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Geachte heer/mevrouw, 

 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college) wil u via deze 

weg informeren over de analyse van markten in de sector omroep. Daarbij besteedt het college ook 

aandacht aan de samenhang van deze markten met andere elektronische communicatiemarkten. 

 

Directe aanleiding voor deze communicatie is gelegen in de omstandigheid dat de reguleringsperiode 

van de besluiten van het college die betrekking hebben op de retailmarkt voor het verzorgen van vrij 

toegankelijke rtv-pakketten en op de retailmarkt voor het verzorgen van betaal rtv-pakketten door 

kabelexploitanten in hun respectieve verzorgingsgebieden eindigt per 17 maart 2007.
1
 De besluiten 

van het college die betrekking hebben op de wholesalemarkten voor omroep kennen overigens een 

langere looptijd.
2
 Voor de vraag of voornoemde retailmarkten opnieuw voor regulering in aanmerking 

zouden kunnen komen, is een aantal factoren van wezenlijk belang. Het college zal deze factoren 

eerst kort weergeven en vervolgens analyseren.  

                                                      
1
 Besluiten van het college van 17 maart 2006, zie 

http://www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/ontwerpbesluitenomroep.asp  
2
 De besluiten van het college die betrekking hebben op de wholesalemarkt voor de doorgifte van vrij toegankelijke 

rtv-pakketten en op de wholesalemarkt voor de doorgifte van betaal rtv-pakketten door kabelexploitanten in hun 

respectieve verzorgingsgebieden eindigen per 17 maart 2009.  



Relevante factoren 

1. Het college dient zijn beslissing te baseren op feitelijke gegevens omtrent ontwikkelingen in de 

omroepsector:  

 

Het college verzamelt op structurele basis gegevens omtrent ontwikkelingen in 

marktverhoudingen door middel van de Markt Monitor. Het college beschikt thans over de 

gegevens over het tweede en het derde kwartaal van 2006. De gegevens over het vierde 

kwartaal van 2006 zullen door marktpartijen eerst begin maart 2007 aan het college 

worden verstrekt. 

 

Na 17 maart 2006, de datum van inwerkingtreding van de besluiten inzake de 

omroepsector, heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan in de structuur van  

marktspelers. Er heeft een consolidatie – de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Essent Kabelcom B.V.
3
, Casema B.V.

4
 en Multikabel B.V. door 

investeringsmaatschappijen Cinven en Warburg Pincus – plaatsgevonden.  

 

Daarnaast heeft KPN Telecom B.V. de zeggenschap verworven over Nozema Services 

N.V. – en daarmee de beschikking over de DVB-T-vergunning van Digitenne, waarmee 

digitale televisie-, radio- en datasignalen door de ether kunnen worden verstuurd – 

verkregen.
5
 

 

Het college acht het voor de houdbaarheid van zijn analyse van belang om ontwikkelingen en 

verschuivingen als hiervoor bedoeld mee te nemen in zijn onderzoeken en analyses naar de 

markt. 

 

2. Het regelgevend kader is aan verandering onderhevig, zowel op Europees als op nationaal 

niveau. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de bevoegdheden van het 

college:  

 

De Europese Commissie evalueert thans het Europese regelgevend kader voor de 

elektronische communicatie sector, dat is geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. 

Ook de Aanbeveling relevante markten wordt geëvalueerd.
6
 In grote lijnen komt het 

voorstel van de Europese Commissie ten aanzien van de herziening van de Aanbeveling 

relevante markten er op neer dat het merendeel van de retailmarkten zou komen te  

vervallen als markten die a priori voor ex ante regulering in aanmerking komen.  

 

De in dit kader door de Europese Commissie gehouden consultatie is op 27 oktober 2006 

gesloten. De Europese Commissie merkt in het consultatiedocument ten aanzien van de 

wholesale omroepmarkt op dat de vraag nog open is of deze markt gehandhaafd zal 

                                                      
3
 NMa, 8 december 2006, zaaknr. 5796, Cinven - Warburg Pincus Essent Kabelcom. 

4
 Europese Commissie, 6 september 2006, zaaknr. COMP/M.4338, Cinven-Warburg Pincus/Casema-Multikabel. 

5
 NMa, 6 maart 2006, zaaknr. 5454, KPN – Nozema Services. 

6
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/recommendation_fin

al.pdf 



worden in de Aanbeveling. De Europese Commissie heeft informeel aangegeven dat 

(vroeg) in de zomer van 2007 de aangepaste Aanbeveling relevante markten in werking 

zal treden.        

 

Op 1 februari 2007 zijn artikel 6a.21 en artikel 6a.22 Telecommunicatiewet in werking 

getreden.
7
 Eerst genoemd artikel biedt het college de mogelijkheid om verplichtingen op 

te leggen aan aanbieders van programmadiensten die beschikken over aanmerkelijke 

marktmacht. Artikel 6a.22 Telecommunicatiewet schept de mogelijkheid om bij AMvB 

andere verplichtingen dan die genoemd in de Telecommunicatiewet te introduceren die 

door het college kunnen worden opgelegd. De Minister van Economische Zaken heeft 

een wederverkoopverplichting van het standaardpakket genoemd als mogelijke andere 

verplichting.
8
 Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven een AMvB voor 

te bereiden en het college daarbij te betrekken. Vooralsnog is nog geen AMvB in werking 

getreden.   

 

3. Op 1 februari 2007 heeft bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) de zitting 

plaatsgevonden in de beroepen gericht tegen de besluiten van 17 maart 2006, zowel wat betreft de 

retail- als de wholesalemarkten, van het college inzake de omroepsector. In de beroepsprocedure 

komen onder meer vraagstukken aan de orde inzake marktafbakening, dominantieanalyse en 

verplichtingen. Het CBb heeft aangegeven er naar te streven 6 weken na de zitting uitspraak te doen. 

De huidige praktijk leert dat nader uitstel niet is uitgesloten. 

 

Weging relevante factoren 

Het college heeft voornoemde factoren gewogen in het licht van de vraag of voornoemde omroep 

retailmarkten per 17 maart 2007 opnieuw voor regulering in aanmerking kunnen komen. Dit heeft 

geleid tot de navolgende afwegingen.  

 

Om een marktanalyse uit te kunnen voeren, is het van belang dat het college beschikt over recente 

gegevens inzake marktontwikkelingen over een periode die qua omvang representatief is. Om zich een 

goed beeld te kunnen vormen inzake marktontwikkelingen, acht het college het noodzakelijk om 

gegevens over ten minste de reguleringsperiode van de onderhavige omroep besluiten in zijn analyse 

van de omroep sector te kunnen betrekken. Op die manier is het college in staat om vast te kunnen 

stellen wat de richting van gesignaleerde ontwikkelingen is en of deze ontwikkelingen een structureel 

karakter hebben.  

 

Overigens heeft het college als gevolg van zijn monitoring activiteiten onder meer geconstateerd dat 

de kabelexploitanten hun eindgebruikerstarieven voor 2007 inmiddels hebben vastgesteld. Het college 

verwacht niet dat kabelexploitanten gedurende 2007 hun eindgebruikerstarieven zullen aanpassen. 

Tussentijdse verhogingen zouden aanleiding kunnen vormen voor het college om een spoedmaatregel 

in de zin van artikel 7(6) Kaderrichtlijn te overwegen.     

         

                                                      
7
 Staatsblad 2007, nrs. 16 en 17. 

8
 Tweede Kamer, 2006-2007,  30 800 XIII, nr. 29, p. 2 en 3. 



Daarnaast acht het college het van essentieel belang dat het helder is over welk instrumentarium hij 

kan beschikken bij het verrichten van nieuwe marktanalyses en daarop zoveel mogelijk kan 

anticiperen. Dit klemt temeer als het gaat om aanpassingen van bevoegdheden die nu reeds zijn 

aangekondigd, maar overigens nog niet nader zijn uitgewerkt. Het college wil voorkómen dat een 

marktanalyse besluit uiteindelijk alsnog herzien dient te worden, louter en alleen omdat het scala van 

bevoegdheden van het college wordt aangepast. Het college verwacht aanpassingen van 

bevoegdheden die voortvloeien uit aanpassingen in de regelgeving op zowel Europees niveau (de 

herziene Aanbeveling relevante markten) als op nationaal niveau (een AMvB inzake een 

wederverkoopverplichting). Van belang is voorts dat de aangekondigde AMvB betrekking heeft op een 

verplichting op wholesaleniveau. In de systematiek die het college op grond van de 

Telecommunicatiewet volgt, kan hij eerst verplichtingen op retail niveau opleggen, indien blijkt dat 

verplichtingen op wholesale niveau ontoereikend zijn. De voorgestelde AMvB is derhalve ook hierom 

relevant bij de door het college te maken afweging omtrent nieuwe retail regulering.       

 

Voorts zal de uitspraak van het CBb in de beroepsprocedure, gelet op de fundamentele vraagstukken 

die daarin aan bod komen, relevant zijn voor een nieuwe marktanalyse. Omwille van efficiëntie, het 

beperken van (onnodige) administratieve lasten en het bevorderen van rechtszekerheid acht het 

college het essentieel dat hij de uitspraak van het CBb kan betrekken in een nieuwe marktanalyse. 

 

Samenhang met andere markten 

Het college onderkent dat de ontwikkelingen op de omroepmarkt niet geïsoleerd kunnen worden 

bezien. Convergentie leidt er immers toe dat ontwikkelingen op uiteenlopende elektronische 

communicatie markten in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Het college heeft hier 

uitvoerig aandacht aan besteed in zijn Visie op de markt 2007.
9
 De aldus door het college al langer 

onderkende samenhang tussen de markten heeft er toe geleid dat hij in 2006 een aantal onderzoeken 

is gestart om de gevolgen van die samenhang verder te verkennen.
10

 De resultaten van deze 

onderzoeken worden eind eerste kwartaal van 2007 verwacht. Het college zal de markt over deze 

resultaten informeren, en de uitkomsten daarvan betrekken bij zijn verdere besluitvorming. Daarbij kan 

ook de herziene Aanbeveling relevante markten van de Europese Commissie een rol spelen. 

                                                      
9
 OPTA Visie 2007, onder meer paragraaf 1.1, 

http://www.opta.nl/download/opta%5Fvisie%5F2007%5Finteractief%2Epdf 
10

 Zie http://www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/ 



 

Conclusie 

Voorgaande overwegingen leiden het college tot de conclusie dat het niet opportuun en niet in het 

belang van de markt is om per 17 maart 2007 nieuwe besluiten voor de retail omroepmarkten in 

werking te laten treden danwel in nieuwe ontwerpbesluiten te voorzien. Het college acht het, zoals 

hiervoor uiteengezet, wenselijk om meer duidelijkheid te krijgen over de relevante marktontwikkelingen  

en de aanpassingen in zijn bevoegdheden. In dat licht wil het college ook de uitspraak van het CBb 

afwachten. Het college verwacht begin derde kwartaal van 2007 duidelijkheid omtrent deze factoren en 

verwacht alsdan een beslissing te kunnen nemen omtrent het al dan niet opnieuw reguleren van de 

retailmarkten voor omroep. 

 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 


