorwaarden die nodig zijn voor het afschaffen van 

retailregulering. Orange is in ieder geval van mening dat afschaffing van retailregulering gepaard moet 
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gaan met strengere regulering op wholesaleniveau, inclusief een effectieve toetsing van de mate 

waarin bestendig geconcurreerd kan worden op de retailmarkt met de beschikbare wholesale inputs. 

 

OPTA’s Strategische agenda en topprioriteiten voor 2007 

 

Thema: Een dynamische en concurrerende communicatiesector met ruimte voor innovaties en 

investeringen. 

 

Orange onderschrijft het belang van dit thema volledig. Orange vindt echter wel dat de nadruk voor 

een te groot deel op visie ontwikkeling en monitoring ligt. Dit terwijl er nu al een noodzaak ligt om 

concreet en pro-actief sturing te geven aan het All IP proces en daadwerkelijk in te grijpen en 

verplichtingen op te leggen. 

 

Thema: Sterke consumenten die beschermd zijn tegen onoorbare gedragingen en economisch 

misbruik in de communicatiesector 

 

Orange is het ook met dit thema grotendeels met OPTA eens en is van mening dat het optreden van 

OPTA ten aanzien van dit onderwerp verder geconcretiseerd zou moeten worden met: 

de aanpak van overstapdrempels die liggen in leverings- en orderingsprocessen bij KPN. Ook 

voor All IP ligt hier een belangrijke rol voor OPTA; 

Het waarborgen van een naadloos en transparant proces voor consumenten die willen 

overstappen (veelal van een dominante partij) naar alternatieve aanbieders, zoals Orange. Dit 

geldt met name voor klanten die willen overstappen naar Orange voor ons convergent offer. 

Als overstappen te ingewikkeld is, te lang gaat duren of anderszins bemoeilijkt wordt, zullen 

consumenten al snel afhaken. Dit komt een sterke positie voor de consument niet ten goede 

en beperkt dus indirect de keuzevrijheid van een consument, zoals OPTA ook aangeeft in het 

visiedocument. Bovendien wordt door het opwerpen van hoge overstapdrempels voor de 

consument ook de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals het convergent offer van Orange, 

belemmert. 

de aanpak van dubieuze aanbieders van informatiediensten die via hun nummer frauduleuze 

en misleidende diensten aanbieden. 

 

Thema: Een efficiënte toezichthouder met openheid over haar maatschappelijke functie en 

zichtbaarheid van haar maatschappelijke rol 

 

Orange is van mening dat transparantie van OPTA van groot belang is en dat aanbieders in staat 

moeten worden gesteld in een vroeg stadium met OPTA van gedachten te wisselen. 

 

Aanvullende onderwerpen 

Nieuwe concurrentieproblemen als gevolg van marktontwikkeling. 

Het aanbieden van content zal steeds belangrijker worden. Ook in 2007 zullen al belangrijke 

ontwikkelingen plaatsvinden die moeten leiden tot het ontwikkelen van een visie door OPTA. Orange 

wil hierbij met name noemen de toegang tot content van programma-aanbieders. Vanuit dit oogpunt 

steunt Orange de opmerking van OPTA in haar visiedocument (laatste alinea p. 24) dat de flexibiliteit 

voor OPTA moet toenemen om zelf markten af te bakenen die niet vooraf door de Europese 

Commissie zijn aanbevolen. 
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Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) 
Commissies Telecommunicatie en Postale Diensten 

 

Onderstaand treft u puntsgewijs een korte reactie vanuit de Commissies Telecommunicatie en Postale 

Diensten van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties aan op uw consultatie inzake visie 

en jaarplan 2007 van OPTA. In algemene zin hebben wij veel waardering voor het feit dat OPTA via 

deze consultatie de eigen aanpak scherpt. 

 

De Strategische Thema's 

De drie thema's die in 2.4 genoemd worden zijn wel buitengewoon open geformuleerd. Wij zouden het 

op prijs stellen als de discussies in de Tweede Kamer naar aanleiding van het BEC, dat de minister 

van EZ al enige tijd in het vooruitzicht stelde, leidraad zullen zijn bij de invulling. 

 

De Missie en de Consument 

In 2.3 wordt uiteengezet dat OPTA in haar missie onder het begrip "consument" naast particuliere 

afnemers ook (groot)zakelijke afnemers van diensten vat. Op diverse plaatsen in de tekst 

(bijvoorbeeld in 3.5, in de slotalinea van 3.6, in 6.2 eerste regels) blijkt dat dit tot heel merkwaardige 

conclusies leidt. Wij vinden het vanzelfsprekend dat OPTA de eindgebruiker voor ogen heeft bij het 

afwegen van haar taken. Maar de diverse categorieën binnen de gebruikersmarkt dienen beslist beter 

onderscheiden te worden dan in deze tekst nu gebeurt.  

 

Daarnaast menen wij dat de ruime keuze die de consument (in de voor ons normale betekenis) door 

de liberalisatie heeft gekregen, niet als een bron van problemen gepresenteerd behoort te worden. 

Kiezen en de beschikbaarheid van zeer ruime keuzemogelijkheden is in de meeste markten (gelukkig) 

gebruikelijk, valt met normale economische processen goed te behappen, en behoeft geen bijzondere 

regulering. 

 

Scenario's 

De terughoudende en beschouwende opstelling die spreekt uit hoofdstuk 3 in relatie tot al dan niet 

ingrijpen in marktontwikkelingen achten wij nuttig. De beide scenario's in 3.3.1 en 3.3.2 bieden 

interessante vingeroefeningen om deze opstelling te toetsen. Uiteraard zijn meer scenario's mogelijk, 

en zullen markten zich vermoedelijk toch nog anders ontwikkelen. De impliciete conclusie in 3.4.2 dat 

het er in alle gevallen om zal gaan om als toezichthouder te zorgen dat oude flessenhalzen worden 

opgeruimd, en vooral dat geen nieuwe ontstaan, brengt ons dan weinig verder. Zou het in die context 

niet beter zijn om te pogen de OECD-discussie die momenteel loopt inzake network neutrality vast 

eens naar ons land te vertalen? De situatie in ons land is immers qua vaste infrastructuren tamelijk 

uniek in Europa, en ook de invloed van de mobiele operators op de concurrentie-omgeving in 

algemene zin (overigens ontbrekend in de tekst) lijkt  alhier sterker dan elders in Europa. 

 

Veiligheid, kwetsbaarheid, afhankelijkheid 

De vraagstukken die hieromtrent in 3.6 worden aangesneden zijn inderdaad van groot belang. Deze 

effecten, juist op de aangesneden aspecten als vertrouwen, phishing en georganiseerde misdaad, 

verdienen naar onze mening echter eerst een gedegen algemene parlementaire behandeling alvorens 

OPTA hier richtinggevende suggesties voor toezicht op deze deelterreinen aanreikt. De handhaving 

van de wetgeving inzake computercriminaliteit is een vrij algemeen probleem in ons land. De 

genoemde tendens in 3.6 "samenwerking met verschillende instanties, zoals politie en justitie,wordt 
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steeds belangrijker" nemen wij beslist nog niet waar in de praktijk. Ook OPTA zelf trouwens niet altijd, 

naar blijkt uit de slotalinea van 5.1.1 en uit 6.2.2.  

 

Gaarne daarom in deze OPTA-tekst liever een beroep op Justitie, OM en parlement om de wetgeving 

op dit terrein eens in totaal-context te bezien, en de handhaving te verbeteren. Suggesties gericht op 

alleen het schoonvegen van het eigen straatje (spam, malware) zullen tot steeds grotere irritatie leiden 

bij consumenten en zakelijke gebruikers naarmate deze relatief kleine misstanden sterker 

overschaduwd worden door zwak bestreden zwaardere vormen van cybercrime. 

 

Postmarkt 

De slotalinea van 4.3, waarin gesteld wordt dat de marktsituatie ook na volledige liberalisatie gevolgd 

moet worden "omdat de postmarkt een markt in transitie is", lijkt ons onjuist. De markt is op dit 

moment in transitie, na invoering van de nieuwe Postwet naar verwachting normaal. De taak van 

OPTA betreft dan nog slechts toezicht op de universele dienst en eventuele klachtafhandeling tussen 

postbedrijven onderling. In dat verband zou terughoudendheid op zijn plaats zijn bij het stellen van 

regels bij AmvB (slot eerste alinea 4.3), maar past wel al op voorhand een duidelijker afspraak met de 

NMa (zoals bij telecom) dan de nu gehanteerde formule in de slotzin van 4.3 (…"dan gelden hiervoor 

de algemene mededingingsregels"). 

 

Internationale Samenwerking 

Terecht snijdt OPTA hier het spanningsveld tussen ERG en Europese Commissie terughoudend aan. 

De balans in verantwoordelijkheden zal hier immers nog nader in de gestarte Review besproken 

worden. Een ruimte voor "maatwerk", omschreven in 5.1.1 tweede alinea, moet daarbij uiteraard per 

lidstaat beschikbaar blijven. De invulling van het begrip "maatwerk" in 5.4.1 (slotalinea) lijkt ons echter 

niet te passen bij een veranderend ex-ante toezicht, ook niet indien dat via een "third way" (5.4.4) 

verloopt. Overigens: verdienen de voorstellen vanuit de ERG inzake de Review niet een eigen korte 

inhoudelijke vermelding in deze OPTA-tekst? 

 

Andere toezichthouders 

De opmerking omtrent het belang van vraagstukken inzake contentdiensten en intellectueel eigendom 

(5.1.3, begin) delen wij. Naar ons idee kunnen de hier te verwachten vraagstukken echter niet 

opgelost worden door – op zich hoogst noodzakelijke – intensievere samenwerking tussen 

toezichthouders. De rol van de wetgever en vooral ook van de Kamer behoort hier ingeroepen te 

worden om inzake intellectueel eigendom en inzake privacy nieuwe juridische kaders en 

randvoorwaarden te schetsen waarbinnen deze inmiddels veranderde begrippen geen onnodige rem 

meer vormen voor consument of bedrijfsmatige telecom-toepasser. 

 

Deregulering 

De geordende overgang van ex-ante naar ex-post toezicht ("third way") die in 5.4.4 omschreven 

wordt, wordt onzerzijds nuttig en haalbaar geacht. Wel komt de opmerking omtrent het minder effectief 

zijn van ex-post toezicht in de resulterende concurrerende telecommarkten (gezien economies of 

scale en hoge kapitaalintensiteit) ons onjuist voor. Juist in de Nederlandse (en mogelijk ook: de 

toekomstige Europese) context zal een partij die stevige investeringen in deze sector overweegt, 

eigenlijk altijd contact met de toezichthouder zoeken. Ex-post toezicht zal partijen dan naar 

verwachting juist terughoudender maken qua marktverstorend gedrag, en tot minder en duidelijker 

ingrijpen van de toezichthouder leiden indien een economische machtspositie toch misbruikt zou 

worden. OPTA lijkt zich op dit punt ten onrechte op verwachtingen vanuit de VS-situatie te richten. 
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Administratieve Lasten 

Beperken van administratieve lasten, door structureel een beperkte hoeveelheid informatie te vragen 

bij telco's, zoals omschreven in 6.1.1 voor de telecomsector, zou inderdaad een lastenvermindering 

met zich meebrengen. Goed doorspreken van de aard van de benodigde gegevens met marktpartijen, 

en goed combineren met gegevens van CBS en andere markt-monitorende organisaties, ontbreekt 

echter nog in de plannen. Ook behoort het genoemde opvragen door OPTA van informatie gericht op 

het doorzien van "ontwikkelingen" niet te bestaan uit het opvragen van individuele bedrijfsplannen en 

investeringsvoornemens. 

 

Wat de postmarkt betreft menen wij dat een nutteloze administratieve last juist wordt ingevoerd bij de 

voorgenomen algehele liberalisatie, en wel door de vanuit OPTA voorgestelde registratie van alle 

postvervoerders. In 6.1.2 ontbreekt dus inzake dit aspect van het Postbeleid ten onrechte een 

opmerking inzake administratieve lasten. 

 

Graag zijn wij uiteraard bereid deze punten nader met OPTA te bespreken. 

 

 

T-Mobile Netherlands B.V. 
 

Namens T-Mobile Netherlands B.V. ("T-Mobile") stuur ik u hierbij de reactie op het 

consultatiedocument "Visie van OPTA op de markt en de strategische agenda voor 2007" van 1 juli jl. 

met kenmerk OPTA/IPB/2006/202041. 

 

Wij waarderen de ruime tijd die OPTA genomen heeft voor de vaststelling van deze visie en de 

strategische agenda. Dit maakt dat er nog daadwerkelijk van gedachten te wisselen valt over de 

verschillende onderwerpen, hetgeen de kwaliteit alleen maar ten goede kan komen. 

 

Tegelijkertijd stellen wij vast dat het document in haar huidige vorm weinig aanleiding tot discussie 

geeft. Naar onze mening wordt dit deels veroorzaakt doordat het document een aankondiging is van 

later te verschijnen studies (vgl. de aangekondigde studies van het EAT over bundeling en oligopolie), 

deels doordat in het document aandachtspunten geschetst worden waar men het op zichzelf moeilijk 

mee oneens kan zijn maar waarvan de invulling nog ongewis is (vgl. de initiatieven op het gebied van 

handhavingsbeleid, versterking van de positie van de consument en het tegengaan van de steeds 

groter wordende risico's op het vlak van het gebruik van telecommunicatie). Daarnaast wordt een 

aantal uitermate belangrijke ontwikkelingen geschetst (vgl. de paragrafen over convergentie en 

horizontalisering & divergentie), waarbij het denken zich nog in het stadium bevindt van een 

inventarisatie van de belangrijkste uitdagingen. 

 

Daarbij komt dat het document zich concentreert op twee ontwikkelingen waarin de mobiele sector 

(nog) niet de hoofdrol speelt, te weten convergentie en horizontalisering, Dit maakt dat wij 

terughoudendheid in onze reactie gepast vinden, vanwege onze rol als mobiele aanbieder. 

 

Wij zullen derhalve dit document aangrijpen als inspiratiebron voor een eigen visie op de markt. 

Deze zullen we vervolgens naast OPTA's visie leggen om verschillen en overeenkomsten te 

identificeren. Daarna gaan we daarover graag verder in gesprek met OPTA. Daarover zullen we te 

gelegener tijd graag met u in contact treden. 
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Vodafone Libertel N.V. 
 

Op 1 juli heeft Vodafone-Libertel (verder: Vodafone) de Visie en Strategische agenda voor 2007 van 

het College van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Authoriteit (verder: OPTA) 

ontvangen. Wij zijn verheugd dat OPTA haar algemene visie met de markt deelt. Bij deze zenden wij 

onze reactie, waarbij wij benadrukken dat onderstaande commentaren alleen betrekking hebben op 

het consultatie document van 1 juli. Verdere uitwerkingen van deze visie door OPTA, zal later op 

haar merits beoordeeld worden door Vodafone. 

 

Op dit moment onderkennen wij net zoals OPTA de volgende trends, maar vanuit een ander 

perspectief. 

1. Mobiliteit: klanten verwachten steeds meer flexibel gebruik te kunnen maken van communicatie 

middelen. Vodafone verwacht echter niet dat mobiele communicatie in de komende vijf jaar op 

alle fronten een volledig alternatief is voor vaste communicatie. 

2. Convergentie: als gevolg van kruissubsidiëring van producten ontstaat er steeds meer een 

bundeling van markten en asymmetrische prijsconcurrentie in enkele markten door enkele 

marktpartijen. Naar onze mening zijn meerdere aanbieders nodig om een gezonde concurrentie 

te hebben met innovatie, kwaliteitsverbetering en een dalende consumentenprijs. Hier zien we 

dan ook een rol voor OPTA om proactief deze ontwikkeling te beschouwen en waar nodig 

maatregelen te nemen. Infrastructuurconcurrentie verdient daarbij de voorkeur boven 

dienstenconcurrentie. Vodafone is in principe tegen regulering van concurrerende markten, maar 

erkent de noodzaak van proportionele regulering in sommige gevallen. Dit is met name het geval 

ten aanzien van het all IP-netwerk van KPN. 

3. Consolidatie: door het samengaan van partijen in de markten (zoals de kabel markt) ontstaat 

veel beweging in de markten die een positief effect kunnen hebben op concurrentie. Daarnaast 

ontstaat verbetering in concurrentie op dienstenniveau aangezien interfaces tussen netwerken 

steeds meer standaard zijn en daarmee meer aanbieders toelaten, zoals MVNO's op mobiele 

netwerken en ADSL aanbieders op vaste netwerken. 

 

Vodafone heeft zelf een “visie 2010” opgesteld, waarin we onder meer de trends en ontwikkelingen bij 

consumenten en de Nederlandse communicatiemarkt in kaart hebben gebracht. Wij zouden deze visie 

graag met OPTA in een gesprek willen delen. 

 

Tot slot lijkt het of met het thema ‘Sterke consumenten die beschermd zijn tegen onoorbare 

gedragingen en economisch misbruik in de communicatiesector’ een aanzienlijk probleem gepaard 

gaat. Wij zijn voorstander van het beschermen van klanten, maar zien het probleem als minder 

problematisch dan OPTA. De meeste klanten zijn tevreden klanten. Onderbouwing van de aard en de 

omvang van het door OPTA gepercipieerde probleem is daarom gewenst. 

 

 


