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1 Inleiding 
 
1. De directeur van de Directie Telecommarkt van het Ministerie van Economische Zaken (hierna: de directeur) heeft in haar 

brief van 4 mei 2006 aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) verzocht om advies 
uit te brengen op grond van artikel 18, derde lid, van de Telecommunicatiewet in verband met een eventuele verlenging van 
de vergunningen van KPN Mobile B.V. (hierna: KPN) en Vodafone Libertel groep B.V. (hierna: Vodafone) voor GSM-
frequenties in de 900 MHz-band (hierna: GSM900). Het beleidsvoornemen hieromtrent is uitgewerkt in een bijlage bij de 
adviesaanvraag. Een afschrift van deze brief is gestuurd aan het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit (hierna: OPTA).  

2. Op 24 mei 2006 heeft mevrouw Verhey, Lid van het Management Team van de Directie Telecommarkt, naar aanleiding van 
een wijziging in het beleidsvoornemen, een nieuwe bijlage met een aangepast beleidsvoornemen bij de adviesaanvraag 
gezonden aan de NMa. Deze bijlage is ook in afschrift aan OPTA gezonden. In het onderhavige advies zal worden uitgegaan 
van het beleidsvoornemen zoals weergegeven in deze op 24 mei jl. toegezonden bijlage. 

3. De directeur verzoekt de NMa zo mogelijk mede namens OPTA te adviseren. De NMa en OPTA hebben ervoor gekozen 
gezamenlijk hun advies uit te brengen.  

4. De adviesaanvraag heeft betrekking op de GSM900-vergunning van KPN respectievelijk Vodafone. Deze vergunningen zijn 
hen in 1995 verleend en eindigen in maart 2010. Aan de NMa en OPTA is gevraagd om te adviseren over een eventuele 
verlenging van de beide vergunningen tot februari 2013. Het verlengen van de vergunningen heeft de voorkeur indien geen 
andere partijen serieuze belangstelling hebben voor het verwerven van GSM900-frequenties, aldus het beleidsvoornemen 
van het Ministerie van Economische Zaken. Eén van de voorwaarden voor verlenging van de GSM900-vergunningen – zo 
blijkt uit de bijlage van de adviesaanvraag – zal een financiële vergoeding zijn voor het gebruik van de frequenties waarvan de 
hoogte in een separate studie naar de waarde van dit spectrum wordt bepaald.  
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5. In zijn adviesaanvraag stelt het Ministerie van Economische Zaken de volgende vraag. 
 

Zou een verlenging van de vergunningen van KPN en Vodafone in de 900 MHz-band kunnen leiden tot het creëren of 
versterken van een economische machtspositie? 

 
Tevens verzoekt de directeur de NMa in te gaan op andere mededingingsaspecten die naar haar mening van belang zijn bij 
de besluitvorming over de GSM900-vergunningen. 
 

6. De NMa en OPTA hebben ten behoeve van onderhavig advies gezamenlijk een aantal marktpartijen geconsulteerd, 
waaronder alle GSM900- en DCS1800-vergunninghouders. Acht partijen hebben naar aanleiding van deze consultatie hun 
visie op ontwikkelingen op het gebied van mobiele telecommunicatie naar voren gebracht.1 Deze reacties hebben de NMa en 
OPTA meegewogen in onderhavig advies. Ook hebben de NMa en OPTA aanvullende informatie gevraagd aan de Directie 
Telecommarkt van het Ministerie van Economische Zaken.  

7. In het voorliggende advies zal allereerst het juridische kader worden beschreven. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven 
van de markten op het gebied van mobiele telecommunicatiediensten die mogelijk gevolgen ondervinden van de verlenging 
van de GSM900-vergunningen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de door marktpartijen 
geschetste ontwikkelingen op de relevante markten, voorzover deze afzonderlijke bespreking behoeven. Ten slotte wordt 
naar aanleiding van de door het Ministerie gestelde vraag advies gegeven. 

 
2 Juridisch kader 
 
8. Het Ministerie van EZ heeft de NMa advies gevraagd op grond van artikel 18.3 Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Artikel 

18.3 Tw ziet echter op de verkrijging van een vergunning via een vergelijkende toets of door middel van een veiling2 of het 
weigeren of intrekken van een vergunning.3 Nu de verlenging niet plaats vindt via een vergelijkende toets of een veiling, is 
artikel 18.3 Tw niet van toepassing.  

9. Het Ministerie van Economische Zaken heeft evenwel de mogelijkheid de NMa advies te vragen over andere 
mededingingsgerelateerde onderwerpen, indien zowel het Ministerie van Economische Zaken als de NMa een dergelijk 
advies wenselijk en mogelijk achten.4 Het Ministerie van Economische Zaken heeft op verzoek van de NMa laten weten dat zij 
op deze basis antwoord wenst te krijgen op de in het adviesverzoek opgenomen vragen. De NMa en OPTA zijn bereid dit te 
geven. 

10. De NMa en OPTA hebben onderzocht of er eind 2009 een economische machtspositie zou kunnen bestaan voor KPN en/of 
Vodafone op de markten die mogelijk gevolgen ondervinden van de verlenging van de GSM900-vergunningen.  

                                                                 
1 KPN, Vodafone, Orange Nederland B.V., T-Mobile Netherlands B.V., Albert Heijn, Tele2 Netherlands B.V., Debitel Nederland B.V. en BTG.  
2 Artikel 18.3 Tw juncto artikel 3.3, tiende lid, Tw juncto artikel 3.3, vierde lid, onder b, Tw juncto artikel 3.3, vierde lid, onder c, Tw.  

3 Artikel 18.3 Tw.  

4 Werkafspraken NMa – DGTP, d.d. 7 januari 2002, punt 5. 
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11. Een ‘economische machtspositie’ wordt in artikel 1, onder i, van de Mededingingswet gedefinieerd als “[…] een positie van 
één of meer ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 
markt of een deel daarvan te verhinderen door hen de mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun 
concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen”. 

12. In onder meer het besluit betreffende de vaststelling van daadwerkelijke concurrentie op de wholesalemarkt voor toegang en 
gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet (hierna: 
besluit mobiele toegang en gespreksopbouw)5 en de besluiten betreffende de markten voor gespreksafgifte op afzonderlijke 
mobiele netwerken (hierna: besluiten mobiele gespreksafgifte)6 heeft OPTA onderzocht in hoeverre sprake is van één of 
meerdere partijen met aanmerkelijke marktmacht (AMM). Een AMM-positie wordt in artikel 1.1, onder s, van de 
Telecommunicatiewet (hierna: Tw) gedefinieerd als “een onderneming die alleen of tezamen met andere ondernemingen over 
een economische kracht beschikt die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten 
en uiteindelijk consumenten te gedragen”. Deze definitie sluit aan bij het in het mededingingsrecht gehanteerde begrip 
“economische machtspositie” en wordt in het kader van dit advies daaraan gelijkgesteld.  

13. In het licht hiervan heeft de NMa onderzocht of KPN en/of Vodafone eind 2009 over een economische machtspositie zouden 
kunnen beschikken. Daarvoor wordt eerst bekeken of een economische machtpositie bestond op de diverse relevante 
markten ten tijde van eerdere besluiten van de NMa en OPTA uit de tweede helft van 2005. Vervolgens worden de nieuwe 
ontwikkelingen sindsdien besproken en wordt gekeken of deze nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot de conclusie dat KPN 
en/of Vodafone op één of meer relevante markten een economische machtspositie zou kunnen hebben eind 2009. Het 
antwoord op deze vraag dient evenwel geplaatst te worden tegen de achtergrond van de vele onzekerheden waar juist de 
markten waar de verlenging van de GSM900-vergunning betrekking op heeft, mee zijn omgeven. De onzekerheden betreffen 
onder meer de ontwikkelingen op technologisch gebied en het tempo van deze ontwikkelingen die beide van groot belang zijn 
voor beantwoording van de vraag. Onzeker is ook (het moment van) de introductie van nieuwe diensten in Nederland en de 
ontwikkeling van de vraag naar deze diensten. Daarnaast zijn ook (de gevolgen van) andere ontwikkelingen zoals de 
eventuele uitgifte van andere frequenties voor mobiele telecommunicatiediensten onzeker. 

14. De vraag van het Ministerie of tengevolge van de verlenging van de vergunning een economische machtspositie voor KPN of 
Vodafone zou ontstaan of worden versterkt, vergt vanuit een economisch perspectief een analyse van wat er in theorie zou 
gebeuren als in 2010 eerst de vergunningen van KPN en Vodafone zouden zijn geëindigd en KPN en Vodafone derhalve niet 
meer zouden beschikken over de bijbehorende frequenties. Beoordeeld moet worden wat de beëindiging van de 
vergunningen voor GSM900 in 2010 zou betekenen voor de positie van KPN en Vodafone op diverse markten, waarbij 
meegenomen zou moeten worden dat KPN en Vodafone wel beschikken over DCS1800- en UMTS-frequenties. 
Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of er een economische machtspositie zou ontstaan als de Minister de 
vergunning als het ware opnieuw zou verlenen in 2010 voor een periode van drie jaar (tot 2013). Vanuit het perspectief van 
2010 zou moeten worden bekeken wat de situatie op de diverse markten zou zijn (in 2010) en wat de ontwikkelingen zouden 

                                                                 
5 Besluit van het college van OPTA van 14 november 2005, betreffende de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, 

OPTA/TN/2005/203186. Zie www.opta.nl voor een openbare versie van dit besluit. 
6 Besluiten van het college van OPTA van 14 november 2005, betreffende de markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk van respectievelijk Koninklijke KPN N.V., 

Vodafone Libertel N.V., Orange Nederland N.V., en T-Mobile Netherlands Holding B.V. OPTA/TN/2005/203187 t/m 203190. Per onderneming bestaat er een apart besluit. Zie 

www.opta.nl voor openbare versies van deze besluiten. In haar uitspraak van 28 augustus 2006 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven deze besluiten vernietigd. 

De strekking van het advies ten aanzien van deze markt wordt hierdoor niet beïnvloed (zie randnummer 54 tot en met56 )t  
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zijn tot in ieder geval 2013. Gelet op de tijdspanne die de prospectieve analyse zou moeten beslaan en de – mede gelet op de 
tijdspanne - complexe analyse van de gevolgen van het theoretisch eindigen van de vergunningen voor GSM900-frequenties 
van KPN en Vodafone in 2010, wordt volstaan met een analyse van de markt zoals die thans voor eind 2009 kan worden 
voorzien. Hierbij dienen de onzekerheden in aanmerking te worden genomen die inherent zijn aan de markten waarvoor de 
GSM900-vergunningen van belang zijn.  

3 De relevante markten 
 
15. De vraag van het Ministerie van Economische Zaken ziet op de GSM900-vergunningen van KPN en Vodafone. Met de 

bijbehorende frequentieruimte kunnen KPN en Vodafone mobiele telecommunicatiediensten aanbieden. Dezelfde mobiele 
telecommunicatiediensten kunnen tevens worden aangeboden door partijen die beschikken over één of meerdere 
vergunningen voor het gebruik van (DCS)1800 MHz-frequenties (hierna: DCS1800). In de toekomst kunnen deze diensten 
ook met behulp van UMTS-technologie worden aangeboden. 

16. Hieronder is in Tabel 1 opgenomen welke partijen voor welke hoeveelheid frequenties tot wanneer over een vergunning 
beschikken.  

 GSM900 
Vergunningen tot 

2010 

E-GSM7 
Vergunningen tot 

2013 

DCS1800 
Vergunningen tot 

2013 

UMTS 
Vergunningen tot 

2017 
KPN 12.4 MHz 5 MHz 35 MHz  60 MHz 
Vodafone 11.4 MHz - 5.2 MHz 35 MHz 
Orange - 5 MHz 15 MHz 25 MHz 
T-Mobile - - 16.8 MHz 25 MHz 
Tabel 1: Frequentieverdeling mobiele spectrum in Nederland 

17. Bij de analyse van de markten op het gebied van mobiele telecommunicatiediensten zijn de meest recente besluiten van de 
NMa waar een uitvoerige analyse van de markten op het gebied van mobiele telecommunicatiediensten aan de orde kwam, 
van belang. Dit zijn de zaak 5104/KPN - Telfort en de zaak 5454/KPN – Nozema Services van respectievelijk 30 augustus 
2005 en 6 maart 2006. Dit betreffen beide besluiten op grond van het concentratietoezicht waarbij gekeken is of ten gevolge 
van de overname door KPN van respectievelijk Telfort en Nozema Services een economische machtspositie ontstaat of wordt 
versterkt. 

18. Voorts zijn de marktanalyses van OPTA van belang in het eerdergenoemde besluit mobiele toegang en gespreksopbouw en 
de besluiten mobiele gespreksafgifte, van 14 november 2005. Deze besluiten zijn totstandgekomen naar aanleiding van 
uitvoerig onderzoek door OPTA naar markten in de elektronische communicatiesector waar mogelijk sprake is van één of 
meer ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht.8 

                                                                 
7 Extended-GSM of E-GSM is een uitbreiding van 10 MHz aan de onderkant van de oorspronkelijke GSM-band in de 900 MHz band. Het betreft 880-890 MHz en 925-935 

MHz. Het mobiele toestel zendt dan in de ene band en de basisstations die onderdeel uitmaken van een mobiel netwerk zenden in de andere band.  
 8 Op grond van hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet. De hiertoe relevante markten zijn aanbevolen door de Europese Commissie. Aanbeveling van de Commissie 

betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de 
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Relevante markten 
19. Vier markten ondervinden mogelijk gevolgen van een verlenging van de vergunningen van KPN en Vodafone. Het betreft de 

volgende relevante markten: 
1. de nationale wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten; 
2. de nationale retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten; 
3. de markten voor gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken; 
4. de wholesalemarkt voor internationale roaming. 

- de nationale wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten9 
20. De wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten wordt ook wel genoemd “de wholesalemarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken”.10 Deze markt omvat het verlenen van toegang tot het mobiele 
netwerk door netwerkexploitanten teneinde op de retailmarkt mobiele telecommunicatiediensten te kunnen aanbieden. Op 
wholesaleniveau worden toegang en gespreksopbouw gecombineerd aangeboden als twee complementaire diensten, ten 
behoeve van spraak en dataverkeer op mobiele openbare telefoonnetwerken in Nederland. 

21. Het wholesale aanbod in Nederland is afkomstig van KPN, Orange Nederland N.V. (hierna: Orange), T-Mobile Netherlands 
B.V. (hierna: T-Mobile) en Vodafone. Afnemers kunnen zowel de eigen retailorganisaties van de vergunninghouder zijn als 
marktpartijen zoals Debitel Nederland B.V. (hierna: Debitel) en Tele2 Netherlands B.V. (hierna: Tele2), die geen onderdeel 
uitmaken van een vergunninghouder. 

- de nationale retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten11  
22. De retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten wordt ook wel genoemd “de retailmarkt voor toegang en 

gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken”. Deze markt omvat de levering van mobiele 
telecommunicatiediensten als spraak, tekstberichten (SMS) en data aan zakelijke en particuliere eindgebruikers. Het omvat 
zowel zgn. pre-pay als post-pay abonnementen. 

23. Het retailaanbod is afkomstig van de vier vergunninghouders voor mobiele telecommunicatiehouders in Nederland: KPN, 
Vodafone, T-Mobile en Orange en circa twintig van de vergunninghouders onafhankelijke spelers zoals Debitel, Tele2 en 
UPC. 

- de markten voor gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken12  
24. Deze markten omvatten de dienst die een houder van een vergunning voor respectievelijk GSM-, DCS- en UMTS-frequenties 

aan alle andere aanbieders van telecommunicatienetwerken biedt, om eindgebruikers van die andere aanbieders in staat te 
stellen om te communiceren met de eindgebruikers op de netwerken van de betreffende houders van de bovengenoemde 

                                                                                                                                                                                                                  
Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen. Zie 

www.opta.nl, onder ‘marktanalyses’. 
9 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort, randnummer 20 e.v. 
10 Besluit van het college van OPTA van 14 november 2005 betreffende de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, 

OPTA/TN/2005/203186. 
11 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort, randnummer 12 e.v. 
12 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort, randnummer 40 e.v. 
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vergunningen. Er is sprake van afzonderlijke markten voor gespreksafgifte op elk individueel netwerk in Nederland, te weten 
dat van KPN, Orange, Tele213, T-Mobile en Vodafone. 

- de wholesalemarkt voor internationale roaming14 
25. Internationale roamingdiensten worden geleverd door een binnenlandse mobiele netwerkexploitant aan een mobiele 

netwerkexploitant in het buitenland. Een aanbieder van wholesale internationale roamingdiensten levert toegang en capaciteit 
(zendminuten) aan een buitenlandse exploitant van een mobiel netwerk, zodat de abonnees daarvan gesprekken kunnen 
opbouwen en ontvangen. Daarnaast maken zij in het buitenland gebruik van het netwerk van een daar actieve exploitant.  

26. De Europese Commissie heeft zich op het standpunt gesteld dat er in ieder geval tot 2003 gesteld kon worden dat ieder 
netwerk een afzonderlijke markt vormde waarop de betreffende aanbieder een machtspositie innam.15 Het lijkt er op dat de 
Commissie van oordeel is dat deze situatie nadien is gewijzigd onder invloed van technische veranderingen. Een nationale 
markt waarop de verschillende netwerken internationale roaming diensten aanbieden ligt volgens de Commissie thans 
mogelijk meer voor de hand.16 

27. In beide gevallen is het aanbod op deze markt in Nederland afkomstig van de vier vergunninghouders: KPN, Orange, T-
Mobile en Vodafone. Afnemers zijn buitenlandse vergunninghouders. 

28. In het onderhavige geval kan in het midden blijven of sprake is van aparte markten voor ieder netwerk afzonderlijk of dat 
sprake is van een Nederlandse markt voor internationale roaming, omdat dit de strekking van het advies uiteindelijk niet 
beïnvloedt (zie de punten 57 tot en met 63). 

4 Beoordeling 
 
29. Hieronder gaan de NMa en OPTA – mede op basis van de door marktpartijen geschetste ontwikkelingen – in op de vraag of 

KPN en Vodafone eind 2009 op de in hoofdstuk 3 beschreven markten een economische machtspositie zouden kunnen 
hebben. 

30. Ontwikkelingen en omstandigheden die door marktpartijen naar voren zijn gebracht bij de besluiten mobiele toegang en 
gespreksopbouw en mobiele gespreksafgifte van OPTA uit 2005 en het besluit van de NMa in zaak 5104/KPN-Telfort17 
worden hieronder niet expliciet beschreven omdat de gevolgen hiervan reeds zijn meegewogen bij de eerdere besluitvorming 
van OPTA en de NMa.18  

                                                                 
13 Tele2 is een zogenaamde Mobiele Virtuele Netwerk Operator die mobiele gespreksafgifte aanbiedt op het eigen netwerk. Hij maakt hiervoor gebruik van het netwerk van 

KPN, en heeft daarnaast zelf de beschikking over een of meerdere eigen switches en andere netwerkonderdelen, zodat hij in staat is het eigen verkeer (deels) te routeren en 

de toegang tot zijn eindgebruikers te controleren. 
14 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort, randnummer 29 e.v. 
15 Zie bijvoorbeeld het persbericht van de Commissie IP/04/994.26-7-2004. 
16 Zie de Commissie, Aanbeveling, p. 36. 
17 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort. 
18 Zo is reeds eerder beoordeeld of KPN reeds over een economische machtspositie beschikte op de wholesalemarkt voor mobiele toegang en gespreksopbouw op het 

moment dat zij Telfort overnam. Dit geldt ook voor de positie van KPN in de onafhankelijke winkelketens welke reeds eerder in de beoordeling is betrokken. Van eventuele 

schaalvoordelen die KPN zou genieten heeft OPTA geoordeeld dat het op dit moment nog te vroeg is om dergelijke conclusies te trekken. Het argument dat de kwaliteit van 
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4.1 De wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten 

31. In de zaak 5104/KPN-Telfort concludeert de NMa dat zij geen reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van de overname 
van Telfort door KPN een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de wholesalemarkt voor mobiele 
telecommunicatiediensten. OPTA concludeert hetzelfde in haar advies hierover aan de NMa.19 

32. In haar marktanalysebesluit heeft OPTA vastgesteld dat de wholesalemarkt voor toegang en gespreksopbouw op openbare 
mobiele telefoonnetwerken voldoende concurrerend is, en dat er geen partij aanwezig is met een AMM-positie. 

33. Op de wholesale markt voor mobiele telecommunicatiediensten heeft zich sinds bovengenoemde besluiten een aantal 
ontwikkelingen voorgedaan. Daarnaast zullen mogelijk een aantal ontwikkelingen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben 
voor de daadwerkelijke mededinging op deze markt. Hieronder komen deze ontwikkelingen aan de orde met het oog op de 
vraag of een economische machtspositie eind 2009 zou kunnen bestaan voor KPN of Vodafone. Het betreft de ontwikkelingen 
van marktaandelen, (de gevolgen van) een eventuele beschikbaarheid van nieuwe frequentieruimte, en (de gevolgen van) de 
wijziging van het nieuwe bestemmingsplan en de ontwikkelingen op het gebied van mobiele televisiediensten. 

Recente ontwikkelingen marktaandelen 
34. Het marktaandeel van een aanbieder vormt één van de factoren op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre deze 

beschikt over een economische machtspositie. In het kader van dit advies is gekeken naar de meer recente 
marktontwikkelingen op de markt voor wholesale mobiele telecommunicatiediensten. Onderstaande tabellen bevatten 
marktaandelen van aanbieders op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten, tot en met het eerste kwartaal 
van 2006.  

 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 

KPN (incl. Telfort) 50% 51% 52% 53% 53% 51% 51% 51% 
Vodafone 24% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 23% 
T-Mobile 15% 15% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 
Orange 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 
Tabel 2: Wholesale marktaandelen mobiele telecommunicatiediensten, op basis van aantal aansluitingen.20 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
de mobiele netwerken (indoor- en outdoordekking) een belangrijke concurrentiefactor vormt op de markten voor mobiele telecommunicatie, waarbij partijen die niet over een 

GSM-vergunning beschikken in het nadeel zijn, is eerder in de beoordeling van OPTA meegenomen. Ook de eventuele gevolgen op het gebied van het verwerven van 

antenne-opstelpunten voor zowel de wholesalemarkt als de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten is reeds aan de orde gekomen in het besluit van de NMa in de 

zaak 5104/KPN –Telfort en in het ontwerpbesluit mobiele toegang en gespreksopbouw en het besluit gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken van OPTA. 

Uiteraard zijn deze omstandigheden in samenhang met de hieronder geschetste ontwikkelingen impliciet meegewogen bij de beantwoording van de thans voorliggende vraag 

van het Ministerie van Economische Zaken. 
19 Advies van het college van OPTA aan de RvB NMa, OPTA/EGM/2005/202449. 
20 Bron: TelecomPaper, Dutch Mobile Operators first quarter 2006. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 13 juli 2006 het standpunt van OPTA en de NMa bevestigd dat bij de 

bepaling van de marktaandelen van mobiele netwerkexploitanten op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten uitgegaan dient te worden van het verlenen 

van netwerktoegang aan zowel de eigen SP’s van de netwerkexploitant als aan onafhankelijke derden, omdat het geïsoleerd beschouwen van de leveringen aan 

onafhankelijke derden tot een verkeerd beeld van de positie van de netwerkexploitanten op de wholesalemarkt voor toegang en gesprekopbouw op mobiele netwerken leidt. 

Zie LJN: AY3813, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 05/934 en 05/935, overweging 6.5.2. 
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 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 

KPN (incl. Telfort) 46% 46% 46% 46% 46% 47% 46% 47% 
Vodafone 28% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 28% 
T-Mobile 17% 17% 17% 17% 17% 16% 17% 18% 
Orange 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 
Tabel 3: Wholesale marktaandelen mobiele telecommunicatiediensten, op basis van omzet.21 
 
35. De ontwikkeling van het marktaandeel van KPN en Vodafone sinds eind 2005 vormen geen aanwijzing dat er op dit moment 

sprake zou zijn van het ontstaan van een economische machtspositie van Vodafone of KPN, ook niet na de overname van 
Telfort door KPN. De marktaandelen zijn niet of nauwelijks gewijzigd.  

Beschikbaarheid nieuwe frequentieruimte 
36. Uit gegevens van het Ministerie van EZ blijkt dat per 1 januari 2008 de bestemming van 144 MHz in de 2,6 GHz band 

bestemd wordt voor ‘mobiele telecommunicatie’, en dat de hoeveelheid spectrum die hiervoor bestemd is, wordt vergroot naar 
190 MHz. De vergunning(en) voor het gebruik van deze frequentieruimte op 1 januari 2008 is op dit moment nog niet 
vergeven. Mogelijk zal dit nieuwe partijen de mogelijkheid bieden toe te treden tot de markt, of bestaande partijen de 
mogelijkheid bieden hun spectrumbereik uit te breiden. Op dit moment bestaat evenwel nog geen duidelijkheid over de 
precieze voornemens van de Minister met betrekking tot de uitgifte van de frequenties. Relevant hierbij zijn onder meer het 
tijdstip van uitgifte van de frequenties, het aantal frequenties dat zal worden uitgegeven en het al dan niet bestaan van de 
mogelijkheid dat één onderneming alle frequenties verwerft. De gevolgen van de beschikbaarheid van de nieuwe 
frequentieruimte kunnen daarom thans niet worden voorzien.  

37. Gelet op de onzekerheid ten aanzien van (de gevolgen van) de beschikbaarheid van de nieuwe frequenties en gelet op het 
feit dat de Minister op grond van artikel 18.3 Tw voor de uitgifte van deze frequenties advies zal vragen aan de NMa en 
OPTA, wordt het aspect van de beschikbaarheid van nieuwe frequenties bij het onderhavige advies geheel buiten 
beschouwing gelaten. 

Wijziging bestemmingsplan 900 MHz-band 
38. Op dit moment bestaan bij de Europese Commissie plannen voor flexibilisering van het gebruik van het radiospectrum22. Deze 

flexibilisering zou ertoe kunnen leiden dat de koppeling verdwijnt tussen een bepaalde technologie en een bepaalde 
frequentieband. Hierdoor zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen worden om UMTS-technologie in te zetten op de 900 MHz- of 
1800 MHz-band, die tot dusver uitsluitend bestemd zijn voor GSM- respectievelijk DCS-technologie. Ondernemingen die 
reeds beschikken over vergunningen voor het gebruik van 900 MHz-spectrum, namelijk KPN, Vodafone en Orange, zouden in 
dit geval een kostenvoordeel hebben bij het aanbieden van UMTS, aldus enkele marktpartijen. Zij kunnen dan immers 
mobiele breedbanddiensten aanbieden met gebruik van 900 MHz-spectrum, waarvoor minder zendmasten nodig zijn in 
vergelijking met het gebruik van het DCS 1800 en UMTS spectrum.  

39. Ook als op termijn UMTS-technologie gebruikt kan worden via GSM900-frequenties, zullen partijen die over GSM900-
frequenties beschikken in 2007 minimaal 70% van hun UMTS-netwerk in Nederland moeten hebben gerealiseerd. Naar 

                                                                 
21 Bron: TelecomPaper, Dutch Mobile Operators first quarter 2006 
22 Commission Staff Working Document on the Review of the EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services, COM(2006) 334 final, 

Brussels, 28 June 2006, SEC (2006) 816. 
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verwachting zullen derhalve alle vergunninghouders, ook KPN, Vodafone en Orange, die over GSM900-frequenties 
beschikken, nog voordat de plannen van de Commissie eventueel effect zullen sorteren het grootste deel van hun UMTS-
netwerk gerealiseerd moeten hebben. In die zin zijn de verschillen tussen de netwerkaanbieders beperkt. 

40. Bovendien betreft het plannen van de Europese Commissie, die op dit moment ter consultatie voorliggen aan de markt. Over 
de inhoud van het toekomstige besluit bestaat nog geen duidelijkheid, laat staan over de concrete gevolgen daarvan. Het ligt 
op de weg van marktpartijen in de eerste plaats hun bezwaren kenbaar te maken bij de Europese Commissie, zodat de 
Europese Commissie deze bezwaren in haar besluitvorming kan betrekken.  

Conclusie wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten 
41. De NMa en OPTA concluderen dat er thans geen redenen zijn om aan te nemen dat de recente ontwikkelingen ertoe leiden 

dat er eind 2009 een economische machtspositie op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten bestaat. 
Noch de meer recente ontwikkeling van de marktaandelen, noch het beperkte effect van de eventuele flexibilisering van het 
gebruik van frequenties geven thans aanleiding om te veronderstellen dat er eind 2009 een economische machtspositie voor 
KPN of Vodafone is op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten.  

4.2 De retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten 

42. In de zaak 5104/KPN-Telfort concludeert de NMa dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van de overname 
van Telfort door KPN een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de retailmarkt voor mobiele 
telecommunicatiediensten. OPTA concludeert hetzelfde in zijn advies hierover aan de NMa.23 

43. In zijn marktanalysebesluit heeft OPTA de retailmarkt voor toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele 
telefoonnetwerken onderzocht, als onderdeel van zijn analyse van de wholesale markt. Dit onderzoek heeft niet geleid tot de 
constatering dat op retailniveau een partij aanwezig is met een AMM-positie. 

44. De recente en toekomstige ontwikkelingen op de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten zullen hieronder worden 
besproken met het oog op de vraag of er eind 2009 een economische machtspositie zou kunnen bestaan voor KPN of 
Vodafone. Het betreft de recente ontwikkelingen van marktaandelen, het gecombineerd aanbieden van diverse diensten 
(“bundelen”) en de ontwikkelingen op het gebied van mobiele televisiediensten. 

Recente ontwikkelingen marktaandelen 
45. Het marktaandeel van een aanbieder vormt één van de factoren op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre deze 

beschikt over een economische machtspositie. In het kader van dit advies is gekeken naar de meer recente ontwikkelingen 
van marktontwikkelingen op de retailmarkt voor telecommunicatiediensten. Onderstaande tabel bevat marktaandelen van 
aanbieders op de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten aan het eind van 2005 en begin 2006.  

                                                                 
23 Advies van het college van OPTA aan de RvB NMa, OPTA/EGM/2005/202449. 
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 Q4/05 Q1/06 

KPN (incl. Telfort) 48% 48% 
Vodafone 24% 23% 
T-Mobile 14% 14% 
Orange 11% 11% 
Tele2 3% 3% 
Overig  <1% 1% 
Tabel 4: Retail marktaandelen mobiele telecommunicatiediensten, op basis van aansluitingen.24 
 
46. De ontwikkeling van de marktaandelen van Vodafone en KPN sinds het derde kwartaal van 2005 vormt geen aanwijzing dat 

er sprake zou zijn van het ontstaan van een economische machtspositie van Vodafone of KPN, ook niet na de overname van 
Telfort. De marktaandelen zijn niet of nauwelijks gewijzigd.  

Bundeling 
47. In de zaak 5104/KPN-Telfort concludeert de NMa dat zij geen reden heeft om aan te nemen dat als gevolg van de overname 

van Telfort door KPN een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de retailmarkt voor mobiele 
telecommunicatiediensten, als gevolg van of ten aanzien van de combinatie van vaste en mobiele diensten.  

48. Recent heeft KPN aangekondigd dat zij haar netwerk volledig zal gaan baseren op het internetprotocol in de periode van 
2006 tot 2010. Deze overgang naar een volledig op internetprotocol gebaseerd breedbandnetwerk, wordt wel All-IP genoemd. 
Dit All-IP-voornemen zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wijze van toegang die KPN biedt aan andere retail-
aanbieders van gebundeld aanbod van vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Voor deze andere aanbieders zou het 
niet meer rendabel kunnen zijn om nog een combinatie van vaste en mobiele telecommunicatiediensten aan te bieden, 
vanwege de overgang naar een All-IP- breedbandnetwerk. De (wijze van) uitvoering van het All-IP-voornemen van KPN is 
echter nog niet duidelijk.  

49. Het is op dit moment te vroeg om een uitspraak te doen over het ontstaan van een economische machtspositie door 
bundeling van elektronische communicatiediensten. De vraagstukken die samenhangen met de door KPN voorgenomen 
transitie naar een All-IP-netwerk zijn thans onderwerp van een consultatie van de markt door OPTA.  

                                                                 
24 Bron: TelecomPaper, Dutch Mobile Operators first quarter 2006. Het CBb heeft in de hierboven genoemde uitspraak van 13 juli 2006 het standpunt van OPTA en NMa 

bevestigd dat bij de bepaling van de marktaandelen van mobiele netwerkexploitanten (of MNO’s) op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten uitgegaan 

dient te worden van het verlenen van netwerktoegang aan zowel de eigen Service Providers van de mobiele netwerkexploitanten aan onafhankelijke derden, omdat het 

geïsoleerd beschouwen van de leveringen aan onafhankelijke derden tot een verkeerd beeld van de positie van de mobiele netwerkexploitanten op de wholesalemarkt voor 

toegang en gesprekopbouw op mobiele netwerken leidt (overweging 6.5.2). 
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Ontwikkeling mobiele televisie 
50. In de zaak 5454/KPN-Nozema Services concludeert de NMa dat KPN in de nabije toekomst een prikkel en mogelijkheid zal 

kunnen hebben om haar concurrenten op de retailmarkt voor mobiele telecommunicatie uit te sluiten, door mogelijke 
leveringsweigering van wholesale-diensten gebaseerd op DVB-H en/of DVB-T- technologie.25 Hierdoor zou KPN als enige in 
staat kunnen zijn om televisiediensten voor mobiele gebruikers aan te bieden. Gelet op de verwachte (groei in de) vraag naar 
deze diensten, zou dit kunnen leiden tot een economische machtspositie op de retailmarkt voor mobiele 
telecommunicatiediensten. Hierbij zijn de ontwikkelingen van de technologie van de komende 3 jaar in aanmerking genomen, 
derhalve tot circa maart 2009. 

51. Deze conclusie moet thans worden beschouwd in het kader van de onderzoeksvraag of er eind 2009 een economische 
machtspositie zou bestaan voor KPN of Vodafone op de retailmarkt voor telecommunicatiediensten. 

52. De analyse van de ontwikkeling van mobiele televisiediensten in het besluit van de NMa bestreek een periode van drie jaar. 
Het is niet uitgesloten dat KPN eind 2009 over een economische machtspositie zal beschikken op de retailmarkt voor mobiele 
telecommunicatiediensten. Ten eerste zijn de toekomstige (technologische) ontwikkelingen rondom het aanbod van mobiele 
televisiediensten met een grote mate van onzekerheid omgeven. Ten tweede betreft het hier een dienst die nog in de markt 
moet worden gezet, waarvoor de ontwikkeling van de vraag derhalve nog een onzekere factor vormt.  

Conclusie retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten 
53. Er zijn thans geen redenen om aan te nemen dat Vodafone eind 2009 over een economische machtspositie zal beschikken 

op de retailmarkt voor telecommunicatiediensten. Het is niet uitgesloten dat KPN eind 2009 over een economische 
machtspositie zou beschikken. Dit antwoord is echter gelet om de tijdshorizon en de vele ontwikkelingen waarvan thans de 
gevolgen nog niet duidelijk zijn, met zeer veel onzekerheden omgeven. 

4.3 De markt voor gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken 

54. Op het gebied van de gespreksafgifte op individuele mobiele netwerken is thans sprake van afzonderlijke relevante markten 
voor gespreksafgifte op elk individueel netwerk in Nederland, te weten dat van KPN, Orange, Tele2, T-Mobile en Vodafone. 
Ieder van deze aanbieders beschikt over een economische machtspositie op de relevante markt voor gespreksafgifte op het 
eigen mobiele netwerk. KPN en Vodafone zullen ieder eind 2009 naar verwachting beschikken over een economische 
machtspositie op deze markten. 

55. Het gebruik van frequenties voor de aanleg en exploitatie van een mobiel netwerk leidt voor iedere aanbieder tot een 
monopolie op de markt voor gespreksafgifte op het eigen mobiele netwerk. Het bestaan van een economische machtspositie 
is als het ware inherent aan het gebruik van frequenties.  

56. Om deze reden concluderen de NMa en OPTA dat de vraag of KPN en/of Vodafone over een economische machtspositie 
beschikken op de markten voor gespreksafgifte op het eigen mobiele netwerk geen onderscheidend criterium is om te 
beslissen of er bezwaren bestaan tegen het verlengen van de GSM900-vergunningen. Dezelfde bezwaren bestaan immers 
tegen het verstrekken van de vergunning aan iedere andere onderneming. 

                                                                 
25 Besluit van 6 maart 2006 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5454/KPN – Nozema Services, randnummers 243 ev. DVB-H is een voornamelijk Europese 

standaard die gericht is op het uitzenden van multimediadiensten, voornamelijk videosignalen, naar (meerdere) mobiele ontvangers met kleine schermen, zoals mobiele 

telefoons en toekomstige varianten hierop. 
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4.4 De wholesalemarkt voor internationale roaming  

57. Indien er sprake is van een aparte wholesalemarkt internationale roaming voor ieder netwerk afzonderlijk, geldt dat - evenals 
op de markt voor gespreksafgifte - het gebruik van frequenties voor de aanleg en exploitatie van een mobiel netwerk voor 
iedere aanbieder leidt tot een monopolie op de wholesalemarkt voor internationale roaming op haar eigen netwerk. Ook hier 
is het gebruik van frequenties inherent aan het beschikken over een economische machtspositie. 

58. Om deze reden is de vraag of KPN en Vodafone over een economische machtspositie beschikken op deze markt geen 
onderscheidend criterium om te beslissen of er bezwaren bestaan tegen het verlengen van de GSM900-vergunningen. 
Dezelfde bezwaren bestaan immers tegen het verstrekken van de vergunning aan iedere andere onderneming.  

59. Indien er evenwel sprake is van een nationale markt voor internationale roaming diensten, wordt gekeken of KPN en 
Vodafone daar thans beschikken over een economische machtspositie.  

60. Het marktaandeel van een aanbieder vormt één van de factoren op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre deze 
beschikt over een economische machtspositie. In het kader van dit advies is gekeken naar de meer recente ontwikkelingen 
van marktontwikkelingen op de nationale markt voor internationale roaming diensten. Onderstaande tabellen bevatten 
marktaandelen van aanbieders op de wholesalemarkt voor mobiele telecommunicatiediensten. 

 2003 2004 2005 

KPN (incl. Telfort) [   ]% [   ]% [   ]% 
Vodafone [   ]% [   ]% [   ]% 
T-Mobile [   ]% [   ]% [   ]% 
Orange [   ]% [   ]% [   ]% 
Tabel 5: Wholesale marktaandelen internationale mobiele roaming diensten in Nederland, uitgaande van een nationale markt, op basis van de 
netto omzet per mobiele netwerkexploitant voor inbound originating voice verkeer.26 
 
61. De hoogte en dynamiek van de marktaandelen op wholesaleniveau in de periode 2003-2005 vormen geen aanwijzing dat er 

op dit moment sprake zou zijn van een economische machtspositie van Vodafone of KPN. Dit sluit aan bij het besluit in zaak 
5104/KPN-Telfort, waarin de NMa concludeert dat geen reden bestaat aan te nemen dat KPN een economische 
machtspositie inneemt indien wordt uitgegaan van één Nederlandse markt voor internationale roaming diensten.27  

62. In het verrichte onderzoek voor het onderhavige advies ontbreken vooralsnog aanwijzingen dat KPN en Vodafone thans 
beschikken over een economische machtspositie op de wholesalemarkt voor internationale roaming diensten in Nederland. 
Dit laat onverlet de uitkomsten van het onderzoek dat de Europese Commissie thans verricht op dit gebied. 28 Op dit moment 
zijn er voorts onvoldoende redenen om aan te nemen dat KPN en/of Vodafone eind 2009 zouden beschikken over een 
economische machtspositie op een mogelijk nationale wholesalemarkt voor internationale roaming. 

                                                                 
26 Bron: OPTA. Inbound originating voice verkeer betreft spraakverkeer (dus excl. SMS) gegenereerd door bezoekers in NL (dus excl. gebeld worden). Netto betekent dat er 

rekening is gehouden met kortingen. 
27 Besluit van 30 augustus 2005 van de Raad van Bestuur van de NMa, zaak 5104/KPN-Telfort, randnummer 111. 
28 De Europese Commissie heeft hierover thans een voorstel lopen. Zie Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 

roaming on public mobile networks within the Community and amending Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks 

and services, Brussels, 12/7/2006, COM(2006) 382 
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63. De NMa en OPTA concluderen dat er thans geen redenen zijn om aan te nemen dat KPN of Vodafone eind 2009 over een 
economische machtspositie zouden beschikken op een eventuele nationale markt voor international roaming. 

5 Advies 
 
64. Het bovenstaande leidt tot het volgende antwoord op de onderzoeksvraag. 

Vraag 

Zouden KPN of Vodafone eind 2009 een economische machtspositie of AMM-positie kunnen hebben op de markten die 
mogelijk gevolgen ondervinden van een verlenging van de vergunningen voor GSM900-frequenties?  

Antwoord 

De Raad van Bestuur van de NMa en het College van OPTA wijzen allereerst op de vele ontwikkelingen op de markten 
voor mobiele telecommunicatiediensten waar de verlengingen van de GSM-vergunning betrekking op hebben. De 
gevolgen van deze ontwikkelingen laten zich thans vaak moeilijk met een redelijke mate van zekerheid voorspellen. 
Daarnaast kunnen er in de komende jaren ook ontwikkelingen voordoen die thans nog niet worden voorzien.  

Met inachtneming van bovenstaande, zien NMa en OPTA thans geen redenen om aan te nemen dat er eind 2009 een 
economische machtspositie of AMM-positie zal bestaan voor KPN of Vodafone op de wholesale markt voor mobiele 
telecommunicatiediensten en een eventuele nationale markt voor internationale roaming 

Voor de retailmarkt voor mobiele telecommunicatiediensten, die met nog meer onzekere toekomstige ontwikkelingen 
omgeven lijkt, is er thans geen reden om aan te nemen dat Vodafone eind 2009 zou beschikken over een economische 
machtspositie of een AMM-positie. Ditzelfde geldt voor KPN, zij het dat niet uitgesloten kan worden dat ten gevolge van 
de ontwikkelingen op het gebied van DVB-H en bundeling KPN over een economische machtspositie zou kunnen 
beschikken op deze markt eind 2009. Dit is evenwel nog met veel onzekerheden omgeven. 

Voor de markt voor gespreksafgifte op individuele netwerken en een eventuele aparte wholesalemarkt voor 
internationale roaming voor ieder netwerk afzonderlijk, is de vraag of KPN of Vodafone eind 2009 beschikken over een 
economische machtspositie op deze markten geen onderscheidend criterium om te beslissen of er bezwaren bestaan 
tegen het verlengen van een vergunning. Dezelfde bezwaren bestaan immers tegen het verstrekken van de vergunning 
aan iedere andere onderneming. 
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