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Wat is infrastructuurconcurrentie?

• Concurrentie op basis van eigen infrastructuur

• Creëert concurrentiedruk op de gehele waardeketen

• Einddoelstelling van het huidige reguleringskader

• Indien bereikt, geen noodzaak voor specifieke 
toegangsregels



Hoe staat het in de praktijk?

• In de praktijk vaak combinaties van infrastructuur 
concurrentie en dienstenconcurrentie

–Mobiele telefonie
–Internettoegang en vaste telefonie
–Omroep

• Combinaties vaak gevolg van regulering, soms van 
strategische keuzes netwerkaanbieders



OPTA visie of infrastructuurconcurrentie en 

dienstenconcurrentie

• Duurzame concurrentie dient consumentenbelang  
uiteindelijk het best

• Duurzame concurrentie = concurrentie die kan 
voortbestaan zonder specifieke toegangsregulering

• Indien infrastructuurconcurrentie binnen afzienbare 
tijd effectief geen toegangsregulering

• Indien infrastructuurconcurrentie binnen afzienbare 
tijd niet effectief toegangsregulering

–In geval van opkomende infrastructuur-
concurrentie, geen maatregelen die de 
ontwikkeling daarvan negatief beïnvloeden 



Ontwikkeling infrastructuurconcurrentie

• Telefonie: van vooral C(P)S naar Voice over 
Breedband (DSL en kabel)

• Internettoegang: concurrentie tussen DSL en Kabel, 
veel eigen infrastructuur

• Omroep: langzaam opkomend (Digitenne, IP TV)

Verder:

• Positie kabelbedrijven minder versnipperd

• DSL kolom consolideert



Wanneer is er voldoende infrastructuur 

concurrentie?

• Effectieve concurrentie in afwezigheid 
toegangsregulering

• Moeilijk in exact aantal netwerken uit te drukken

• OPTA marktanalyses:
–Mobiele markt: effectieve concurrentie bij 4 

netwerken
–Breedbandmarkt: geen effectieve concurrentie bij 

2 netwerken



Hoe past het All-IP-plan hier in?

• Impuls voor concurrentie tussen KPN netwerk en 
kabelnetwerken

• Uitfaseren toegang tot de aansluitlijn op het niveau 
van de hoofdverdeler (MDF-toegang) belangrijke
bouwsteen van concurrerende netwerken verdwijnt

• Hoe effectieve concurrentie te behouden en te 
bevorderen als MDF-toegang niet meer mogelijk is?

• Hoeveel infrastructuren nodig voor effectieve en 
duurzame concurrentie?



Is two enough?

• Scenario van twee verticaal geïntegreerde 
aanbieders van multi play bundels

• Kans dat concurrentie niet effectief is:
–marktpartijen kunnen kiezen niet op prijs te gaan 

concurreren (product differentiatie) 
–kunstmatig hoge overstapkosten 
–hoge toetredingsdrempels tot de markt

• Daarnaast ook stilzwijgende collusie mogelijk

• Conclusie: Two is not enough!



Waar ontwikkelt de markt zich naar toe?

• VDSL technologie van All-IP tussenstap

• Eindspel lijkt glas tot aan de huisdeur

• Na realisatie van All-IP KPN en kabelbedrijven glas 
tot in de straat

• Niet gegarandeerd dat een dergelijk duopolie
voldoende prikkel biedt voor verdere uitrol

• Impact bestaande glasinitiatieven komende jaren 
beperkt



Conclusies

• Bij wegvallen van bestaande MDF toegang als 
gevolg van All-IP is infrastructuurconcurrentie nog 
onvoldoende effectief en een stap verder verwijderd

• Daarom effectief aanbod voor Sub Loop Unbundling
noodzakelijk

• Effect daarvan nog niet duidelijk maar mogelijk 
beperkt

• Dus noodzakelijk dat er daarnaast een alternatief 
voor bestaande MDF toegang wordt geboden 

• Invulling daarvan ook een verantwoordelijkheid van 
marktpartijen



Wat doet OPTA op dit moment?

• OPTA voert marktanalyses uit om te bepalen of All-IP
leidt tot nieuwe of grotere mededingingsproblemen

–Kan resulteren in nieuwe verplichtingen voor KPN

• Begin dit jaar heeft OPTA KPN en haar MDF 
afnemers opgeroepen zelf tot een oplossing voor de 
uitfasering van MDF-access te komen

–Deze oplossing kan OPTA meenemen in de 
marktanalyses, wat kan leiden tot minder 
regulering voor KPN

–Deadline voor marktgedragen oplossing: 15 juni



Recente ontwikkelingen

• Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst afgelopen 
vrijdag (15 juni) hebben partijen OPTA verzocht om 
een maand extra tijd

• OPTA heeft dit uitstel gegeven, tot 15 juli
–De stand van zaken in de besprekingen geeft 

immers uitzicht op resultaat

• Blijft resultaat 15 juli uit, dan publiceert OPTA uiterlijk 
15 oktober de ontwerp marktbesluiten

–Waarin dan geen marktgedragen oplossing 
betrokken is


