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Samenvatting 

De toenemende vraag naar capaciteit en dekking van mobiele netwerken vraagt van de MNO’s dat zij 
hun netwerken verder verdichten en uitbreiden. Dit kan betekenen dat er meer antenne-opstelpunten 
nodig zijn voor de plaatsing van antennes. Daarnaast neemt met de introductie van elke nieuwe mobiele 
technologie, de vraag naar nieuwe antenne-opstelpunten toe. Naar verwachting zal het aantal antenne-
opstelpunten in de komende jaren blijven groeien, maar naar de inschatting van de ACM in mindere 
mate dan de MNO’s aanvankelijk hadden verwacht.  
 
Marktpartijen geven aan dat het risico bestaat dat het aanbod van antenne-opstelpunten achterblijft bij 
de vraag. Er zijn diverse factoren die volgens marktpartijen bijdragen aan het schaarse aanbod, zoals de 
technische en juridische randvoorwaarden voor antenne-opstelpunten, en de zorgen van de burgers 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s waardoor de vergunningverlening kan worden geraakt. Ook wordt 
door diverse marktpartijen gewezen op ontbrekend of verschillend gemeentebeleid. Ook wijzen partijen 
op de gebrekkige communicatie met gemeenten. Dit kan de ontwikkeling en gebruik van antenne-
opstelpunten bemoeilijken. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen zoals de inspanningen van 
gemeenten, VNG en AT waardoor gemeenten ondersteund worden bij hun beleidsontwikkeling. 
 
Dat neemt niet weg dat een achterblijvend aanbod van antenne-opstelpunten een prijsopdrijvend effect 
kan hebben. Concentratie aan de aanbodzijde van de markt voor antenne-opstelpunten kan een verder 
prijsopdrijvend effect hebben.  
 
De ACM ziet in haar onderzoek niet direct aanwijzingen dat de door marktpartijen genoemde risico’s 
zich in de praktijk in brede zin voordoen. De voorbeelden van aanzienlijke prijsstijgingen die 
marktpartijen hebben aangedragen, lijken meer incidenteel van aard te zijn. Voor zover MNO’s inzicht 
hebben gegeven in de gemiddelde prijsontwikkeling over een langere periode, laat dit een ontwikkeling 
zien die weliswaar boven de inflatie ligt, maar op voorhand niet lijkt te wijzen op een structurele 
excessieve prijsstijging. 
 
De ACM ziet na de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet, geschilbeslechting 
als een geschikt instrument om eventuele problemen op de markt voor antenne-opstelpunten op te 
lossen. Met de wijzigingen van de wet is het toepassingsbereik van het medegebruiksartikel uitgebreid. 
Niet alleen aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken dienen te voldoen aan 
redelijke verzoeken tot medegebruik van bijbehorende faciliteiten, maar ook ondernemingen die 
bijbehorende faciliteiten aanbieden of gemachtigd zijn deze aan te bieden. Marktpartijen kunnen een 
geschil bij de ACM aanhangig maken over de aspecten die te maken hebben met het 
medegebruiksartikel.   
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding  

De vraag naar mobiele communicatiediensten maakt al lange tijd een snelle groei door en zal naar 
verwachting in de komende jaren blijven groeien. Van 2018 tot en met 2021 groeide het mobiele 
dataverkeer met gemiddeld 40% per jaar.1  
 
De bestaande 4G-netwerken in Nederland worden steeds verder ontwikkeld om te kunnen blijven 
voorzien in de behoefte aan sneller en beter mobiel internet. Daarnaast zijn de Mobile Network 
Operators (MNO’s) in 2020 begonnen met de uitrol van 5G. De verwachting is dat 5G-gebaseerde 
toepassingen de vraag naar mobiel internet verder zullen versterken. Om in de groei van het mobiele 
dataverkeer te kunnen voorzien, zijn nieuwe frequenties nodig. In 2020 heeft een frequentieveiling 
plaatsgevonden, waarbij spectrum in de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-banden werd geveild. Aan 
de 700 MHz-licenties is een dekkings- en snelheidsverplichting verbonden.2  
 
Een hoge dekkingsgraad en een grotere capaciteit vergen meer antenne-opstelpunten. Het kan dan 
gaan om opstelpunten in afgelegen gebieden waar tot nu toe in het geheel geen dekking is. Maar het 
kan ook (sub)urbane gebieden betreffen waar de dekking of capaciteit moet worden verbeterd om de 
vereiste datasnelheid te kunnen behalen. Antenne-opstelpunten spelen daarom een belangrijke rol in de 
kwaliteitsverbetering van mobiele diensten en kunnen daardoor ook impact hebben op de concurrentie 
op de mobiele markt.  
 
Gelet op het grote maatschappelijke belang van mobiele communicatie vindt de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) het belangrijk dat de markt voor antenne-opstelpunten goed functioneert. Om een beter 
beeld van de marktdynamiek te krijgen, heeft de ACM daarom een verkenning uitgevoerd naar de markt 
voor antenne-opstelpunten. Deze marktverkenning volgt op de eerder gepubliceerde paper over 5G van 
de ACM3, waarin de ACM haar visie over een aantal onderwerpen die aan 5G raken uiteen heeft gezet, 
zoals mededinging, het delen van mobiele infrastructuur, netneutraliteit, spectrum en nummerafgifte. 

1.2 Scope  

Deze marktverkenning heeft als doel om de situatie en de mogelijke knelpunten op de markt voor 
antenne-opstelpunten in kaart te brengen. De ACM beperkt zich hier tot “traditionele” antenne-
opstelpunten van het zogenaamde Macro Network. Dat betekent dat indoor dekking buiten de scope van 
deze marktverkenning valt. Ook vallen small cells4 buiten de scope van deze marktverkenning, omdat 
de uitrolstrategieën rondom small cells op dit moment nog onzeker zijn.  
 
In deze marktverkenning is geen mededingingsrechtelijke analyse uitgevoerd waarbij markten zijn 
afgebakend en de aanwezigheid van een onderneming met een dominante positie is vastgesteld. 
Wanneer in deze marktverkenning het begrip ‘markt’ wordt gehanteerd, wordt hier derhalve geen markt 
in mededingingsrechtelijke zin mee bedoeld. 

 
1 Telecommonitor van de ACM. 
2 Factsheet veilingen en dekkingseis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 28 april 2020, 
https://www.overalsnelinternet.nl/documenten/publicaties/2020/04/28/factsheet-dekkingseis-multibandveiling.  
3 https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-12/5g_en_de_acm.pdf.  
4 Small cells zijn kleine antennes met een beperkt bereik. Small cells worden ingezet om de capaciteit te 
verbeteren op drukke plaatsen zoals winkelgebieden en stations. 

https://www.overalsnelinternet.nl/documenten/publicaties/2020/04/28/factsheet-dekkingseis-multibandveiling
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-12/5g_en_de_acm.pdf
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1.3 Proces en structuur 

Om een goed beeld van de markt te krijgen, heeft de ACM desk research uitgevoerd, informatie bij 
diverse marktpartijen opgevraagd, en gesprekken gevoerd met MNO’s, eigenaren van antennemasten 
(TowerCo’s), tussenpersonen die bemiddelen tussen MNO’s en eigenaren van locaties waar antennes 
geplaatst kunnen worden, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 
In hoofdstuk 2 worden de markt voor antenne-opstelpunten en de marktpartijen die daarbij een rol 
spelen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de wet- en regelgeving die relevant is voor de markt voor 
antenne-opstelpunten besproken. In hoofdstuk 4 worden de signalen toegelicht die de ACM van de 
marktpartijen heeft ontvangen. Hoofdstuk 5 bevat de bevindingen van de ACM. In hoofdstuk 6 trekt de 
ACM haar conclusie.   

1.4 Terminologie  

In deze marktverkenning wordt de volgende terminologie gebruikt. Antennes zetten elektrische signalen 
om in elektromagnetische velden.5 Daarmee kunnen antennes informatie uitwisselen met een mobiel 
toestel via radiogolven. Een antenne-installatie bestaat uit één of meerdere antennes, antennedragers, 
de bedrading, de in techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie(s) en (veiligheids)voorzieningen.  
 
Een antenne-opstelpunt is de locatie waarop een antenne-installatie staat of waaraan een antenne-
installatie hangt en wordt gedefinieerd als ‘een mast of soortgelijk bouwwerk, geschikt en bestemd voor 

het daaraan bevestigen van een antenne of antennesysteem alsmede dat gedeelte van het stuk grond 

of dat deel van een object waarop of waaraan een antenne of antennesysteem is bevestigd of 

geplaatst’.6 Wanneer meerdere MNO’s van één antenne-opstelpunt gebruikmaken, zijn er meerdere 
antenne-installaties aanwezig op hetzelfde antenne-opstelpunt.  
 

2 Markt voor antenne-opstelpunten 

De Nederlandse mobiele markt bestaat uit de drie MNO’s met een eigen netwerk, KPN, T-Mobile en 
VodafoneZiggo en partijen die op basis van toegang tot de netwerken van de MNO’s mobiele diensten 
aanbieden. De mobiele penetratie bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2021, 122,2 % van 
de bevolking7. Dat betekent dat er 122 simkaarten worden gebruikt door elke 100 inwoners van 
Nederland. Mobiele telefoon en mobiele diensten zijn daarom niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Mobiele diensten zijn niet alleen een basisbehoefte geworden, maar ook essentieel voor 
(hulp)diensten van Politie, Brandweer, Zorg en Defensie.8 
 
Antenne-opstelpunten spelen een belangrijke rol voor het inrichten en exploiteren van een mobiel 
netwerk en daarmee de mobiele diensten. In het algemeen geldt dat van hoe meer (potentiële) antenne-

 
5 Ook wel radiogolven of elektromagnetische straling genoemd. Een antenne op bijvoorbeeld een mast zendt 
naar het gebied waarop het is gericht. Daardoor zijn vaak drie antennes (per provider) te zien op een mast, 
wat zorgt voor een dekking van 360 graden. 
6 Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur (Stcrt. 2018, 
17595). 
7 Market monitor Dutch Mobile 2021 Q3, Telecompaper, januari 2022, p. 17. 
8 Robuuste, toekomstvaste en betaalbare mobiele breedband communicatie voor helpdiensten, TNO. 
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-
nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-
mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/.  

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/
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opstelpunten een MNO gebruik kan maken, hoe gemakkelijker het voor de MNO is om zijn dekking en 
capaciteit te realiseren of verbeteren. Aan de ene kant betekent dit dat de beschikbaarheid van antenne-
opstelpunten invloed kan hebben op de kwaliteit van mobiele diensten en daarmee mogelijk ook op de 
concurrentie op de mobiele markt. Aan de andere kant kunnen prijsstijgingen voor locaties mogelijk 
leiden tot hogere eindgebruikerstarieven. De ACM vindt het daarom belangrijk dat de markt voor 
antenne-opstelpunten goed functioneert.  
 
In paragraaf 2.1 gaat de ACM in op de ontwikkelingen. In paragraaf 2.2 licht de ACM toe welke type 
opstelpunten beschikbaar zijn. In paragraaf 2.3 worden de marktpartijen en hun activiteiten behandeld. 

2.1 De ontwikkelingen van antennes, antenne-installaties en antenne-
opstelpunten 

In 2021 heeft Dialogic, in opdracht van EZK, een onderzoek gedaan naar de groei van antenne-
opstelpunten. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal antenne-opstelpunten in Nederland tussen 2013 en 
2020 vrij stabiel was (d.w.z. dat het aantal antenne-opstelpunten tussen de 11.500 en 12.000 is 
gebleven).9  Volgens Dialogic heeft het delen van antenne-opstelpunten en het uitfaseren van oudere 
technologieën (bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe antennes die meerdere mobiele technologieën 
gelijktijdig kunnen ondersteunen) ervoor gezorgd dat het aantal gebruikte antenne-opstelpunten bij de 
uitrol van 4G netto niet substantieel is gestegen.10 

 
Figuur 1: Historische ontwikkeling van de antenne-opstelpunten in Nederland. Bron Dialogic11 

Sinds 2013 houdt het Agentschap Telecom (AT) het aantal antenne-installaties in Nederland 
maandelijks bij. Naast het totale aantal antenne-installaties, houdt het AT ook bij voor welke 
technologieën de antennes geschikt zijn (bijvoorbeeld 2G/3G/4G/5G of een combinatie ervan). De 
uitschakeling van 2G of 3G kan invloed hebben op het maandelijkse overzicht van het aantal antenne-
installaties. In Nederland stonden aan het eind van mei 2022 15.760 antenne-installaties voor mobiele 
communicatie.12  

 
9 Dialogic rapport, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland 
in de komende tien jaar, 2021, p. 14, https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-
ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf.. 
10 Ibid. 
11 Ibid 
12 https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/aantal-antenne-installaties-voor-mobiele-communicatie.  

https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/aantal-antenne-installaties-voor-mobiele-communicatie
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2.2 Type antenne-opstelpunten 

Uit de informatie die de ACM heeft verzameld, blijkt dat er diverse soorten locaties als antenne-
opstelpunt worden gebruikt. In deze marktverkenning heeft de ACM de meest voorkomende locaties die 
als antenne-opstelpunt dienen in vier categorieën ondergebracht, namelijk antennemasten, 
hoogspanningsmasten, daken en overige antenne-opstelpunten.13 Deze vier categorieën worden 
hieronder nader toegelicht.  
 
Antennemast 
Een antennemast is een vrijstaande mast die gebouwd is om antenne-installaties aan te bevestigen en 
heeft daarmee als primair doel om als antenne-opstelpunt te fungeren. Een typische antennemast is ca. 
40 meter hoog en staat vaak langs spoorwegen, snelwegen of in een minder dichtbevolkt gebied waar 
geen bestaande infrastructuur geschikt is voor de plaatsing van een antenne-installatie. Een 
antennemast kan worden gebouwd door een MNO of door derden (bijvoorbeeld TowerCo’s) die de 
antennemast aan één of meerdere MNO’s verhuren.  
 
De MNO kan, ook in het geval de mast van een TowerCo is, in principe zelf bepalen welk soort antenne 
(bijvoorbeeld 2G/3G/4G/5G of een combinatie ervan) op de mast komt te staan, mits de installatie 
voldoet aan de capaciteitsvereisten14 en de veiligheidsvereisten15.  

 
Een antennemast wordt vaak gebruikt door meerdere MNO’s. In het verleden bouwden de MNO’s eigen 
antennemasten en verhuurden deze antennemasten vervolgens aan elkaar. De laatste jaren komt het 
echter steeds vaker voor dat een MNO ervoor kiest om (een deel van) de antennemasten te verkopen 
aan een derde partij zoals een TowerCo. In het verleden zijn veel antennemasten verkocht omdat 
MNO’s destijds de masten niet als core business zagen en met de verkoop ruimte ontstaat om met de 
opbrengsten investeringen te doen in nieuwe 3G- en 4G-netwerken.16 Om de antennemasten te kunnen 
blijven gebruiken voor de reeds geïnstalleerde antennes, huurt de MNO de antennemasten van de 
betreffende TowerCo. In 2021 heeft Cellnex ruim 3.000 antenne-opstelpunten van T-Mobile Infra17 
overgenomen.  
 
Hoogspanningsmast  
Hoogspanningsmasten in het hoogspanningsnet hebben als primaire functie het dragen van de 
geleiders voor elektriciteitstransport. Deze hoogspanningsmasten kunnen echter ook gebruikt worden 
als antenne-opstelpunt. Op dit moment huren MNO’s honderden hoogspanningsmasten als antenne-
opstelpunt. De verhuurder is NOVEC, een dochterbedrijf van Tennet.  
 
Een hoogspanningsmast kan ook omgebouwd worden tot een antennemast als de mast niet meer nodig 
is voor het hoogspanningsnet. Deze optie is vooral interessant als de antenne-installaties van de MNO’s  
  

 
13 Denk bijvoorbeeld aan een mast voor televisie- en radiodiensten, mast voor het C2000 netwerk, 
reclamemast, kerktoren, watertoren, lantaarnpaal, schoorsteen en silo. 
14 Denk bijvoorbeeld aan de ruimte op een mast om een antenne te monteren of de ruimte op de grond voor de 
benodigde appratuurkast.  
15 Denk bijvoorbeeld aan gewicht en windbelasting op de mast. 
16 ACM/IN/592736 
17 https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/combine-tower-business-in-the-netherlands-
616306  

https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/combine-tower-business-in-the-netherlands-616306
https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/combine-tower-business-in-the-netherlands-616306
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al op de mast staan. Deze herontwikkeling zal naar verwachting in de toekomst vaker plaatsvinden 
omdat gemeenten de hoogspanningslijnen onder de grond willen hebben.18  
 
Dak  
Daken kunnen ook dienen als antenne-opstelpunt om een antenne-installatie te kunnen plaatsen. Vooral 
hoge gebouwen met een vlak en stevig dak zijn hier ideaal voor. Gegeven het feit dat het vaak niet 
wenselijk of mogelijk is om een antennemast in dichtbevolkte gebieden te plaatsen, is een dak in vele 
gevallen de beste optie voor een MNO om een antenne-installatie te plaatsen.  
 
Tot een hoogte van vijf meter kunnen antennes in principe vergunningsvrij op daken van gebouwen 
geplaatst worden.19 Voor een antenne die hoger is dan vijf meter is een omgevingsvergunning verreist. 
Een vergunning is ook nodig voor antennes die op monumenten of op een beschermd dorps- of 
stadsgezicht geplaatst worden. In het geval dat de antenne-installatie zich op een woongebouw bevindt, 
is toestemming van de gebouweigenaar nodig. Ook huurders in het gebouw worden via een 
instemmingsprocedure betrokken bij de beslissing.20 De plaatsing van de antenne kan alleen 
plaatsvinden als de meerderheid van de bewoners hiervoor toestemming verleent.  
 
Overige antenne-opstelpunten 
Alle andere antenne-opstelpunten waar gebruik van wordt gemaakt, behoren tot de categorie overige 
antenne-opstelpunten. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld kerktorens, lantarenpalen en 
schoorstenen.  

2.3 Marktpartijen 

Deze groeiende markt heeft de afgelopen twee decennia verschillende commerciële partijen 
aangetrokken. Bij elk type antenne-opstelpunt zijn bepaalde marktspelers betrokken. Figuur 2 geeft de 
onderlinge relatie weer tussen de diverse marktpartijen zoals verderop in deze paragraaf wordt 
beschreven.  

 
Figuur 2: Typen antenne-opstelpunten en de rol van diverse marktpartijen 

 
 

 
18 ACM/IN/513961  
19 Antenneconvenant 2021-2025, te raadplegen op: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-
antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025.  
20 Instemmingsprocedure geldt voor (1) woongebouwen waar iemand woont met een individuele 
huurovereenkomst, (2) woongebouwen met een Vereniging voor Eigenaren (VVE) waar ook huurders wonen 
en (3) verzorgingstehuizen, behalve als er ook zorg wordt afgenomen. De instemmingsprocedure geldt niet 
voor een dienstwoning. Gebruikelijke gang van zaken is dat als meer dan de helft van de huisadressen tegen 
de komst van een antenne stemt, de plaatsing niet doorgaat.  

https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025
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MNO 
Iedere MNO maakt gebruik van duizenden antenne-opstelpunten voor de plaatsing van antennes. 
Hoewel MNO’s ook over eigen antenne-opstelpunten beschikken, is het merendeel van alle locaties die 
MNO’s als antenne-opstelpunten gebruiken, een gehuurde locatie. De verhuurder kan een andere MNO 
zijn21, een gebouweigenaar, een land aggregator of een TowerCo. De MNO benadert een potentiële 
verhuurder wanneer de MNO een (mogelijke) locatie passend acht in het zogeheten zoekgebied. Een 
zoekgebied is een cirkel waarin de MNO zijn antenne-installatie wil plaatsen om een bepaald gebied te 
voorzien van mobiele dekking.22   
 
In het algemeen hebben de MNO en de verhuurder een langdurige overeenkomst (van 10-20 jaar) voor 
het betreffende antenne-opstelpunt.  
 
TowerCo 
Een TowerCo biedt met name (antenne)masten aan als antenne-opstelpunten voor de plaatsing van 
antennes. De core business van TowerCo’s is (antenne)masten bouwen en vervolgens zoveel mogelijk 
masten verhuren aan onder meer MNO’s.23 Hiervoor wordt vaak een mast gebouwd met de capaciteit 
om antennes van meerdere MNO’s tegelijk te kunnen faciliteren. De meeste bekende TowerCo’s in 
Nederland zijn Cellnex, NOVEC en Wireless Infrastructure Group (WIG).24 Alle drie de TowerCo’s 
hebben in het (recente) verleden antennemasten van MNO’s overgenomen.25 Daarmee zijn de 
TowerCo’s een belangrijkere aanbieder van antenne-opstelpunten geworden.  
 
Verhuurder van daken en ander typen opstelpunten 
Er zijn grofweg twee type verhuurders: de Single Site Landlord (SSLL) en de Multisite Landlord (MSLL). 
SSLL is een partij die alleen één locatie verhuurt als antenne-opstelpunt (bijvoorbeeld een Vereniging 
van Eigenaren die het dak van het appartementencomplex als antenne-opstelpunt verhuurt), en een 
MSLL is een partij die meerdere locaties als antenne-opstelpunten verhuurt (bijvoorbeeld een 
woningcorporatie die daken van verschillende gebouwen als antenne-opstelpunten verhuurt). Bij MSLL 
kan gedacht worden aan het Rijksvastgoedbedrijf, woningbouwcorporaties en grote bedrijven.26 Met 
deze partijen moet overeenstemming worden bereikt als op of aan hun eigendom een antenne-
opstelpunt mag en kan worden gerealiseerd.  
 
Uit de informatie die de ACM heeft ontvangen, blijkt dat de term ‘grondeigenaar’ ook een veelgebruikte 
term is op de markt voor antenne-opstelpunten. De grondeigenaar is iemand die een stuk grond 
verhuurt aan de eigenaar van een (antenne)mast. De grondeigenaar kan een commerciële partij of een 
gemeente zijn.  
 
Tussenpersoon 
Voor vele verhuurders op de markt voor antenne-opstelpunten is het verhuren van antenne-
opstelpunten geen core business. Sommige verhuurders hebben daarom ervoor gekozen om een 
tussenpersoon in te huren voor de onderhandelingen met de MNO’s. De tussenpersoon zelf is geen 
eigenaar of verhuurder maar treedt op als contactpersoon namens verhuurders. Met de inmenging van 

 
21 In hoofdstuk 4 wordt toegelicht wanneer het voor een MNO aantrekkelijk is om zelf een antenne-opstelpunt 
te ontwikkelen en wanneer het beter is om gebruik te maken van de diensten van een andere partij.  
22 De MNO maakt zijn zoekgebied bekend via het plaatsingsplan van het Antenneconvenant. Het proces voor 
het opstellen van plaatsingsplannen is schematisch weergegeven op pagina 12 van de Leidraad Het delen 
van mobiele netwerken. Zie: https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-voor-het-delen-van-mobiele-
netwerken.  
23 Ook kleinere afnemers huren masten van TowerCo’s. 
24 Daarnaast zijn er ook regionale aanbieders voor masten zoals Rodin in Groningen.  
25 Cellnex heeft voormalige antennemasten van KPN en T-Mobile Infra overgenomen, NOVEC heeft 
voormalige antennemasten van KPN overgenomen, en WIG heeft de oude antennemasten van Ziggo 
overgenomen.  
26 TowerCo’s worden ook wel MSLL genoemd.  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-voor-het-delen-van-mobiele-netwerken
https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-voor-het-delen-van-mobiele-netwerken
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een tussenpersoon kunnen de huurders geen direct contact (meer) opnemen met de verhuurder. De 
tussenpersoon treedt soms op als adviseur van de verhuurder en biedt advies wat betreft de 
onderhandelingen met MNO’s over het vernieuwen en sluiten van een overeenkomst. Voor deze 
werkzaamheden ontvangt de tussenpersoon vaak een percentage van de jaarlijkse vergoeding die de 
verhuurder krijgt aan huurinkomsten.  
 
Property-Telecom (PT) en Antenna Location Management (ALM) zijn op dit moment de grootste 
tussenpersonen op de markt voor antenne-opstelpunten. Zendmastmakelaars is ook actief als 
tussenpersoon op deze markt. 
 
Doordat tussenpersonen doorgaan met het aanbieden van opstelpunten van SSLL’s en MSLL’s, 
waarvoor zij advisering, beheer en/of bemiddeling doen, groeit het aantal antenne-opstelpunten bij 
tussenpersonen. Hiermee versterken deze partijen hun onderhandelingspositie met de MNO’s. Enerzijds 
doordat deze partijen beschikking hebben over veel informatie over de gehanteerde voorwaarden en 
tarieven. Anderzijds kunnen deze partijen hun ‘controle’ over bepaalde essentiële opstelpunten 
aanwenden bij de onderhandeling met betrekking tot andere locaties. 
 
Land aggregator 
Een land aggregator investeert in vastgoedlocaties van bestaande antenne-opstelpunten. In Nederland 
is Telecom Vastgoed een specialist op dit gebied.  
 
Een land aggregator richt zich in het algemeen op de exploitatie van bestaande en gehuurde antenne-
opstelpunten van MNO’s, en investeert vooral op strategische locaties. Een strategische locatie is een 
locatie die voor een MNO moeilijk te vervangen is, bijvoorbeeld een hoog gebouw in een stad of een 
populaire locatie aan een snelweg. Als de eigenaar van deze strategische locaties in zee gaat met de 
land aggregator en overeenstemming met hem bereikt, is de land aggregator de nieuwe eigenaar van 
deze locaties en daarmee ook het enige aanspreekpunt voor de MNO’s. 
 
Het voordeel voor een oorspronkelijke eigenaar is dat hij een grote som ineens kan ontvangen, in plaats 
van een periodieke vergoeding van de MNO. Ook hebben veel eigenaren weinig tot geen kennis van de 
telecomsector en om die reden kan het voor sommige eigenaren aantrekkelijk zijn om de eigendom van 
het antenne-opstelpunt te laten overnemen.  
 

3 Wet- en regelgeving 

De ACM is onder andere belast met het toezicht op de Telecommunicatiewet (Tw). De Tw bevat regels 
die gelden voor de telecommunicatiemarkt. In de Tw zijn onder meer bepalingen opgenomen voor het 
gebruik van antenne-opstelpunten. In dit hoofdstuk worden de bepalingen die relevant zijn voor het 
medegebruik van antenne-opstelpunten nader toegelicht. Tot slot wordt er kort ingegaan op de 
Omgevingswet, het Antenneconvenant 2021-2025 en de Mededingingswet. 

3.1 Telecommunicatiewet  

De Tw legt onder meer verplichtingen op aan netwerkexploitanten om medegebruik van hun fysieke 
infrastructuur toe te staan aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken ten 
behoeve van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid 
(breedbandnetwerken).  
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Op grond van artikel 5a.3, eerste lid, van de Tw dienen netwerkexploitanten in te stemmen met redelijke 
verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken tot medegebruik van 
hun fysieke infrastructuur ten dienste van de aanleg van elementen van een openbaar elektronische 
communicatienetwerk met hoge snelheid. Het begrip netwerkexploitant ziet op aanbieders van openbare 
elektronische communicatienetwerken en nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden.27 Onder fysieke 
infrastructuur worden begrepen de passieve elementen van een netwerk, zoals mantelbuizen, 
kabelgoten, gebouwen en antenne-opstelpunten.   
 
Op grond van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw zijn de gebruikers van bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen frequentieruimte en aanbieders van bijbehorende faciliteiten 
verplicht over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten. 
Door de implementatie van de Telecomcode28 is de reikwijdte van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw, 
verbreed. Het toepassingsbereik van het betreffende artikel is uitgebreid naar medegebruik van 
bijbehorende faciliteiten (zoals antenne-opstelpunten) en aanbieders van bijbehorende faciliteiten ten 
behoeve van antenne-opstelpunten. Bijbehorende faciliteiten worden in de Tw29 gedefinieerd als ‘de bij 

een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst behorende diensten, 

fysieke infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via dat 

netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezitten’.30    
 
De uitbreiding van het toepassingsbereik van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw, betekent concreet dat 
niet alleen aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken (zoals MNO’s) dienen te 
voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van bijbehorende faciliteiten, maar ook 
ondernemingen die bijbehorende faciliteiten aanbieden of gemachtigd zijn deze aan te bieden. Hierbij 
kan gedacht worden aan eigenaren van (antenne)masten, zoals TowerCo’s, maar ook eigenaren van 
daklocaties die een antenne-opstelpunt op hun dak exploiteren. Eigenaren van gebouwen waar (nog) 
geen antenne-opstelpunt op het dak staat, zijn geen aanbieder van een bijbehorende faciliteit. 
 
Het instemmen met medegebruik of het weigeren van medegebruik heeft een privaatrechtelijk karakter. 
De ACM is bevoegd geschillen te beslechten over aspecten die verband houden met de 
medegebruiksverplichtingen31, zoals het maken van afspraken over de uitvoering van de 
werkzaamheden en de hoogte van de vergoeding voor het medegebruik.32 De hoogte van de 
vergoeding voor medegebruik dient redelijk te zijn.33  
 
Tot slot is hoofdstuk 5b van de Tw, dat gaat over colocatie en gedeeld gebruik, van belang. Op grond 
van hoofdstuk 5b van de Tw kan een bestuursorgaan, op basis van publieke belangen, zoals de 
bescherming van ruimtelijke ordening en milieu, een verplichting tot colocatie of gedeeld gebruik 
opleggen aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en aanbieders van 
bijbehorende faciliteiten. Deze bevoegdheid ziet op netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten die 
zijn aangelegd onder toepassing van de gedoogplicht zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Tw, de 

 
27 Zoals de netbeheerders voor elektriciteit, gas, verwarming, water, afval- en rioolwater alsmede de 
beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens.  
28 De wetgeving ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 (ook wel aangeduid als het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie of de Telecomcode) is op 2 maart 2022 in werking getreden. 
29 Artikel 1.1 van de Tw.  
30 In de Telecomcode wordt bijbehorende faciliteiten gedefinieerd als ‘de bij een 
elektronischecommunicatienetwerk of een elektronischecommunicatiedienst behorende diensten, fysieke 
infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via dat netwerk of dienst 
mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezitten en gebouwen of toegangen tot gebouwen, 
bekabeling van gebouwen, antennes, torens en andere ondersteunende constructies, kabelgoten, 
kabelbuizen, masten, mangaten en straatkasten omvatten’. 
31 Artikel 12.2 van de Tw.  
32 Artikel 5a.5, eerste lid, van de Tw.  
33 Artikel 5a5, tweede en derde lid, van de Tw.  
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regels over medegebruik van fysieke infrastructuur zoals opgenomen in hoofdstuk 5a van de Tw, en de 
regels over medegebruik van publieke infrastructuur zoals opgenomen in hoofdstuk 5c van de Tw. 
Afhankelijk van het toepasselijke hoofdstuk gaat het hierbij om netwerkelementen en/of bijbehorende 
faciliteiten. Met het opleggen van colocatie of gedeeld gebruik wordt het belang gediend dat schaarse 
publieke infrastructuur efficiënt wordt gebruikt, zodat de impact op het milieu en de ruimtelijke ordening 
zo klein mogelijk is. De ACM komt op basis van artikel 5b.3 van de Tw een adviserende rol toe bij de 
bepaling van de vergoeding voor colocatie of gedeeld gebruik. 

3.2 Omgevingswet  

Voor het plaatsen van een antenne-installatie is het omgevingsrecht van belang. Het omgevingsrecht 
heeft betrekking op de indeling, wijziging en verandering van de leefomgeving. De MNO’s dienen 
bijvoorbeeld voor het plaatsen van een antenne-installatie die groter is dan 5 meter een 
omgevingsvergunning aan te vragen. Een antenne-installatie tot 5 meter hoog is vergunningsvrij, mits 
deze geplaatst wordt op een bouwwerk op een hoogte van minimaal 9 meter, en het beoogde bouwwerk 
voor de antenne-installatie geen monument of rijksbeschermd dorps- of stadsgezicht is.34  
 
Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking.35 Een belangrijke 
wijziging van het omgevingsrecht is de participatie. Met de nieuwe Omgevingswet wordt een brede 
participatie van burgers en bedrijven bij de totstandkoming van besluiten nagestreefd.36 Zodra de 
nieuwe Omgevingswet in werking is getreden, moet in elke vergunningsaanvraag aangegeven zijn of er 
participatie heeft plaatsgevonden.37 Bij de aanvraag geeft de initiatiefnemer aan of derden (burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij de voorbereiding zijn betrokken. Als dit 
het geval is, meldt de aanvrager ook hoe deze partijen zijn betrokken en wat de resultaten zijn. De 
gemeente neemt de informatie mee bij de behandeling van de aanvraag. Dit is een belangrijke wijziging 
voor MNO’s die een vergunningsaanvraag dienen aan te vragen voor het plaatsen van een antenne-
installatie.  

3.3 Antenneconvenant 2021-2025 

In het antenneconvenant staan de afspraken tussen de Rijksoverheid, de VNG en de MNO’s voor een 
zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie in Nederland.38 Een 
belangrijk instrument uit het Antenneconvenant is het plaatsingsplan. Hierin staan onder meer de 
gebieden waar de MNO’s in de toekomst antennes willen plaatsen en de noodzaak van plaatsing. Aan 
de hand van dit plaatsingsplan kan het overleg met de overheid tot stand komen. In het 
plaatsingsgesprek kan de overheid aangeven welke infrastructuur geschikt is voor het plaatsen van 
(vergunningsvrije) antennes en small cells. De aanbieders kunnen in het gesprek aangeven aan welke 

 
34 Zie ook de infographic 'Plaatsing van antennes: uw rol als gemeente' en 'Wel of geen omgevingsvergunning 
voor een antenne-installatie?', te raadplegen op: 
https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/intera
ctieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-
voor-een-antenne-installatie.  
35 De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede 
Kamer, zie brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 24 februari 2022, 2022-
0000051459.  
36 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 18. 
37 Artikel 7.4, eerste en tweede lid, van de Omgevingsregeling. 
38 Te raadplegen op: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-
antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025.  

https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/interactieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-voor-een-antenne-installatie
https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/interactieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-voor-een-antenne-installatie
https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/interactieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-voor-een-antenne-installatie
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025
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infrastructuur behoefte is. Het Antenneconvenant heeft daarmee een ondersteunende rol bij het voeren 
van regie door overheden op het plaatsen van (vergunningsvrije) antennes en small cells.  

3.4 Mededingingswet 

De ACM houdt ook toezicht op de Mededingingswet (Mw). Artikel 24 van de Mw en artikel 102 van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bevatten een verbod voor marktpartijen 
met een economische machtspositie om misbruik te maken van die marktmacht. De ACM is belast met 
de handhaving van dit verbod. Als voorbeeld van misbruik in de zin van het verbod van artikel 24 van de 
Mw is het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere 
onbillijke contractuele voorwaarden te beschouwen. Indien een aanbieder van een antenne-opstelpunt 
een economische machtspositie heeft en onbillijke aan- of verkoopprijzen hanteert (oftewel misbruik 
maakt van haar economische machtspositie), dan is artikel 24 van de Mw van toepassing. 
 
De ACM en de Europese Commissie houden toezicht op het kartelverbod, opgenomen in artikel 6 van 
de Mw en artikel 101 van het VWEU. Afspraken of onderling afgestemde gedragingen tussen 
ondernemingen die de mededinging beperken, vervalsen of verhinderen zijn daarin verboden. Indien 
verschillende aanbieders van antenne-opstelpunten (bijvoorbeeld) prijsafspraken hebben gemaakt, dan 
is artikel 6 van de Mw van toepassing.   
 

4 Marktsignalen  

In dit hoofdstuk zal de ACM de signalen beschrijven die uit de markt naar voren zijn gekomen en raken 
aan het toezichtsterrein van de ACM op de markt voor antenne-opstelpunten. In paragraaf 4.1 worden 
de signalen beschreven over de problematiek die marktpartijen ervaren rondom het verwerven en 
behouden van antenne-opstelpunten en de beperkte verplaatsingsmogelijkheden voor bestaande 
antenne-installaties. In paragraaf 4.2 worden de signalen over de rol van gemeenten op deze markt 
beschreven.  

4.1 MNO’s ervaren schaars aanbod  

De MNO’s verwachten dat de vraag naar antenne-opstelpunten in de komende jaren zal toenemen, 
terwijl het vinden en behouden van geschikte locaties voor antenne-opstelpunten naar verwachting 
steeds moeilijker wordt. Dit speelt niet alleen bij het zoeken naar een locatie voor het plaatsen van een 
nieuwe antenne-installatie, maar ook bij het verplaatsen van bestaande antenne-installaties.39 In deze 
paragraaf bespreekt de ACM eerst de verwachte groei van het aantal antenne-opstelpunten. Daarna 
licht de ACM de factoren toe, die volgens marktpartijen bijdragen aan de marktdynamiek die zij ervaren.  

4.1.1 De groei van antenne-opstelpunten 
Zoals toegelicht in paragraaf 1.1 gelden er sinds de frequentieveiling van 2020 strengere dekkings- en 
snelheidseisen voor de MNO’s in Nederland. De strengere eisen, in combinatie met de groeiende 
behoefte aan mobiele diensten, leiden naar verwachting tot een groei van het aantal benodigde 
antenne-opstelpunten.  
 
De MNO’s hebben in 2019 een inschatting gemaakt van de vereiste groei van antenne-opstelpunten in 
de komende jaren om hun netwerken te verbeteren. De MNO’s verwachtten destijds dat er ongeveer 

 
39 ACM/IN/592736  
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1.500 extra antenne-opstelpunten over heel Nederland nodig zouden zijn, vanwege zowel de uitrol van 
de 700 MHz-band als de verdichting van de bestaande mobiele netwerken.40  
 
In 2021 heeft Dialogic, in opdracht van EZK een onderzoek gedaan naar de groei van het aantal 
antenne-opstelpunten in de komende tien jaar.41 Het onderzoek van Dialogic bevestigt dat het aantal 
nieuwe antenne-opstelpunten in de komende jaren zal blijven groeien, maar in veel mindere mate dan 
de MNO’s aanvankelijk hadden ingeschat. Volgens Dialogic zijn er in de jaren 2021 tot en met 2026 
tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten nodig voor openbare mobiele netwerken. Dit is 
gelegen in het feit dat de MNO’s volgens Dialogic minder nieuwe antenne-opstelpunten nodig zullen 
hebben om aan de dekkings- en snelheidseisen te kunnen voldoen en vanwege de verwachting dat voor 
de 3,5 GHz-band de bestaande antenne-opstelpunten ingezet kunnen worden.42 
 
In het onderzoek van Dialogic heeft Dialogic een analyse gemaakt voor een van de MNO’s met 
betrekking tot de plaatsing van nieuwe antenne-installaties. Daaruit blijkt dat er duidelijke verschillen zijn 
tussen provincies en regio’s.43 De nieuwe antenne-installaties van deze MNO komen vooral in Oost-
Nederland te staan, waardoor de behoefte aan (nieuwe) antenne-opstelpunten in Oost-Nederland 
waarschijnlijk groter is dan in andere regio’s. Deze analyse lijkt te worden bevestigd door zowel de 
ingediende aanvragen voor een eventuele wijziging van de dekkings- en snelheidseisen die het AT heeft 
bekend gemaakt als het besluit van AT.44  

4.1.2 Technische en juridische randvoorwaarden 
MNO’s geven aan dat er meerdere technische en juridische randvoorwaarden verbonden zijn aan het 
bepalen of een locatie geschikt is om als antenne-opstelpunt te dienen. Volgens MNO’s zijn deze 
randvoorwaarden een van de redenen waarom het aantal beschikbare en geschikte locaties voor 
antenne-opstelpunten steeds beperkter wordt.  
 
Ten eerst dient een antenne-opstelpunt te passen binnen het radioplan van een MNO en binnen een 
bepaalde zoekcirkel te liggen. Ten tweede moet de locatie waarop de antenne-installatie wordt 
geplaatst, voldoende stevig zijn om het gewicht te kunnen dragen. Als de antenne-installatie zich op een 
gebouw bevindt, moet het gebouw een bepaalde hoogte hebben waardoor de antenne-installatie 
voldoende ver boven de omgeving uitsteekt zodat signalen kunnen worden uitgezonden en 
opgevangen. Het gebouw moet constructief stevig zijn en het hebben van een plat dak is vaak een van 
de vereisten voor de plaatsing van een antenne-installatie. Ten derde moeten MNO’s voldoen aan de 
juridische voorwaarden die van toepassing zijn op de plaatsing van antenne-installaties. In beginsel is 
de plaatsing van een antenne-installatie een ‘bouwactiviteit’, waarvoor een omgevingsvergunning is 
vereist. Antenne-installaties die lager zijn dan 5 meter zijn uitgezonderd van deze verplichting. Op 
bepaalde locaties is echter een omgevingsvergunning alsnog vereist ter bescherming van monumenten 
en beschermde stads- en dorpsgezichten. Verder mogen MNO’s geen vergunningsvrije antenne-
installaties plaatsen op of aan woongebouwen zonder dat hier vooraf toestemming van de bewoners is 
verkregen.45  
 
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, zal er volgens 
markpartijen toe leiden dat vergunningstrajecten complexer worden. Dit komt mede doordat de 

 
40 MONET factsheet 5G, november 2019, p. 3, https://vng.nl/sites/default/files/2020-
01/monet_factsheet_5gfinal-3.pdf.  
41 Dialogic rapport, maart 2021, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken 
in Nederland in de komende tien jaar, 2021, vindplaats: https://www.dialogic.nl/wp-
content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf. 
42 Ibid., p. 26, 44 en 45.  
43 Ibid., p. 28 en figuur 19. 
44 https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/dekkingseis-en-snelheidsverplichting  
45 Antenneconvenant 2021-2015, artikel 5. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/monet_factsheet_5gfinal-3.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/monet_factsheet_5gfinal-3.pdf
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/dekkingseis-en-snelheidsverplichting
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Omgevingswet vereist dat wordt aangetoond dat participatie van onder andere buurtbewoners heeft 
plaatsgevonden. Volgens een marktpartij46 lopen bepaalde gemeenten vooruit op de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet, waardoor nu al bij vergunningsaanvragen meer eisen gesteld worden aan een 
onderbouwing van de aanvraag. De verwachting van deze marktpartij is dat de eisen die gemeenten 
zullen stellen na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet ertoe zullen leiden dat het lastiger zal 
worden om geschikte locaties te vinden die kunnen dienen als antenne-opstelpunten tegen een redelijke 
kostprijs. 

4.1.3 Beperkte onderhandelingsruimte 
Uit de gegevens die de ACM heeft ontvangen, blijkt dat het merendeel van de antenne-opstelpunten 
waar MNO’s gebruik van maken, gehuurde locaties zijn.47 Ook als de locatie wel aan een of meerdere 
MNO’s wordt verhuurd, is dit meestal geen core business voor de eigenaren en wordt in sommige 
gevallen een tussenpersoon in de arm genomen.48,49,50,51 Hierdoor is de tussenpersoon, in plaats van de 
eigenaar van de gehuurde locatie, het eerste aanspreekpunt voor MNO’s.52   
 
Volgens een MNO richten tussenpersonen zich met name op woningbouwcorporaties en andere 
vastgoedbezitters (dat wil zeggen partijen die meer dan één vastgoedlocatie hebben die als antenne-
opstelpunt dienen)53. Indien een woningbouwcorporatie of vastgoedbezitter meerdere antenne-
opstelpunten exploiteert en gebruikmaakt van dezelfde tussenpersoon, kan een MNO voor de 
onderhandelingen over deze opstelpunten bijna niet om de tussenpersoon heen. Hierdoor is er volgens 
MNO’s beperkte ruimte om andere, al dan niet economische aantrekkelijkere, voorwaarden te 
bedingen.54  
 
Een MNO schat in dat voor meerdere  daklocaties de onderhandelingen en communicatie via een 
tussenpersoon lopen. De contracten die via een tussenpersoon tot stand komen kennen vaak kortere 
looptijden, gunstigere voorwaarden voor de verhuurders, eenmalige vergoedingen en 
huurverhogingen.55  
 
Daarnaast kunnen er gebruiksbeperkingen zijn. Een voorbeeld hiervan is 5G die als nieuwe technologie 
niet altijd onder een bestaand contract valt, waardoor het mogelijk is dat een MNO geen 5G mag 
aanzetten zonder de goedkeuring van de verhuurder(s) van het antenne-opstelpunt.   
 

4.1.4 Toenemende kosten 
MNO’s merken op dat het achterblijvende aanbod aan antenne-opstelpunten resulteert in een toename 
van de kosten voor antenne-opstelpunten. Volgens de MNO’s dragen de strikte randvoorwaarden en de 
beperkte onderhandelingsruimte bij aan de toenemende kosten die ze ervaren. 
 
Het vinden van een geschikte locatie en het in gebruik nemen van een antenne-opstelpunt vereisen 
aanzienlijke investeringen, voor onder andere de installatie, bekabeling en huur van hijskranen.56 Het 
verplaatsen van een antenne-installatie is ook duur, omdat er kosten worden gemaakt voor zowel het 
afbreken van de antenne-installatie op de oude locatie als het in gebruik nemen van de alternatieve 

 
46 ACM/IN/513961 
47 ACM/IN/556051, ACM/IN/553022, en ACM/IN/514076. 
48 ACM/IN449812  
49 ACM/IN/484161  
50 ACM/IN/615342 
51 ACM/IN/644268  
52 ACM/IN/604417  
53 ACM/IN449812 
54 ACM/IN/611602  
55 ACM/IN/592736 
56 ACM/IN/611602 
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locatie. Daarnaast kan het proces van locatieverwering lang duren. Indien het MNO’s niet lukt om op 
korte termijn een geschikte locatie te vinden, kiezen zij er in bepaalde gevallen voor om een tijdelijk 
opstelpunt te gebruiken om dekkingsgaten en/of capaciteitsproblemen te voorkomen. Het treffen van 
tijdelijke matregelen kan ook bijdragen aan hoge kosten.57  
 
Verder ervaren zowel MNO’s als TowerCo’s een prijsopdrijvend effect door de opkomst van land 
aggregators, die de rechten op exploitatie van de grond of het dak overnemen dat als antenne-
opstelpunt dient. Volgens deze marktpartijen nemen land aggregators de huurpenningen van een 
bestaand contract over en vervolgens maken ze bij de eerstvolgende gelegenheid (bijvoorbeeld bij 
afloop van een contract) gebruik van de mogelijkheid om de huur te verhogen. Een verdrievoudiging van 
de huur is volgens een marktpartij eerder regel dan uitzondering58.  
 
De combinatie van hoge kosten en een lange doorlooptijd kan ertoe leiden dat MNO’s59,60 in bepaalde 
gevallen een afweging moeten maken tussen het accepteren van hogere tarieven en strengere 
voorwaarden61 voor de huur van een bestaande locatie of het verplaatsen van de antennes naar een 
andere locatie. Gezien de kosten voor de verplaatsing van een antenne-installatie erg hoog zijn, voelen 
de MNO’s zich gedwongen een hogere huurprijs te accepteren om een dekkingsgat in hun netwerken te 
voorkomen. Hierdoor kan een soort lock-in effect ontstaan. Twee MNO’s ervaren een grotere 
huurverhoging bij MSLL’s dan bij SSLL’s.62,63 Volgens een MNO heeft een MSLL een gunstige 
uitgangspositie ten opzichte van een SSLL, omdat die over meerdere locaties beschikt en daarmee dan 
ook meerdere antenne-opstelpunten kan verhuren.64 Bovendien zijn huurtarieven van locaties volgens 
deze MNO vaak bekend bij diverse verhuurders. Dit heeft er volgens MNO’s mogelijk ook toe geleid dat 
de huurprijzen zijn toegenomen.  
 
Ook als een MNO besluit om een eigen antenne-opstelpunt (bijvoorbeeld een antennemast) te 
realiseren voor de plaatsing van een antenne-installatie gaat dit volgens de MNO’s gepaard met hoge 
kosten, lange doorlooptijden en risico’s. Uit de informatie die de ACM heeft ontvangen blijkt dat het 
gemiddeld 12 tot 24 maanden duurt om een antennemast te plaatsen. In het geval van juridische 
procedures kan het echter ook 5 jaar of langer duren.65 De MNO’s kijken daarom vaak eerst naar de 
mogelijkheid om een locatie te huren. Dit kan de afhankelijkheid van de MNO’s van de bestaande 
antenne-opstelpunten vergroten, en daarmee ook impact hebben op de onderhandelingspositie van 
MNO’s.   
 
Huurprijs van antennemasten 
Wat betreft de huurprijs van een antennemast, merken MNO’s op dat de huurprijzen die zij aan elkaar in 
rekening brengen, redelijk en binnen het regelgevende kader van de Tw blijven. Zoals toegelicht in 
paragraaf 3.1 gold het regelgevend kader tot maart 2022 echter niet voor TowerCo’s of andere typen 
aanbieders van antenne-opstelpunten. Een MNO heeft het gevoel dat TowerCo’s zich dan ook 
onafhankelijk kunnen gedragen en daardoor veel hogere prijsverhogingen doorvoeren66. Een MNO geeft 
aan dat een TowerCo een generieke extreem hoge prijsverhoging van de huurprijs voor bestaande 
locaties heeft voorgesteld, gebaseerd op de door de TowerCo ingeschatte netwerkconfiguratie en 

 
57 ACM/IN/457210 
58 ACM/IN/513952 
59 ACM/IN/611611 
60 ACM/IN/611602 
61 Voor aanpassingen aan bestaande antenne-opstelpunten worden bijvoorbeeld steeds vaker kosten in 
rekening gebracht. 
62 ACM/IN449812 
63 ACM/IN/457210 
64 ACM/IN/457201 
65 ACM/IN/611602, ACM/IN/592736, ACM/IN/704119 en ACM/IN/592525. 
66 ACM/IN/592736  
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daarmee het verwachte gewicht en de windbelasting.67 Hoewel er in dat geval mogelijkheid was tot 
verdere overleggen en onderhandeling, voelen de MNO’s zich soms gedwongen om in te stemmen met 
een huurverhoging omdat anders hun verzoeken om de bestaande antenne-installaties te vervangen, 
worden afgewezen.68,69  
 
Aan de andere kant schetsen TowerCo’s een ander beeld. Volgens meerdere TowerCo’s70,71 zijn de 
tarieven voor gebruik vastgesteld in meerjarige overeenkomsten. De tarieven zijn vast en worden 
jaarlijks geïndexeerd op basis van CPI. Daarnaast zijn tarieven mede tot stand gekomen op basis van 
de diverse behoeften van de MNO’s en afgestemd op de bijzondere omstandigheden zoals een 
verlaagd tarief voor een ‘anchor customer’72 of een nieuw tarief als een MNO nieuwe onderdelen op een 
antennemast wil plaatsen. Het nieuwe tarief wordt vastgesteld op basis van de afmeting, gewicht en 
windbelasting op de mast van het betreffende onderdeel. 
 
In 2021 heeft Cellnex ruim 3.000 antenne-opstelpunten van T-Mobile Infra overgenomen.73 Cellnex en 
T-Mobile hebben ook een langetermijn-leveringscontract van 15 jaar ondertekend, dat automatisch kan 
worden verlengd voor periodes van 10 jaar. Daarnaast omvat de overeenkomst de uitrol van 180 nieuwe 
sites.  

4.1.5 Zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s 
MNO’s merken dat de zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s rondom de plaatsing van antenne-
installaties in de afgelopen jaren zijn toegenomen. Er is een beweging gaande dat mensen geen 
antennes in de buurt van hun huis willen hebben.74 Woningbouwcorporaties zijn steeds minder bereid 
om de daken van hun gebouwen beschikbaar te stellen voor de plaatsing van antennes vanwege de 
weerstand die dit oproept bij bewoners75, met bijvoorbeeld het opzeggen van het contract als gevolg.  
 
Een tussenpersoon, die vaak het eerste aanspreekpunt vanuit een woningcorporatie is voor MNO’s, 
geeft aan dat de woningcorporaties vaak de intentie hebben om mee te werken aan de plaatsing van 
antenne-installaties voor de uitrol van 5G als daar voldoende draagvlak voor is onder de bewoners.76 
Volgens deze tussenpersoon dient er in de regel eerst een draagvlaktoets onder de bewoners te worden 
uitgevoerd voordat er een nieuwe techniek zoals 5G op een bestaand antenne-opstelpunt zoals dak 
mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij hebben de bewoners de mogelijkheid om vragen te stellen en 
bezwaar te maken. Vanuit het perspectief van deze tussenpersoon is deze aanpak succesvol toegepast 
bij de uitrol van 3G en 4G, maar op dit moment zijn niet alle MNO’s bereid om ook voor de uitrol van 5G 
deze werkwijze te volgen.  

4.2 Beleid van gemeenten   

Meerdere marktpartijen benoemen de rol van de gemeente als een belangrijke factor. Het beleid van 
gemeenten, zowel wat betreft het proces rondom het wel of niet verlenen van een vergunning als de 
bepaling van grondprijzen, heeft een directe impact op de markt voor antenne-opstelpunten. In deze 
paragraaf licht de ACM toe hoe marktpartijen de rol van de gemeente op deze markt ervaren. 

 
67 ACM/IN/457210 
68 ACM/IN449812 
69 ACM/IN449812 
70 ACM/IN/513952 
71 ACM/IN/513961 
72 Een ‘anchor customer’ is de eerste MNO die een nieuwe antennemast huurt met een meerderjarig contract.  
73 https://www.cellnex.com/nl-nl/nieuws/cellnex-closes-integration-3150-sites-netherlands/.  
74 ACM/IN/592736 
75 ACM/IN/644236  
76 ACM/IN/641651 

https://www.cellnex.com/nl-nl/nieuws/cellnex-closes-integration-3150-sites-netherlands/
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4.2.1 Omgevingswet 
Volgens markpartijen speelt de angst bij burgers rondom het mogelijke effect van 5G op de gezondheid 
een belangrijke rol in de terughoudendheid van gemeenten om een vergunning of medewerking te 
verlenen voor het plaatsen van een antenne-installatie. In de gemeenten waar burgers intensief 
betrokken worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag, is het volgens een MNO zo goed 
als kansloos om een antenne-installatie geplaatst te krijgen. Dit komt volgens deze MNO met name 
omdat vooral burgers die tegen de plaatsing van antennes zijn, zich laten horen. Ook in het geval dat er 
wel een omgevingsvergunning door de gemeente is verleend voor de plaatsing van een antennemast, 
maken omwonenden er soms bezwaar tegen.77 Volgens MNO’s is het aantal bezwaren78 in de 
afgelopen jaren toegenomen, zowel in aantallen ingediende bezwaren als in aantal argumenten per 
bezwaar.79 Uit onderzoek van KWINK blijkt dat ook volgens gemeenten, de zorgen van burgers over de 
gezondheidsrisico’s als gevolg van de plaatsing van antennes, ertoe hebben geleid dat 
vergunningsaanvragen zijn afgewezen.80  

4.2.2 Lokaal antennebeleid 
Markpartijen zeggen ook aan te lopen tegen het feit dat bepaalde gemeenten geen antennebeleid 
hebben. Daarnaast ervaren marktpartijen dat er voor de gemeenten die wel een antennebeleid hebben, 
verschillen bestaan in hoe het beleid is vormgegeven en hoe deze in de praktijk uitwerkt.  
 
In bepaalde gemeenten ervaren MNO’s terughoudendheid om vergunningen te verlenen. Dit resulteert 
er volgens een MNO in dat exploitanten van bestaande locaties een sterkere onderhandelingspositie 
hebben ten opzichte van de MNO’s. Volgens deze MNO weigeren gemeenten in bepaalde gevallen om 
een vergunning te verlenen voor de plaatsing van een nieuwe antennemast, omdat er al een 
antennemast van een andere partij in de gemeente staat of een andere MNO reeds een zoekopdracht 
binnen de gemeente kenbaar heeft gemaakt. 81 De MNO’s hebben in zo’n geval dan ook geen andere 
keuze dan deze partij te benaderen om hun antennemast te huren.82,83 Bovendien wijzen MNO’s erop 
dat er aanwijzingen zijn dat bepaalde TowerCo’s proactief een vergunning bij gemeenten aanvragen 
voor de plaatsing van een antennemast, zonder dat ze afnemers hebben voor deze antennemast. 84,85  
Het kan ertoe leiden dat een ‘lege’ mast in een bepaald gebied staat, en vervolgens kunnen MNO’s op 
hun beurt in hetzelfde/nabije gebied geen vergunning meer krijgen, ook als de lege mast van de 
TowerCo’s technisch gezien niet goed aansluit bij de radioplanning van een MNO en daardoor leidt tot 
een mindere netwerkkwaliteit.   
 
De verschillen tussen gemeenten zijn volgens markpartijen ook terug te zien in de grondprijs die 
gemeenten vaststellen als een antennemast staat op een locatie waarvan de gemeente eigenaar is. Eén 
markpartij merkt dat de grondprijzen bij een aantal gemeenten de afgelopen jaren fors zijn gestegen.86 
Het komt ook voor dat gemeenten extra kosten in rekening brengen per medegebruiker op een antenne-
opstelpunt. 
 
Volgens een van de MNO’s 87 is meer uniformiteit in gemeentebeleid dan ook nodig wat betreft 
communicatie-infrastructuren, zoals antenne-opstelpunten en masten. Dit zorgt ervoor dat markpartijen 

 
77 ACM/IN449812 
78 Ibid. 
79 Ibid.  
80 KWINK rapport, Antenne, 5G en welstand, 11 april 2019, p. 28.  
81 ACM/IN/604417 
82 ACM/IN/457210 
83 ACM/IN/604417. 
84 ACM/IN/605711 
85 ACM/IN/457201  
86 ACM/IN/513961  
87 ACM/IN/457210 
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beter weten waar ze aan toe zijn, wat resulteert in meer investeringszekerheid en wat de drempels 
verlaagt voor de snelle uitrol van netwerken. Gemeenten werken volgens deze MNO de 
telecombedrijven niet bewust tegen, maar de onduidelijke en complexe afstemmingstrajecten, zorgen 
hier indirect wel toe. Er zijn volgens marktpartijen ook gemeenten die zich goed bewust zijn van de 
problematiek rondom het vinden van geschikte locaties voor de plaatsing van antenne-installaties en de 
intentie hebben uitgesproken om samen met marktpartijen op zoek te gaan naar een oplossing.  
 
In het gesprek met VNG is naar voren gekomen dat bij bepaalde gemeenten verschillende afdelingen 
verantwoordelijk zijn voor de verhuur van verschillende typen antenne-opstelpunten. Dit kan er dan ook 
toe leiden dat de huurprijzen binnen dezelfde gemeente van elkaar kunnen afwijken. Volgens de VNG 
willen gemeenten graag meewerken met MNO’s, maar ze moeten wel weten waarom een MNO een 
bepaalde locatie als antenne-opstelpunt nodig heeft.  
 
Tijdens de voorbereiding op de wijziging van de Telecommunicatiewet hebben gemeenten in VNG-
verband samen met het Antennebureau gewerkt aan een voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid. 
Gemeenten kunnen deze gebruiken om invulling te geven aan het lokale antennebeleid. Daarnaast 
werken gemeenten volgens VNG ook aan een voorbeeldnota rond leges, marktconforme tarieven, 
voorbeeldcontracten voor gebruik gemeentelijke infrastructuur en verbeterde processen. Dit moet 
bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen gemeenten en MNO’s.88 
 
Het AT heeft in 2021 aan een leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor small cells 
gewerkt om gemeenten te ontzorgen bij de uitvoering van gemeentelijke taken volgend uit de Tw die 
sinds maart 2022 in werking is getreden.89 De leidraad is inmiddels gepubliceerd en te raadplegen via 
de website van het AT.90 Volgens het AT draagt de leidraad bij aan landelijke consistentie in lokaal 
beleid.91 Bovendien kunnen gemeenten zich hiermee in een vroeg stadium voorbereiden op verzoeken 
tot medegebruik van gemeentelijke infrastructuur.92 

4.2.3 Communicatie 
In het onderzoeksrapport van KWINK geven zowel gemeenten als MNO’s aan dat voorafgaand aan een 
vergunningaanvraag er maar zeer beperkt contact is tussen gemeenten en MNO’s.93 Dit zorgt er aan de 
ene kant voor dat gemeenten geen goed zicht hebben op het (technische) belang van het plaatsen van 
een antenne-opstelpunt en aan de andere kant dat MNO’s niet op de hoogte zijn van andere belangen 
die gemeenten meewegen in hun beslissingen op vergunningsaanvragen. Zelfs als er gesprekken zijn 
tussen MNO’s en gemeenten, zijn niet alle belanghebbenden daarbij aanwezig. Vanuit de gemeenten 
zijn namelijk verschillende adviespartijen betrokken bij een vergunningaanvraag. Volgens het onderzoek 
van KWINK zouden de verschillende adviespartijen ook onderdeel uit moeten maken van de gesprekken 
tussen MNO’s en gemeenten, zodat de verschillende belangen en uitgangspunten in een vroeg stadium 
voor alle betrokken partijen duidelijk zijn.  
 
De VNG is ook van mening dat de communicatie tussen gemeenten en de MNO’s verbeterd kan 
worden. Om die reden zet de VNG in op meer kennisdeling tussen gemeenten onderling en tussen 
gemeenten en MNO’s. Dit kan gaan over de bezwaar- en beroepsprocedures, maar ook over 

 
88 https://vng.nl/nieuws/nieuwe-voorbeeldnota-gemeentelijk-antennebeleid. 
89 Agentschap Telecom, Jaarbericht 2021, p. 11. https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-
telecom/documenten/jaarverslagen/2022/04/21/jaarbericht-2021/Jaarbericht+Agentschap+Telecom+2021.pdf.  
90 Leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur is te raadplegen via: 
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/beleidsnotas/2022/06/10/leidraad-
medegebruik-gemeentelijke-infrastructuur-voor-plaatsen-small-cells. 
91 Agentschap Telecom, Jaarbericht 2021, p. 12. 
92 Het AT verwacht geen grootschalige uitrol van small cells tot medio 2026.  
93 KWINK rapport, Antenne, 5G en welstand, 11 april 2019, p. 34. 

https://vng.nl/nieuws/nieuwe-voorbeeldnota-gemeentelijk-antennebeleid
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/jaarverslagen/2022/04/21/jaarbericht-2021/Jaarbericht+Agentschap+Telecom+2021.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/jaarverslagen/2022/04/21/jaarbericht-2021/Jaarbericht+Agentschap+Telecom+2021.pdf
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antennebeleid en de beoordeling van vergunningsaanvragen.    
 

5 Beoordeling ACM  

In hoofdstuk 4 zijn onder meer de marktsignalen beschreven die volgens de diverse partijen een 
negatief effect kunnen hebben op de markt voor antenne-opstelpunten. De combinatie van de groeiende 
behoefte aan mobiele connectiviteit waar MNO’s aan moeten voldoen en de problematiek die MNO’s 
ervaren bij het verwerven en behouden van antenne-opstelpunten resulteert volgens sommige partijen 
in hogere kosten.  
 
Stijgende vraag 

Zoals in voorgaande hoofdstukken is uiteengezet, verwachten de MNO’s zelf een sterke groei van het 
benodigde aantal antenne-opstelpunten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de toenemende 
behoefte aan meer capaciteit en de (daarmee samenhangende) uitrol van 5G. Daar komt bij dat er 
strikte eisen gelden ten aanzien van dekkings- en snelheidsverplichtingen bij de geveilde 700 MHz-
band.  
 
De ACM onderkent dat er in de toekomst meer antenne-opstelpunten nodig kunnen zijn om in de groei 
van het mobiele dataverkeer te kunnen voorzien. Uit het onderzoek van Dialogic blijkt echter dat het 
aantal antenne-opstelpunten de komende jaren in veel mindere mate zal groeien dan de MNO’s 
aanvankelijk hadden verwacht. Concreet verwacht Dialogic dat er tussen 2021 en 2026 in totaal tussen 
de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten nodig zullen zijn. Dit is gelegen in het feit dat de MNO’s 
minder nieuwe antenne-opstelpunten nodig zullen hebben om aan de dekkings- en 
snelheidsverplichtingen te kunnen voldoen, en in de verwachting dat voor de 3,5 GHz-band de 
bestaande antenne-opstelpunten ingezet kunnen worden. Uit het aantal aanvragen dat het AT heeft 
ontvangen voor een ontheffing voor de dekkings- en/of snelheidsverplichting, blijkt dat er beperkt aantal 
aanvragen zijn ingediend (in totaal worden 8 ontheffingen verleend).94 Dit zou kunnen komen doordat de 
MNO’s in staat zijn geweest om hun netwerken efficiënter in te richten. Dit laatste hebben ze kunnen 
doen door bijvoorbeeld antennes te gebruiken voor een combinatie van technologieën en door het 
(sneller) afschakelen van 2G en 3G waardoor ruimte bij bestaande antenne-opstelpunten vrij komt voor 
4G en 5G. De MNO’s zijn vanaf 2020 begonnen met het uitschakelen van het 2G- of 3G-netwerk.95,96 De 
ACM verwacht daarom dat de vraag naar nieuwe antenne-opstelpunten in mindere mate zal afwijken 
van het (bestaande) aanbod. In lijn met het onderzoek van Dialogic verwacht de ACM tot 2026 een 
relatief beperkte groei van het aantal antenne-opstelpunten.  
 
Risico op achterblijvend aanbod 

Aan de aanbodzijde van de markt bestaat het risico dat het aantal locaties dat gebruikt kan worden als 
antenne-opstelpunten niet meegroeit met de toenemende vraag naar antenne-opstelpunten. Allereerst 
heeft dit een structurele oorzaak. De meeste antenne-opstelpunten bevinden zich op locaties die niet 
primair als doel hebben om antenne-installaties te faciliteren, zoals daken van woningen en 
bedrijfspanden. De toenemende vraag wordt niet vergezeld door een toenemend aanbod, omdat voor 
een deel van de aanbieders van antenne-opstelpunten het exploiteren van antenne-opstelpunten niet 
een kernactiviteit is. 
 
Ook heeft gemeentelijk beleid een directe impact op de markt voor antenne-opstelpunten. MNO’s 
hebben in de gesprekken met de ACM gesignaleerd dat de samenwerking met gemeenten sterk wisselt. 

 
94  https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telecomaanbieders/dekkingseis-en-snelheidsverplichting  
95 https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vodafone-schakelt-3g-uit-op-4-februari-2020/.  
96 https://www.telecompaper.com/nieuws/kleine-stijging-aantal-antenne-installaties-in-maart--1422231.  
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Dit wordt deels veroorzaakt doordat niet alle gemeenten een antennebeleid hebben en MNO’s te maken 
hebben met grote verschillen in het lokale beleid. De communicatie tussen gemeenten en MNO’s 
verloopt daardoor niet altijd zoals beide partijen dat het liefst zien. De maatschappelijke weerstand bij 
groepen burgers tegen de plaatsing van antennes heeft ook impact in het verkrijgen van een vergunning 
van de gemeente voor het plaatsen van een antennemast. De inwerkingtreding van de nieuwe 
Omgevingswet begin 2023 zal naar verwachting leiden tot een intensievere participatie van derden 
(burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij een vergunningsaanvraag. 
Dit zou er toe kunnen leiden dat de eisen die gemeenten stellen voor het verkrijgen van een vergunning 
strenger kunnen worden. Hierdoor kan het lastiger worden om nieuwe locaties te ontwikkelen en te 
gebruiken. 
 
Hier tegenover staat echter dat er ook een aantal ontwikkelingen gaande zijn die een positieve impact 
kunnen hebben op de samenwerking tussen gemeenten en MNO’s wat ten goede komt aan het 
verbeteren van de connectiviteit in Nederland en de uitrol van 5G. Zoals in paragraaf 4.2 staat 
beschreven werkt de VNG samen met het Antennebureau aan voorbeeldnota’s met betrekking tot 
gemeentelijk antennebeleid, leges, marktconforme tarieven, voorbeeldcontracten voor het gebruik van 
gemeentelijke infrastructuur en verbeterde processen. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de 
samenwerking tussen gemeenten en MNO’s. Daarnaast heeft het AT een leidraad medegebruik 
gemeentelijke infrastructuur ontwikkeld. Volgens het AT draagt de leidraad bij aan landelijke consistentie 
in lokaal antennebeleid. De ACM verwacht dat dit er dan ook toe zal leiden dat de communicatie en 
afstemming in vergunningstrajecten tussen MNO’s en gemeenten op termijn zal verbeteren. Dit kan er 
juist toe leiden dat het makkelijker wordt om een nieuwe locatie te ontwikkelen. 
 

Risico op stijgende prijzen antenne-opstelpunten 

Op basis van het bovenstaande onderkent de ACM dat er een risico is dat de verwachte vraag naar 
antenne-opstelpunten en het aanbod daarvan niet in dezelfde tempo verloopt. De ACM overweegt 
daarbij dat dit risico zich kennelijk nog niet manifesteert. De ACM wijst op het gegeven dat er slechts 
zeer beperkt gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om ontheffing te vragen voor dekkings- en 
snelheidseisen die verbonden zijn aan de vergunning voor het gebruik van de 700-MHz band. Dat 
neemt echter niet weg dat het risico bestaat dat de prijzen voor antenne-opstelpunten aanzienlijk 
kunnen stijgen door een schaars aanbod. 
 
Dit prijsopdrijvende effect kan mogelijk versterkt worden doordat de aanbodzijde van de markt meer 
geconcentreerd raakt. Deze concentratie hangt samen met twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren.  
 
Ten eerste hebben MNO’s in het (recente) verleden een groot deel van hun antenne-opstelpunten 
verkocht. Hierdoor hebben de TowerCo’s een groter aantal antenne-opstelpunten in handen. Hoewel de 
ACM onderkent dat concentratie aan de aanbodzijde bij kan dragen aan het risico van prijsstijgingen, 
heeft zij ook oog voor het gegeven dat MNO’s bij de verkoop van hun antenne-opstelpunten in de regel 
langlopende afspraken hebben gemaakt over de huurtarieven die MNO’s na de verkoop betalen. Dit kan 
MNO’s als verkopende partij beschermen tegen sterke prijsstijgingen voor gebruik van het opstelpunt. 
Daarnaast ziet de ACM dat TowerCo’s de intentie hebben om de colocatie ratio (aantal gebruikers per 
locatie) te verhogen. Als de TowerCo’s deze intentie weten waar te maken, kan dit betekenen dat de 
kosten per MNO over het algemeen lager zijn.  
 
In de tweede plaats verenigen SSLL’s en MSLL’s zich via tussenpersonen en land aggregators. Door 
deze bundeling kunnen deze partijen de huurprijzen en voorwaarden die hun cliënten hanteren 
vergelijken. De onderhandelkracht van deze partijen kan dan toenemen. Dit kan er toe leiden dat de 
MNO’s lastige onderhandelingen en verhoogde huurprijzen ervaren, vooral als de MNO’s dezelfde 
tussenpersonen en land aggregators bij verschillende vastgoedeigenaren (voor verschillende locaties) 
tegenkomen. 
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MNO’s hebben aangegeven dat prijsverhogingen in sommige gevallen erg fors zijn. Daarbij zijn 
voorbeelden gegeven die inderdaad aanzienlijke prijsstijgingen laten zien maar tegelijkertijd meer 
incidenteel van aard lijken te zijn. Voor zover MNO’s inzicht hebben gegeven in de gemiddelde 
prijsontwikkeling over een langere periode, laat dit een ontwikkeling zien die weliswaar boven de inflatie 
ligt, maar op voorhand niet lijkt te wijzen op een structureel excessieve prijsstijging, Daarbij overweegt 
de ACM dat een huurcontract voor een antenne-opstelpunt in het algemeen een lange doorlooptijd 
heeft. Dat betekent dat de prijsverhoging, naast de eventuele jaarlijkse indexatie, vaak plaatsvindt op het 
moment van contractverlenging of heronderhandeling. De vraag is of een prijsverhoging ten opzichte 
van een overeenkomst van 10 of 15 jaar geleden een goede maatstaf is om de tariefontwikkeling door 
de jaren heen te beoordelen. Bovendien worden niet alle antenne-opstelpunten tegelijk gehuurd, 
waardoor het moment van heronderhandeling sterk kan verschillen. De ACM heeft daarom vooralsnog 
geen aanleiding gezien de tariefontwikkelingen op de markt voor antenne-opstelpunten nader te 
onderzoeken.  
 
De ACM is van oordeel dat in het geval een aanbieder van antenne-opstelpunten naar het oordeel van 
een MNO een te hoog tarief in rekening wil brengen, de geschilbeslechtingsbevoegdheid op grond van 
de Tw, zoals deze sinds maart 2022 geldt, een geschikt instrument is om dit te onderzoeken en zo nodig 
in te grijpen. De wijzigingen in de Tw zorgen er immers voor dat, naast de MNO’s, ook andere typen 
aanbieders van antenne-opstelpunten moeten instemmen met redelijke verzoeken tot medegebruik. In 
de wet staat dat partijen in ieder geval afspraken moeten maken over de hoogte van de vergoeding voor 
het medegebruik hetgeen de ACM in een door een MNO aangebracht geschil kan toetsen.  
 

6 Conclusie  

Het goed functioneren van de markt voor antenne-opstelpunten is van belang voor de verdere uitrol van 
5G in Nederland en het kunnen aanbieden van goede connectiviteit door MNO’s aan consumenten, 
zakelijke gebruikers en nieuwe toepassingen. De ACM ziet een aantal positieve ontwikkelingen, zoals 
de stappen die door VNG zijn genomen om het antennebeleid van gemeenten te verduidelijken en door 
het AT om meer landelijke consistentie te realiseren in lokaal antennebeleid.  
 
Er zijn echter ook ontwikkelingen op de markt die mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op het 
verwerven en behouden van antenne-opstelpunten, zoals concentratie aan de aanbodkant of het 
mogelijk lastiger kunnen ontwikkelen van antenne-opstelpunten door maatschappelijke weerstand. Dat 
kan tot gevolg hebben dat MNO’s vaker geconfronteerd worden met hoge tariefstijgingen. 
 
De ACM ziet in haar onderzoek niet direct aanwijzingen dat de door marktpartijen genoemde risico’s 
zich in de praktijk in brede zin voordoen.  De ACM ziet daarom vooralsnog geen aanleiding om in de 
markt voor antenne-opstelpunten in te grijpen. Maar als MNO’s of andere partijen geconfronteerd 
worden met weigering te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik wijst de ACM op de 
mogelijkheid in de Tw om dit bij de ACM aan te kaarten. De uitbreiding van het toepassingsbereik van 
artikel 5a.3 van de Tw zorgt er voor dat ook alle aanbieders van antenne-opstelpunten moeten 
instemmen met redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten. Dit geeft de ACM de 
bevoegdheid om geschillen te beslechten over aspecten die verband houden met de 
medegebruiksverplichtingen, zoals de hoogte van vergoedingen (tarieven) voor het medegebruik. Een 
geschilbesluit van de ACM is bindend en kan leiden tot een besluit van de ACM dat er toe strekt dat 
tarieven opnieuw moeten worden vastgesteld. Meer informatie voor het aanvragen van 
geschilbeslechting door de ACM is te vinden via 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/de-telecommarkt/geschilbeslechting.  
 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/de-telecommarkt/geschilbeslechting
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	1 Inleiding 
	1 Inleiding 
	 

	1.1 Aanleiding  
	De vraag naar mobiele communicatiediensten maakt al lange tijd een snelle groei door en zal naar verwachting in de komende jaren blijven groeien. Van 2018 tot en met 2021 groeide het mobiele dataverkeer met gemiddeld 40% per jaar.1  
	1 Telecommonitor van de ACM. 
	1 Telecommonitor van de ACM. 
	2 Factsheet veilingen en dekkingseis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 28 april 2020, 
	2 Factsheet veilingen en dekkingseis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 28 april 2020, 
	https://www.overalsnelinternet.nl/documenten/publicaties/2020/04/28/factsheet-dekkingseis-multibandveiling
	https://www.overalsnelinternet.nl/documenten/publicaties/2020/04/28/factsheet-dekkingseis-multibandveiling

	.  

	3 
	3 
	https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-12/5g_en_de_acm.pdf
	https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-12/5g_en_de_acm.pdf

	.  

	4 Small cells zijn kleine antennes met een beperkt bereik. Small cells worden ingezet om de capaciteit te verbeteren op drukke plaatsen zoals winkelgebieden en stations. 

	 
	De bestaande 4G-netwerken in Nederland worden steeds verder ontwikkeld om te kunnen blijven voorzien in de behoefte aan sneller en beter mobiel internet. Daarnaast zijn de Mobile Network Operators (MNO’s) in 2020 begonnen met de uitrol van 5G. De verwachting is dat 5G-gebaseerde toepassingen de vraag naar mobiel internet verder zullen versterken. Om in de groei van het mobiele dataverkeer te kunnen voorzien, zijn nieuwe frequenties nodig. In 2020 heeft een frequentieveiling plaatsgevonden, waarbij spectrum 
	 
	Een hoge dekkingsgraad en een grotere capaciteit vergen meer antenne-opstelpunten. Het kan dan gaan om opstelpunten in afgelegen gebieden waar tot nu toe in het geheel geen dekking is. Maar het kan ook (sub)urbane gebieden betreffen waar de dekking of capaciteit moet worden verbeterd om de vereiste datasnelheid te kunnen behalen. Antenne-opstelpunten spelen daarom een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering van mobiele diensten en kunnen daardoor ook impact hebben op de concurrentie op de mobiele markt.
	 
	Gelet op het grote maatschappelijke belang van mobiele communicatie vindt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het belangrijk dat de markt voor antenne-opstelpunten goed functioneert. Om een beter beeld van de marktdynamiek te krijgen, heeft de ACM daarom een verkenning uitgevoerd naar de markt voor antenne-opstelpunten. Deze marktverkenning volgt op de eerder gepubliceerde paper over 5G van de ACM3, waarin de ACM haar visie over een aantal onderwerpen die aan 5G raken uiteen heeft gezet, zoals mededingin
	1.2 Scope  
	Deze marktverkenning heeft als doel om de situatie en de mogelijke knelpunten op de markt voor antenne-opstelpunten in kaart te brengen. De ACM beperkt zich hier tot “traditionele” antenne-opstelpunten van het zogenaamde Macro Network. Dat betekent dat indoor dekking buiten de scope van deze marktverkenning valt. Ook vallen small cells4 buiten de scope van deze marktverkenning, omdat de uitrolstrategieën rondom small cells op dit moment nog onzeker zijn.  
	 
	In deze marktverkenning is geen mededingingsrechtelijke analyse uitgevoerd waarbij markten zijn afgebakend en de aanwezigheid van een onderneming met een dominante positie is vastgesteld. Wanneer in deze marktverkenning het begrip ‘markt’ wordt gehanteerd, wordt hier derhalve geen markt in mededingingsrechtelijke zin mee bedoeld. 
	1.3 Proces en structuur 
	Om een goed beeld van de markt te krijgen, heeft de ACM desk research uitgevoerd, informatie bij diverse marktpartijen opgevraagd, en gesprekken gevoerd met MNO’s, eigenaren van antennemasten (TowerCo’s), tussenpersonen die bemiddelen tussen MNO’s en eigenaren van locaties waar antennes geplaatst kunnen worden, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
	 
	In hoofdstuk 2 worden de markt voor antenne-opstelpunten en de marktpartijen die daarbij een rol spelen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de wet- en regelgeving die relevant is voor de markt voor antenne-opstelpunten besproken. In hoofdstuk 4 worden de signalen toegelicht die de ACM van de marktpartijen heeft ontvangen. Hoofdstuk 5 bevat de bevindingen van de ACM. In hoofdstuk 6 trekt de ACM haar conclusie.   
	1.4 Terminologie  
	In deze marktverkenning wordt de volgende terminologie gebruikt. Antennes zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden.5 Daarmee kunnen antennes informatie uitwisselen met een mobiel toestel via radiogolven. Een antenne-installatie bestaat uit één of meerdere antennes, antennedragers, de bedrading, de in techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie(s) en (veiligheids)voorzieningen.  
	5 Ook wel radiogolven of elektromagnetische straling genoemd. Een antenne op bijvoorbeeld een mast zendt naar het gebied waarop het is gericht. Daardoor zijn vaak drie antennes (per provider) te zien op een mast, wat zorgt voor een dekking van 360 graden. 
	5 Ook wel radiogolven of elektromagnetische straling genoemd. Een antenne op bijvoorbeeld een mast zendt naar het gebied waarop het is gericht. Daardoor zijn vaak drie antennes (per provider) te zien op een mast, wat zorgt voor een dekking van 360 graden. 
	6 Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur (Stcrt. 2018, 17595). 
	7 Market monitor Dutch Mobile 2021 Q3, Telecompaper, januari 2022, p. 17. 
	8 Robuuste, toekomstvaste en betaalbare mobiele breedband communicatie voor helpdiensten, TNO. 
	8 Robuuste, toekomstvaste en betaalbare mobiele breedband communicatie voor helpdiensten, TNO. 
	https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/
	https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/defensie-veiligheid/roadmaps/nationale-veiligheid/crisisbeheersing-nieuwe-uitdagingen-nieuwe-kansen/nieuwe-visie-op-het-112-meldproces/robuuste-toekomstvaste-betaalbare-mobiel-breedband-communicatie-hulpdiensten/

	.  


	 
	Een antenne-opstelpunt is de locatie waarop een antenne-installatie staat of waaraan een antenne-installatie hangt en wordt gedefinieerd als ‘een mast of soortgelijk bouwwerk, geschikt en bestemd voor het daaraan bevestigen van een antenne of antennesysteem alsmede dat gedeelte van het stuk grond of dat deel van een object waarop of waaraan een antenne of antennesysteem is bevestigd of geplaatst’.6 Wanneer meerdere MNO’s van één antenne-opstelpunt gebruikmaken, zijn er meerdere antenne-installaties aanwezig
	 
	2 Markt voor antenne-opstelpunten
	2 Markt voor antenne-opstelpunten
	 

	De Nederlandse mobiele markt bestaat uit de drie MNO’s met een eigen netwerk, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo en partijen die op basis van toegang tot de netwerken van de MNO’s mobiele diensten aanbieden. De mobiele penetratie bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2021, 122,2 % van de bevolking7. Dat betekent dat er 122 simkaarten worden gebruikt door elke 100 inwoners van Nederland. Mobiele telefoon en mobiele diensten zijn daarom niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mobiele diensten zijn
	 
	Antenne-opstelpunten spelen een belangrijke rol voor het inrichten en exploiteren van een mobiel netwerk en daarmee de mobiele diensten. In het algemeen geldt dat van hoe meer (potentiële) antenne-
	opstelpunten een MNO gebruik kan maken, hoe gemakkelijker het voor de MNO is om zijn dekking en capaciteit te realiseren of verbeteren. Aan de ene kant betekent dit dat de beschikbaarheid van antenne-opstelpunten invloed kan hebben op de kwaliteit van mobiele diensten en daarmee mogelijk ook op de concurrentie op de mobiele markt. Aan de andere kant kunnen prijsstijgingen voor locaties mogelijk leiden tot hogere eindgebruikerstarieven. De ACM vindt het daarom belangrijk dat de markt voor antenne-opstelpunte
	 
	In paragraaf 2.1 gaat de ACM in op de ontwikkelingen. In paragraaf 2.2 licht de ACM toe welke type opstelpunten beschikbaar zijn. In paragraaf 2.3 worden de marktpartijen en hun activiteiten behandeld. 
	2.1 De ontwikkelingen van antennes, antenne-installaties en antenne-opstelpunten 
	In 2021 heeft Dialogic, in opdracht van EZK, een onderzoek gedaan naar de groei van antenne-opstelpunten. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal antenne-opstelpunten in Nederland tussen 2013 en 2020 vrij stabiel was (d.w.z. dat het aantal antenne-opstelpunten tussen de 11.500 en 12.000 is gebleven).9  Volgens Dialogic heeft het delen van antenne-opstelpunten en het uitfaseren van oudere technologieën (bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe antennes die meerdere mobiele technologieën gelijktijdig kunnen o
	9 Dialogic rapport, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar, 2021, p. 14, 
	9 Dialogic rapport, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar, 2021, p. 14, 
	9 Dialogic rapport, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar, 2021, p. 14, 
	https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
	https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf

	.. 

	10 Ibid. 
	11 Ibid 
	12 
	12 
	https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/aantal-antenne-installaties-voor-mobiele-communicatie
	https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/aantal-antenne-installaties-voor-mobiele-communicatie

	.  


	 
	Figuur 1: Historische ontwikkeling van de antenne-opstelpunten in Nederland. Bron Dialogic11 
	Sinds 2013 houdt het Agentschap Telecom (AT) het aantal antenne-installaties in Nederland maandelijks bij. Naast het totale aantal antenne-installaties, houdt het AT ook bij voor welke technologieën de antennes geschikt zijn (bijvoorbeeld 2G/3G/4G/5G of een combinatie ervan). De uitschakeling van 2G of 3G kan invloed hebben op het maandelijkse overzicht van het aantal antenne-installaties. In Nederland stonden aan het eind van mei 2022 15.760 antenne-installaties voor mobiele communicatie.12  
	2.2 Type antenne-opstelpunten 
	Uit de informatie die de ACM heeft verzameld, blijkt dat er diverse soorten locaties als antenne-opstelpunt worden gebruikt. In deze marktverkenning heeft de ACM de meest voorkomende locaties die als antenne-opstelpunt dienen in vier categorieën ondergebracht, namelijk antennemasten, hoogspanningsmasten, daken en overige antenne-opstelpunten.13 Deze vier categorieën worden hieronder nader toegelicht.  
	13 Denk bijvoorbeeld aan een mast voor televisie- en radiodiensten, mast voor het C2000 netwerk, reclamemast, kerktoren, watertoren, lantaarnpaal, schoorsteen en silo. 
	13 Denk bijvoorbeeld aan een mast voor televisie- en radiodiensten, mast voor het C2000 netwerk, reclamemast, kerktoren, watertoren, lantaarnpaal, schoorsteen en silo. 
	14 Denk bijvoorbeeld aan de ruimte op een mast om een antenne te monteren of de ruimte op de grond voor de benodigde appratuurkast.  
	15 Denk bijvoorbeeld aan gewicht en windbelasting op de mast. 
	16 ACM/IN/592736 
	17 
	17 
	https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/combine-tower-business-in-the-netherlands-616306
	https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/combine-tower-business-in-the-netherlands-616306

	  


	 
	Antennemast 
	Een antennemast is een vrijstaande mast die gebouwd is om antenne-installaties aan te bevestigen en heeft daarmee als primair doel om als antenne-opstelpunt te fungeren. Een typische antennemast is ca. 40 meter hoog en staat vaak langs spoorwegen, snelwegen of in een minder dichtbevolkt gebied waar geen bestaande infrastructuur geschikt is voor de plaatsing van een antenne-installatie. Een antennemast kan worden gebouwd door een MNO of door derden (bijvoorbeeld TowerCo’s) die de antennemast aan één of meerd
	 
	De MNO kan, ook in het geval de mast van een TowerCo is, in principe zelf bepalen welk soort antenne (bijvoorbeeld 2G/3G/4G/5G of een combinatie ervan) op de mast komt te staan, mits de installatie voldoet aan de capaciteitsvereisten14 en de veiligheidsvereisten15.  
	 
	Een antennemast wordt vaak gebruikt door meerdere MNO’s. In het verleden bouwden de MNO’s eigen antennemasten en verhuurden deze antennemasten vervolgens aan elkaar. De laatste jaren komt het echter steeds vaker voor dat een MNO ervoor kiest om (een deel van) de antennemasten te verkopen aan een derde partij zoals een TowerCo. In het verleden zijn veel antennemasten verkocht omdat MNO’s destijds de masten niet als core business zagen en met de verkoop ruimte ontstaat om met de opbrengsten investeringen te d
	 
	Hoogspanningsmast  
	Hoogspanningsmasten in het hoogspanningsnet hebben als primaire functie het dragen van de geleiders voor elektriciteitstransport. Deze hoogspanningsmasten kunnen echter ook gebruikt worden als antenne-opstelpunt. Op dit moment huren MNO’s honderden hoogspanningsmasten als antenne-opstelpunt. De verhuurder is NOVEC, een dochterbedrijf van Tennet.  
	 
	Een hoogspanningsmast kan ook omgebouwd worden tot een antennemast als de mast niet meer nodig is voor het hoogspanningsnet. Deze optie is vooral interessant als de antenne-installaties van de MNO’s  
	  
	al op de mast staan. Deze herontwikkeling zal naar verwachting in de toekomst vaker plaatsvinden omdat gemeenten de hoogspanningslijnen onder de grond willen hebben.18   
	18 ACM/IN/513961  
	18 ACM/IN/513961  
	19 Antenneconvenant 2021-2025, te raadplegen op: 
	19 Antenneconvenant 2021-2025, te raadplegen op: 
	https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025
	https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/documenten/convenanten/2021/januari/26/antenneconvenant-2021-2025

	.  

	20 Instemmingsprocedure geldt voor (1) woongebouwen waar iemand woont met een individuele huurovereenkomst, (2) woongebouwen met een Vereniging voor Eigenaren (VVE) waar ook huurders wonen en (3) verzorgingstehuizen, behalve als er ook zorg wordt afgenomen. De instemmingsprocedure geldt niet voor een dienstwoning. Gebruikelijke gang van zaken is dat als meer dan de helft van de huisadressen tegen de komst van een antenne stemt, de plaatsing niet doorgaat.  

	Dak  Daken kunnen ook dienen als antenne-opstelpunt om een antenne-installatie te kunnen plaatsen. Vooral hoge gebouwen met een vlak en stevig dak zijn hier ideaal voor. Gegeven het feit dat het vaak niet wenselijk of mogelijk is om een antennemast in dichtbevolkte gebieden te plaatsen, is een dak in vele gevallen de beste optie voor een MNO om een antenne-installatie te plaatsen.  
	 
	Tot een hoogte van vijf meter kunnen antennes in principe vergunningsvrij op daken van gebouwen geplaatst worden.19 Voor een antenne die hoger is dan vijf meter is een omgevingsvergunning verreist. Een vergunning is ook nodig voor antennes die op monumenten of op een beschermd dorps- of stadsgezicht geplaatst worden. In het geval dat de antenne-installatie zich op een woongebouw bevindt, is toestemming van de gebouweigenaar nodig. Ook huurders in het gebouw worden via een instemmingsprocedure betrokken bij 
	 
	Overige antenne-opstelpunten 
	Alle andere antenne-opstelpunten waar gebruik van wordt gemaakt, behoren tot de categorie overige antenne-opstelpunten. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld kerktorens, lantarenpalen en schoorstenen.  
	2.3 Marktpartijen 
	Deze groeiende markt heeft de afgelopen twee decennia verschillende commerciële partijen aangetrokken. Bij elk type antenne-opstelpunt zijn bepaalde marktspelers betrokken. 
	Deze groeiende markt heeft de afgelopen twee decennia verschillende commerciële partijen aangetrokken. Bij elk type antenne-opstelpunt zijn bepaalde marktspelers betrokken. 
	Figuur 2
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	 geeft de onderlinge relatie weer tussen de diverse marktpartijen zoals verderop in deze paragraaf wordt beschreven.  

	 
	Figure
	Figuur 2: Typen antenne-opstelpunten en de rol van diverse marktpartijen 
	 
	 
	MNO 
	Iedere MNO maakt gebruik van duizenden antenne-opstelpunten voor de plaatsing van antennes. Hoewel MNO’s ook over eigen antenne-opstelpunten beschikken, is het merendeel van alle locaties die MNO’s als antenne-opstelpunten gebruiken, een gehuurde locatie. De verhuurder kan een andere MNO zijn21, een gebouweigenaar, een land aggregator of een TowerCo. De MNO benadert een potentiële verhuurder wanneer de MNO een (mogelijke) locatie passend acht in het zogeheten zoekgebied. Een zoekgebied is een cirkel waarin 
	21 In hoofdstuk 
	21 In hoofdstuk 
	21 In hoofdstuk 
	4
	4

	 wordt toegelicht wanneer het voor een MNO aantrekkelijk is om zelf een antenne-opstelpunt te ontwikkelen en wanneer het beter is om gebruik te maken van de diensten van een andere partij.  

	22 De MNO maakt zijn zoekgebied bekend via het plaatsingsplan van het Antenneconvenant. Het proces voor het opstellen van plaatsingsplannen is schematisch weergegeven op pagina 12 van de Leidraad Het delen van mobiele netwerken. Zie: 
	22 De MNO maakt zijn zoekgebied bekend via het plaatsingsplan van het Antenneconvenant. Het proces voor het opstellen van plaatsingsplannen is schematisch weergegeven op pagina 12 van de Leidraad Het delen van mobiele netwerken. Zie: 
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-voor-het-delen-van-mobiele-netwerken
	https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-voor-het-delen-van-mobiele-netwerken

	.  

	23 Ook kleinere afnemers huren masten van TowerCo’s. 
	24 Daarnaast zijn er ook regionale aanbieders voor masten zoals Rodin in Groningen.  
	25 Cellnex heeft voormalige antennemasten van KPN en T-Mobile Infra overgenomen, NOVEC heeft voormalige antennemasten van KPN overgenomen, en WIG heeft de oude antennemasten van Ziggo overgenomen.  
	26 TowerCo’s worden ook wel MSLL genoemd.  

	 
	In het algemeen hebben de MNO en de verhuurder een langdurige overeenkomst (van 10-20 jaar) voor het betreffende antenne-opstelpunt.  
	 
	TowerCo 
	Een TowerCo biedt met name (antenne)masten aan als antenne-opstelpunten voor de plaatsing van antennes. De core business van TowerCo’s is (antenne)masten bouwen en vervolgens zoveel mogelijk masten verhuren aan onder meer MNO’s.23 Hiervoor wordt vaak een mast gebouwd met de capaciteit om antennes van meerdere MNO’s tegelijk te kunnen faciliteren. De meeste bekende TowerCo’s in Nederland zijn Cellnex, NOVEC en Wireless Infrastructure Group (WIG).24 Alle drie de TowerCo’s hebben in het (recente) verleden ante
	 
	Verhuurder van daken en ander typen opstelpunten 
	Er zijn grofweg twee type verhuurders: de Single Site Landlord (SSLL) en de Multisite Landlord (MSLL). SSLL is een partij die alleen één locatie verhuurt als antenne-opstelpunt (bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren die het dak van het appartementencomplex als antenne-opstelpunt verhuurt), en een MSLL is een partij die meerdere locaties als antenne-opstelpunten verhuurt (bijvoorbeeld een woningcorporatie die daken van verschillende gebouwen als antenne-opstelpunten verhuurt). Bij MSLL kan gedacht worden
	 
	Uit de informatie die de ACM heeft ontvangen, blijkt dat de term ‘grondeigenaar’ ook een veelgebruikte term is op de markt voor antenne-opstelpunten. De grondeigenaar is iemand die een stuk grond verhuurt aan de eigenaar van een (antenne)mast. De grondeigenaar kan een commerciële partij of een gemeente zijn.  
	 
	Tussenpersoon 
	Voor vele verhuurders op de markt voor antenne-opstelpunten is het verhuren van antenne-opstelpunten geen core business. Sommige verhuurders hebben daarom ervoor gekozen om een tussenpersoon in te huren voor de onderhandelingen met de MNO’s. De tussenpersoon zelf is geen eigenaar of verhuurder maar treedt op als contactpersoon namens verhuurders. Met de inmenging van 
	een tussenpersoon kunnen de huurders geen direct contact (meer) opnemen met de verhuurder. De tussenpersoon treedt soms op als adviseur van de verhuurder en biedt advies wat betreft de onderhandelingen met MNO’s over het vernieuwen en sluiten van een overeenkomst. Voor deze werkzaamheden ontvangt de tussenpersoon vaak een percentage van de jaarlijkse vergoeding die de verhuurder krijgt aan huurinkomsten.  
	 
	Property-Telecom (PT) en Antenna Location Management (ALM) zijn op dit moment de grootste tussenpersonen op de markt voor antenne-opstelpunten. Zendmastmakelaars is ook actief als tussenpersoon op deze markt. 
	 
	Doordat tussenpersonen doorgaan met het aanbieden van opstelpunten van SSLL’s en MSLL’s, waarvoor zij advisering, beheer en/of bemiddeling doen, groeit het aantal antenne-opstelpunten bij tussenpersonen. Hiermee versterken deze partijen hun onderhandelingspositie met de MNO’s. Enerzijds doordat deze partijen beschikking hebben over veel informatie over de gehanteerde voorwaarden en tarieven. Anderzijds kunnen deze partijen hun ‘controle’ over bepaalde essentiële opstelpunten aanwenden bij de onderhandeling 
	 
	Land aggregator 
	Een land aggregator investeert in vastgoedlocaties van bestaande antenne-opstelpunten. In Nederland is Telecom Vastgoed een specialist op dit gebied.  
	 
	Een land aggregator richt zich in het algemeen op de exploitatie van bestaande en gehuurde antenne-opstelpunten van MNO’s, en investeert vooral op strategische locaties. Een strategische locatie is een locatie die voor een MNO moeilijk te vervangen is, bijvoorbeeld een hoog gebouw in een stad of een populaire locatie aan een snelweg. Als de eigenaar van deze strategische locaties in zee gaat met de land aggregator en overeenstemming met hem bereikt, is de land aggregator de nieuwe eigenaar van deze locaties
	 
	Het voordeel voor een oorspronkelijke eigenaar is dat hij een grote som ineens kan ontvangen, in plaats van een periodieke vergoeding van de MNO. Ook hebben veel eigenaren weinig tot geen kennis van de telecomsector en om die reden kan het voor sommige eigenaren aantrekkelijk zijn om de eigendom van het antenne-opstelpunt te laten overnemen.  
	 
	3 Wet- en regelgeving
	3 Wet- en regelgeving
	 

	De ACM is onder andere belast met het toezicht op de Telecommunicatiewet (Tw). De Tw bevat regels die gelden voor de telecommunicatiemarkt. In de Tw zijn onder meer bepalingen opgenomen voor het gebruik van antenne-opstelpunten. In dit hoofdstuk worden de bepalingen die relevant zijn voor het medegebruik van antenne-opstelpunten nader toegelicht. Tot slot wordt er kort ingegaan op de Omgevingswet, het Antenneconvenant 2021-2025 en de Mededingingswet. 
	3.1 Telecommunicatiewet  
	De Tw legt onder meer verplichtingen op aan netwerkexploitanten om medegebruik van hun fysieke infrastructuur toe te staan aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken ten behoeve van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (breedbandnetwerken).  
	 
	Op grond van artikel 5a.3, eerste lid, van de Tw dienen netwerkexploitanten in te stemmen met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken tot medegebruik van hun fysieke infrastructuur ten dienste van de aanleg van elementen van een openbaar elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid. Het begrip netwerkexploitant ziet op aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden.27 Onder fysieke infrastructuur wo
	27 Zoals de netbeheerders voor elektriciteit, gas, verwarming, water, afval- en rioolwater alsmede de beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens.  
	27 Zoals de netbeheerders voor elektriciteit, gas, verwarming, water, afval- en rioolwater alsmede de beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens.  
	28 De wetgeving ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 (ook wel aangeduid als het Europees wetboek voor elektronische communicatie of de Telecomcode) is op 2 maart 2022 in werking getreden. 
	29 Artikel 1.1 van de Tw.  
	30 In de Telecomcode wordt bijbehorende faciliteiten gedefinieerd als ‘de bij een elektronischecommunicatienetwerk of een elektronischecommunicatiedienst behorende diensten, fysieke infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via dat netwerk of dienst mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezitten en gebouwen of toegangen tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, antennes, torens en andere ondersteunende constructies, kabelgoten, kabelbuizen, masten, ma
	31 Artikel 12.2 van de Tw.  
	32 Artikel 5a.5, eerste lid, van de Tw.  
	33 Artikel 5a5, tweede en derde lid, van de Tw.  

	 
	Op grond van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw zijn de gebruikers van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen frequentieruimte en aanbieders van bijbehorende faciliteiten verplicht over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten. Door de implementatie van de Telecomcode28 is de reikwijdte van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw, verbreed. Het toepassingsbereik van het betreffende artikel is uitgebreid naar medegebruik van bijbehorende facilite
	 
	De uitbreiding van het toepassingsbereik van artikel 5a.3, tweede lid, van de Tw, betekent concreet dat niet alleen aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken (zoals MNO’s) dienen te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van bijbehorende faciliteiten, maar ook ondernemingen die bijbehorende faciliteiten aanbieden of gemachtigd zijn deze aan te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan eigenaren van (antenne)masten, zoals TowerCo’s, maar ook eigenaren van daklocaties die een antenne-o
	 
	Het instemmen met medegebruik of het weigeren van medegebruik heeft een privaatrechtelijk karakter. De ACM is bevoegd geschillen te beslechten over aspecten die verband houden met de medegebruiksverplichtingen31, zoals het maken van afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden en de hoogte van de vergoeding voor het medegebruik.32 De hoogte van de vergoeding voor medegebruik dient redelijk te zijn.33  
	 
	Tot slot is hoofdstuk 5b van de Tw, dat gaat over colocatie en gedeeld gebruik, van belang. Op grond van hoofdstuk 5b van de Tw kan een bestuursorgaan, op basis van publieke belangen, zoals de bescherming van ruimtelijke ordening en milieu, een verplichting tot colocatie of gedeeld gebruik opleggen aan aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en aanbieders van bijbehorende faciliteiten. Deze bevoegdheid ziet op netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten die zijn aangelegd onder toepass
	regels over medegebruik van fysieke infrastructuur zoals opgenomen in hoofdstuk 5a van de Tw, en de regels over medegebruik van publieke infrastructuur zoals opgenomen in hoofdstuk 5c van de Tw. Afhankelijk van het toepasselijke hoofdstuk gaat het hierbij om netwerkelementen en/of bijbehorende faciliteiten. Met het opleggen van colocatie of gedeeld gebruik wordt het belang gediend dat schaarse publieke infrastructuur efficiënt wordt gebruikt, zodat de impact op het milieu en de ruimtelijke ordening zo klein
	3.2 Omgevingswet  
	Voor het plaatsen van een antenne-installatie is het omgevingsrecht van belang. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de indeling, wijziging en verandering van de leefomgeving. De MNO’s dienen bijvoorbeeld voor het plaatsen van een antenne-installatie die groter is dan 5 meter een omgevingsvergunning aan te vragen. Een antenne-installatie tot 5 meter hoog is vergunningsvrij, mits deze geplaatst wordt op een bouwwerk op een hoogte van minimaal 9 meter, en het beoogde bouwwerk voor de antenne-installatie gee
	34 Zie ook de infographic 'Plaatsing van antennes: uw rol als gemeente' en 'Wel of geen omgevingsvergunning voor een antenne-installatie?', te raadplegen op: 
	34 Zie ook de infographic 'Plaatsing van antennes: uw rol als gemeente' en 'Wel of geen omgevingsvergunning voor een antenne-installatie?', te raadplegen op: 
	34 Zie ook de infographic 'Plaatsing van antennes: uw rol als gemeente' en 'Wel of geen omgevingsvergunning voor een antenne-installatie?', te raadplegen op: 
	https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/interactieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-voor-een-antenne-installatie
	https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/communicatietoolkit/documenten/publicaties/2020/12/17/interactieve-versie-infographic-plaatsing-van-antennes-uw-rol-als-gemeente-en-wel-of-geen-omgevingsvergunning-voor-een-antenne-installatie

	.  

	35 De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, zie brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 24 februari 2022, 2022-0000051459.  
	36 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 18. 
	37 Artikel 7.4, eerste en tweede lid, van de Omgevingsregeling. 
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	Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking.35 Een belangrijke wijziging van het omgevingsrecht is de participatie. Met de nieuwe Omgevingswet wordt een brede participatie van burgers en bedrijven bij de totstandkoming van besluiten nagestreefd.36 Zodra de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden, moet in elke vergunningsaanvraag aangegeven zijn of er participatie heeft plaatsgevonden.37 Bij de aanvraag geeft de initiatiefnemer aan of derden (burgers, bedrijven, maatschappe
	3.3 Antenneconvenant 2021-2025 
	In het antenneconvenant staan de afspraken tussen de Rijksoverheid, de VNG en de MNO’s voor een zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie in Nederland.38 Een belangrijk instrument uit het Antenneconvenant is het plaatsingsplan. Hierin staan onder meer de gebieden waar de MNO’s in de toekomst antennes willen plaatsen en de noodzaak van plaatsing. Aan de hand van dit plaatsingsplan kan het overleg met de overheid tot stand komen. In het plaatsingsgesprek kan de overheid aan
	infrastructuur behoefte is. Het Antenneconvenant heeft daarmee een ondersteunende rol bij het voeren van regie door overheden op het plaatsen van (vergunningsvrije) antennes en small cells.  
	3.4 Mededingingswet 
	De ACM houdt ook toezicht op de Mededingingswet (Mw). Artikel 24 van de Mw en artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bevatten een verbod voor marktpartijen met een economische machtspositie om misbruik te maken van die marktmacht. De ACM is belast met de handhaving van dit verbod. Als voorbeeld van misbruik in de zin van het verbod van artikel 24 van de Mw is het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contrac
	 
	De ACM en de Europese Commissie houden toezicht op het kartelverbod, opgenomen in artikel 6 van de Mw en artikel 101 van het VWEU. Afspraken of onderling afgestemde gedragingen tussen ondernemingen die de mededinging beperken, vervalsen of verhinderen zijn daarin verboden. Indien verschillende aanbieders van antenne-opstelpunten (bijvoorbeeld) prijsafspraken hebben gemaakt, dan is artikel 6 van de Mw van toepassing.   
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	In dit hoofdstuk zal de ACM de signalen beschrijven die uit de markt naar voren zijn gekomen en raken aan het toezichtsterrein van de ACM op de markt voor antenne-opstelpunten. In paragraaf 
	In dit hoofdstuk zal de ACM de signalen beschrijven die uit de markt naar voren zijn gekomen en raken aan het toezichtsterrein van de ACM op de markt voor antenne-opstelpunten. In paragraaf 
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	 worden de signalen beschreven over de problematiek die marktpartijen ervaren rondom het verwerven en behouden van antenne-opstelpunten en de beperkte verplaatsingsmogelijkheden voor bestaande antenne-installaties. In paragraaf 
	4.2
	4.2

	 worden de signalen over de rol van gemeenten op deze markt beschreven.  

	4.1 MNO’s ervaren schaars aanbod  
	De MNO’s verwachten dat de vraag naar antenne-opstelpunten in de komende jaren zal toenemen, terwijl het vinden en behouden van geschikte locaties voor antenne-opstelpunten naar verwachting steeds moeilijker wordt. Dit speelt niet alleen bij het zoeken naar een locatie voor het plaatsen van een nieuwe antenne-installatie, maar ook bij het verplaatsen van bestaande antenne-installaties.39 In deze paragraaf bespreekt de ACM eerst de verwachte groei van het aantal antenne-opstelpunten. Daarna licht de ACM de f
	39 ACM/IN/592736  
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	4.1.1 De groei van antenne-opstelpunten 
	Zoals toegelicht in paragraaf 
	Zoals toegelicht in paragraaf 
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	 gelden er sinds de frequentieveiling van 2020 strengere dekkings- en snelheidseisen voor de MNO’s in Nederland. De strengere eisen, in combinatie met de groeiende behoefte aan mobiele diensten, leiden naar verwachting tot een groei van het aantal benodigde antenne-opstelpunten.  

	 
	De MNO’s hebben in 2019 een inschatting gemaakt van de vereiste groei van antenne-opstelpunten in de komende jaren om hun netwerken te verbeteren. De MNO’s verwachtten destijds dat er ongeveer 
	1.500 extra antenne-opstelpunten over heel Nederland nodig zouden zijn, vanwege zowel de uitrol van de 700 MHz-band als de verdichting van de bestaande mobiele netwerken.40  
	40 MONET factsheet 5G, november 2019, p. 3, 
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	41 Dialogic rapport, maart 2021, De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar, 2021, vindplaats: 
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	In 2021 heeft Dialogic, in opdracht van EZK een onderzoek gedaan naar de groei van het aantal antenne-opstelpunten in de komende tien jaar.41 Het onderzoek van Dialogic bevestigt dat het aantal nieuwe antenne-opstelpunten in de komende jaren zal blijven groeien, maar in veel mindere mate dan de MNO’s aanvankelijk hadden ingeschat. Volgens Dialogic zijn er in de jaren 2021 tot en met 2026 tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten nodig voor openbare mobiele netwerken. Dit is gelegen in het feit dat de
	 
	In het onderzoek van Dialogic heeft Dialogic een analyse gemaakt voor een van de MNO’s met betrekking tot de plaatsing van nieuwe antenne-installaties. Daaruit blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen provincies en regio’s.43 De nieuwe antenne-installaties van deze MNO komen vooral in Oost-Nederland te staan, waardoor de behoefte aan (nieuwe) antenne-opstelpunten in Oost-Nederland waarschijnlijk groter is dan in andere regio’s. Deze analyse lijkt te worden bevestigd door zowel de ingediende aanvrage
	4.1.2 Technische en juridische randvoorwaarden 
	MNO’s geven aan dat er meerdere technische en juridische randvoorwaarden verbonden zijn aan het bepalen of een locatie geschikt is om als antenne-opstelpunt te dienen. Volgens MNO’s zijn deze randvoorwaarden een van de redenen waarom het aantal beschikbare en geschikte locaties voor antenne-opstelpunten steeds beperkter wordt.  
	 
	Ten eerst dient een antenne-opstelpunt te passen binnen het radioplan van een MNO en binnen een bepaalde zoekcirkel te liggen. Ten tweede moet de locatie waarop de antenne-installatie wordt geplaatst, voldoende stevig zijn om het gewicht te kunnen dragen. Als de antenne-installatie zich op een gebouw bevindt, moet het gebouw een bepaalde hoogte hebben waardoor de antenne-installatie voldoende ver boven de omgeving uitsteekt zodat signalen kunnen worden uitgezonden en opgevangen. Het gebouw moet constructief
	 
	De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, zal er volgens markpartijen toe leiden dat vergunningstrajecten complexer worden. Dit komt mede doordat de 
	Omgevingswet vereist dat wordt aangetoond dat participatie van onder andere buurtbewoners heeft plaatsgevonden. Volgens een marktpartij46 lopen bepaalde gemeenten vooruit op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, waardoor nu al bij vergunningsaanvragen meer eisen gesteld worden aan een onderbouwing van de aanvraag. De verwachting van deze marktpartij is dat de eisen die gemeenten zullen stellen na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet ertoe zullen leiden dat het lastiger zal worden om geschikte loca
	46 ACM/IN/513961 
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	47 ACM/IN/556051, ACM/IN/553022, en ACM/IN/514076. 
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	4.1.3 Beperkte onderhandelingsruimte 
	Uit de gegevens die de ACM heeft ontvangen, blijkt dat het merendeel van de antenne-opstelpunten waar MNO’s gebruik van maken, gehuurde locaties zijn.47 Ook als de locatie wel aan een of meerdere MNO’s wordt verhuurd, is dit meestal geen core business voor de eigenaren en wordt in sommige gevallen een tussenpersoon in de arm genomen.48,49,50,51 Hierdoor is de tussenpersoon, in plaats van de eigenaar van de gehuurde locatie, het eerste aanspreekpunt voor MNO’s.52   
	 
	Volgens een MNO richten tussenpersonen zich met name op woningbouwcorporaties en andere vastgoedbezitters (dat wil zeggen partijen die meer dan één vastgoedlocatie hebben die als antenne-opstelpunt dienen)53. Indien een woningbouwcorporatie of vastgoedbezitter meerdere antenne-opstelpunten exploiteert en gebruikmaakt van dezelfde tussenpersoon, kan een MNO voor de onderhandelingen over deze opstelpunten bijna niet om de tussenpersoon heen. Hierdoor is er volgens MNO’s beperkte ruimte om andere, al dan niet 
	 
	Een MNO schat in dat voor meerdere  daklocaties de onderhandelingen en communicatie via een tussenpersoon lopen. De contracten die via een tussenpersoon tot stand komen kennen vaak kortere looptijden, gunstigere voorwaarden voor de verhuurders, eenmalige vergoedingen en huurverhogingen.55  
	 
	Daarnaast kunnen er gebruiksbeperkingen zijn. Een voorbeeld hiervan is 5G die als nieuwe technologie niet altijd onder een bestaand contract valt, waardoor het mogelijk is dat een MNO geen 5G mag aanzetten zonder de goedkeuring van de verhuurder(s) van het antenne-opstelpunt.   
	 
	4.1.4 Toenemende kosten 
	MNO’s merken op dat het achterblijvende aanbod aan antenne-opstelpunten resulteert in een toename van de kosten voor antenne-opstelpunten. Volgens de MNO’s dragen de strikte randvoorwaarden en de beperkte onderhandelingsruimte bij aan de toenemende kosten die ze ervaren. 
	 
	Het vinden van een geschikte locatie en het in gebruik nemen van een antenne-opstelpunt vereisen aanzienlijke investeringen, voor onder andere de installatie, bekabeling en huur van hijskranen.56 Het verplaatsen van een antenne-installatie is ook duur, omdat er kosten worden gemaakt voor zowel het afbreken van de antenne-installatie op de oude locatie als het in gebruik nemen van de alternatieve 
	locatie. Daarnaast kan het proces van locatieverwering lang duren. Indien het MNO’s niet lukt om op korte termijn een geschikte locatie te vinden, kiezen zij er in bepaalde gevallen voor om een tijdelijk opstelpunt te gebruiken om dekkingsgaten en/of capaciteitsproblemen te voorkomen. Het treffen van tijdelijke matregelen kan ook bijdragen aan hoge kosten.57  
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	61 Voor aanpassingen aan bestaande antenne-opstelpunten worden bijvoorbeeld steeds vaker kosten in rekening gebracht. 
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	66 ACM/IN/592736  

	 
	Verder ervaren zowel MNO’s als TowerCo’s een prijsopdrijvend effect door de opkomst van land aggregators, die de rechten op exploitatie van de grond of het dak overnemen dat als antenne-opstelpunt dient. Volgens deze marktpartijen nemen land aggregators de huurpenningen van een bestaand contract over en vervolgens maken ze bij de eerstvolgende gelegenheid (bijvoorbeeld bij afloop van een contract) gebruik van de mogelijkheid om de huur te verhogen. Een verdrievoudiging van de huur is volgens een marktpartij
	 
	De combinatie van hoge kosten en een lange doorlooptijd kan ertoe leiden dat MNO’s59,60 in bepaalde gevallen een afweging moeten maken tussen het accepteren van hogere tarieven en strengere voorwaarden61 voor de huur van een bestaande locatie of het verplaatsen van de antennes naar een andere locatie. Gezien de kosten voor de verplaatsing van een antenne-installatie erg hoog zijn, voelen de MNO’s zich gedwongen een hogere huurprijs te accepteren om een dekkingsgat in hun netwerken te voorkomen. Hierdoor kan
	 Ook als een MNO besluit om een eigen antenne-opstelpunt (bijvoorbeeld een antennemast) te realiseren voor de plaatsing van een antenne-installatie gaat dit volgens de MNO’s gepaard met hoge kosten, lange doorlooptijden en risico’s. Uit de informatie die de ACM heeft ontvangen blijkt dat het gemiddeld 12 tot 24 maanden duurt om een antennemast te plaatsen. In het geval van juridische procedures kan het echter ook 5 jaar of langer duren.65 De MNO’s kijken daarom vaak eerst naar de mogelijkheid om een locatie
	 
	Huurprijs van antennemasten 
	Wat betreft de huurprijs van een antennemast, merken MNO’s op dat de huurprijzen die zij aan elkaar in rekening brengen, redelijk en binnen het regelgevende kader van de Tw blijven. Zoals toegelicht in paragraaf 
	Wat betreft de huurprijs van een antennemast, merken MNO’s op dat de huurprijzen die zij aan elkaar in rekening brengen, redelijk en binnen het regelgevende kader van de Tw blijven. Zoals toegelicht in paragraaf 
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	 gold het regelgevend kader tot maart 2022 echter niet voor TowerCo’s of andere typen aanbieders van antenne-opstelpunten. Een MNO heeft het gevoel dat TowerCo’s zich dan ook onafhankelijk kunnen gedragen en daardoor veel hogere prijsverhogingen doorvoeren66. Een MNO geeft aan dat een TowerCo een generieke extreem hoge prijsverhoging van de huurprijs voor bestaande locaties heeft voorgesteld, gebaseerd op de door de TowerCo ingeschatte netwerkconfiguratie en 

	daarmee het verwachte gewicht en de windbelasting.67 Hoewel er in dat geval mogelijkheid was tot verdere overleggen en onderhandeling, voelen de MNO’s zich soms gedwongen om in te stemmen met een huurverhoging omdat anders hun verzoeken om de bestaande antenne-installaties te vervangen, worden afgewezen.68,69  
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	Aan de andere kant schetsen TowerCo’s een ander beeld. Volgens meerdere TowerCo’s70,71 zijn de tarieven voor gebruik vastgesteld in meerjarige overeenkomsten. De tarieven zijn vast en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van CPI. Daarnaast zijn tarieven mede tot stand gekomen op basis van de diverse behoeften van de MNO’s en afgestemd op de bijzondere omstandigheden zoals een verlaagd tarief voor een ‘anchor customer’72 of een nieuw tarief als een MNO nieuwe onderdelen op een antennemast wil plaatsen. Het 
	 
	In 2021 heeft Cellnex ruim 3.000 antenne-opstelpunten van T-Mobile Infra overgenomen.73 Cellnex en T-Mobile hebben ook een langetermijn-leveringscontract van 15 jaar ondertekend, dat automatisch kan worden verlengd voor periodes van 10 jaar. Daarnaast omvat de overeenkomst de uitrol van 180 nieuwe sites.  
	4.1.5 Zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s 
	MNO’s merken dat de zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s rondom de plaatsing van antenne-installaties in de afgelopen jaren zijn toegenomen. Er is een beweging gaande dat mensen geen antennes in de buurt van hun huis willen hebben.74 Woningbouwcorporaties zijn steeds minder bereid om de daken van hun gebouwen beschikbaar te stellen voor de plaatsing van antennes vanwege de weerstand die dit oproept bij bewoners75, met bijvoorbeeld het opzeggen van het contract als gevolg.  
	 
	Een tussenpersoon, die vaak het eerste aanspreekpunt vanuit een woningcorporatie is voor MNO’s, geeft aan dat de woningcorporaties vaak de intentie hebben om mee te werken aan de plaatsing van antenne-installaties voor de uitrol van 5G als daar voldoende draagvlak voor is onder de bewoners.76 Volgens deze tussenpersoon dient er in de regel eerst een draagvlaktoets onder de bewoners te worden uitgevoerd voordat er een nieuwe techniek zoals 5G op een bestaand antenne-opstelpunt zoals dak mogelijk gemaakt kan 
	4.2 Beleid van gemeenten   
	Meerdere marktpartijen benoemen de rol van de gemeente als een belangrijke factor. Het beleid van gemeenten, zowel wat betreft het proces rondom het wel of niet verlenen van een vergunning als de bepaling van grondprijzen, heeft een directe impact op de markt voor antenne-opstelpunten. In deze paragraaf licht de ACM toe hoe marktpartijen de rol van de gemeente op deze markt ervaren. 
	4.2.1 Omgevingswet 
	Volgens markpartijen speelt de angst bij burgers rondom het mogelijke effect van 5G op de gezondheid een belangrijke rol in de terughoudendheid van gemeenten om een vergunning of medewerking te verlenen voor het plaatsen van een antenne-installatie. In de gemeenten waar burgers intensief betrokken worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag, is het volgens een MNO zo goed als kansloos om een antenne-installatie geplaatst te krijgen. Dit komt volgens deze MNO met name omdat vooral burgers die tegen
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	4.2.2 Lokaal antennebeleid 
	Markpartijen zeggen ook aan te lopen tegen het feit dat bepaalde gemeenten geen antennebeleid hebben. Daarnaast ervaren marktpartijen dat er voor de gemeenten die wel een antennebeleid hebben, verschillen bestaan in hoe het beleid is vormgegeven en hoe deze in de praktijk uitwerkt.  
	 
	In bepaalde gemeenten ervaren MNO’s terughoudendheid om vergunningen te verlenen. Dit resulteert er volgens een MNO in dat exploitanten van bestaande locaties een sterkere onderhandelingspositie hebben ten opzichte van de MNO’s. Volgens deze MNO weigeren gemeenten in bepaalde gevallen om een vergunning te verlenen voor de plaatsing van een nieuwe antennemast, omdat er al een antennemast van een andere partij in de gemeente staat of een andere MNO reeds een zoekopdracht binnen de gemeente kenbaar heeft gemaa
	 
	De verschillen tussen gemeenten zijn volgens markpartijen ook terug te zien in de grondprijs die gemeenten vaststellen als een antennemast staat op een locatie waarvan de gemeente eigenaar is. Eén markpartij merkt dat de grondprijzen bij een aantal gemeenten de afgelopen jaren fors zijn gestegen.86 Het komt ook voor dat gemeenten extra kosten in rekening brengen per medegebruiker op een antenne-opstelpunt. 
	 
	Volgens een van de MNO’s 87 is meer uniformiteit in gemeentebeleid dan ook nodig wat betreft communicatie-infrastructuren, zoals antenne-opstelpunten en masten. Dit zorgt ervoor dat markpartijen 
	beter weten waar ze aan toe zijn, wat resulteert in meer investeringszekerheid en wat de drempels verlaagt voor de snelle uitrol van netwerken. Gemeenten werken volgens deze MNO de telecombedrijven niet bewust tegen, maar de onduidelijke en complexe afstemmingstrajecten, zorgen hier indirect wel toe. Er zijn volgens marktpartijen ook gemeenten die zich goed bewust zijn van de problematiek rondom het vinden van geschikte locaties voor de plaatsing van antenne-installaties en de intentie hebben uitgesproken o
	 
	In het gesprek met VNG is naar voren gekomen dat bij bepaalde gemeenten verschillende afdelingen verantwoordelijk zijn voor de verhuur van verschillende typen antenne-opstelpunten. Dit kan er dan ook toe leiden dat de huurprijzen binnen dezelfde gemeente van elkaar kunnen afwijken. Volgens de VNG willen gemeenten graag meewerken met MNO’s, maar ze moeten wel weten waarom een MNO een bepaalde locatie als antenne-opstelpunt nodig heeft.  
	 
	Tijdens de voorbereiding op de wijziging van de Telecommunicatiewet hebben gemeenten in VNG-verband samen met het Antennebureau gewerkt aan een voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid. Gemeenten kunnen deze gebruiken om invulling te geven aan het lokale antennebeleid. Daarnaast werken gemeenten volgens VNG ook aan een voorbeeldnota rond leges, marktconforme tarieven, voorbeeldcontracten voor gebruik gemeentelijke infrastructuur en verbeterde processen. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de communica
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	In hoofdstuk 4 zijn onder meer de marktsignalen beschreven die volgens de diverse partijen een negatief effect kunnen hebben op de markt voor antenne-opstelpunten. De combinatie van de groeiende behoefte aan mobiele connectiviteit waar MNO’s aan moeten voldoen en de problematiek die MNO’s ervaren bij het verwerven en behouden van antenne-opstelpunten resulteert volgens sommige partijen in hogere kosten.  
	 
	Stijgende vraag 
	Zoals in voorgaande hoofdstukken is uiteengezet, verwachten de MNO’s zelf een sterke groei van het benodigde aantal antenne-opstelpunten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de toenemende behoefte aan meer capaciteit en de (daarmee samenhangende) uitrol van 5G. Daar komt bij dat er strikte eisen gelden ten aanzien van dekkings- en snelheidsverplichtingen bij de geveilde 700 MHz-band.  
	 
	De ACM onderkent dat er in de toekomst meer antenne-opstelpunten nodig kunnen zijn om in de groei van het mobiele dataverkeer te kunnen voorzien. Uit het onderzoek van Dialogic blijkt echter dat het aantal antenne-opstelpunten de komende jaren in veel mindere mate zal groeien dan de MNO’s aanvankelijk hadden verwacht. Concreet verwacht Dialogic dat er tussen 2021 en 2026 in totaal tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten nodig zullen zijn. Dit is gelegen in het feit dat de MNO’s minder nieuwe antenn
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	Risico op achterblijvend aanbod 
	Aan de aanbodzijde van de markt bestaat het risico dat het aantal locaties dat gebruikt kan worden als antenne-opstelpunten niet meegroeit met de toenemende vraag naar antenne-opstelpunten. Allereerst heeft dit een structurele oorzaak. De meeste antenne-opstelpunten bevinden zich op locaties die niet primair als doel hebben om antenne-installaties te faciliteren, zoals daken van woningen en bedrijfspanden. De toenemende vraag wordt niet vergezeld door een toenemend aanbod, omdat voor een deel van de aanbied
	 
	Ook heeft gemeentelijk beleid een directe impact op de markt voor antenne-opstelpunten. MNO’s hebben in de gesprekken met de ACM gesignaleerd dat de samenwerking met gemeenten sterk wisselt. 
	Dit wordt deels veroorzaakt doordat niet alle gemeenten een antennebeleid hebben en MNO’s te maken hebben met grote verschillen in het lokale beleid. De communicatie tussen gemeenten en MNO’s verloopt daardoor niet altijd zoals beide partijen dat het liefst zien. De maatschappelijke weerstand bij groepen burgers tegen de plaatsing van antennes heeft ook impact in het verkrijgen van een vergunning van de gemeente voor het plaatsen van een antennemast. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet begin 2023
	 
	Hier tegenover staat echter dat er ook een aantal ontwikkelingen gaande zijn die een positieve impact kunnen hebben op de samenwerking tussen gemeenten en MNO’s wat ten goede komt aan het verbeteren van de connectiviteit in Nederland en de uitrol van 5G. Zoals in paragraaf 
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	 staat beschreven werkt de VNG samen met het Antennebureau aan voorbeeldnota’s met betrekking tot gemeentelijk antennebeleid, leges, marktconforme tarieven, voorbeeldcontracten voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en verbeterde processen. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en MNO’s. Daarnaast heeft het AT een leidraad medegebruik gemeentelijke infrastructuur ontwikkeld. Volgens het AT draagt de leidraad bij aan landelijke consistentie in lokaal antennebele

	 
	Risico op stijgende prijzen antenne-opstelpunten 
	Op basis van het bovenstaande onderkent de ACM dat er een risico is dat de verwachte vraag naar antenne-opstelpunten en het aanbod daarvan niet in dezelfde tempo verloopt. De ACM overweegt daarbij dat dit risico zich kennelijk nog niet manifesteert. De ACM wijst op het gegeven dat er slechts zeer beperkt gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om ontheffing te vragen voor dekkings- en snelheidseisen die verbonden zijn aan de vergunning voor het gebruik van de 700-MHz band. Dat neemt echter niet weg dat het r
	 
	Dit prijsopdrijvende effect kan mogelijk versterkt worden doordat de aanbodzijde van de markt meer geconcentreerd raakt. Deze concentratie hangt samen met twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren.  
	 
	Ten eerste hebben MNO’s in het (recente) verleden een groot deel van hun antenne-opstelpunten verkocht. Hierdoor hebben de TowerCo’s een groter aantal antenne-opstelpunten in handen. Hoewel de ACM onderkent dat concentratie aan de aanbodzijde bij kan dragen aan het risico van prijsstijgingen, heeft zij ook oog voor het gegeven dat MNO’s bij de verkoop van hun antenne-opstelpunten in de regel langlopende afspraken hebben gemaakt over de huurtarieven die MNO’s na de verkoop betalen. Dit kan MNO’s als verkopen
	 
	In de tweede plaats verenigen SSLL’s en MSLL’s zich via tussenpersonen en land aggregators. Door deze bundeling kunnen deze partijen de huurprijzen en voorwaarden die hun cliënten hanteren vergelijken. De onderhandelkracht van deze partijen kan dan toenemen. Dit kan er toe leiden dat de MNO’s lastige onderhandelingen en verhoogde huurprijzen ervaren, vooral als de MNO’s dezelfde tussenpersonen en land aggregators bij verschillende vastgoedeigenaren (voor verschillende locaties) tegenkomen. 
	 
	MNO’s hebben aangegeven dat prijsverhogingen in sommige gevallen erg fors zijn. Daarbij zijn voorbeelden gegeven die inderdaad aanzienlijke prijsstijgingen laten zien maar tegelijkertijd meer incidenteel van aard lijken te zijn. Voor zover MNO’s inzicht hebben gegeven in de gemiddelde prijsontwikkeling over een langere periode, laat dit een ontwikkeling zien die weliswaar boven de inflatie ligt, maar op voorhand niet lijkt te wijzen op een structureel excessieve prijsstijging, Daarbij overweegt de ACM dat e
	 
	De ACM is van oordeel dat in het geval een aanbieder van antenne-opstelpunten naar het oordeel van een MNO een te hoog tarief in rekening wil brengen, de geschilbeslechtingsbevoegdheid op grond van de Tw, zoals deze sinds maart 2022 geldt, een geschikt instrument is om dit te onderzoeken en zo nodig in te grijpen. De wijzigingen in de Tw zorgen er immers voor dat, naast de MNO’s, ook andere typen aanbieders van antenne-opstelpunten moeten instemmen met redelijke verzoeken tot medegebruik. In de wet staat da
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	Het goed functioneren van de markt voor antenne-opstelpunten is van belang voor de verdere uitrol van 5G in Nederland en het kunnen aanbieden van goede connectiviteit door MNO’s aan consumenten, zakelijke gebruikers en nieuwe toepassingen. De ACM ziet een aantal positieve ontwikkelingen, zoals de stappen die door VNG zijn genomen om het antennebeleid van gemeenten te verduidelijken en door het AT om meer landelijke consistentie te realiseren in lokaal antennebeleid.  
	 
	Er zijn echter ook ontwikkelingen op de markt die mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op het verwerven en behouden van antenne-opstelpunten, zoals concentratie aan de aanbodkant of het mogelijk lastiger kunnen ontwikkelen van antenne-opstelpunten door maatschappelijke weerstand. Dat kan tot gevolg hebben dat MNO’s vaker geconfronteerd worden met hoge tariefstijgingen. 
	 
	De ACM ziet in haar onderzoek niet direct aanwijzingen dat de door marktpartijen genoemde risico’s zich in de praktijk in brede zin voordoen.  De ACM ziet daarom vooralsnog geen aanleiding om in de markt voor antenne-opstelpunten in te grijpen. Maar als MNO’s of andere partijen geconfronteerd worden met weigering te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik wijst de ACM op de mogelijkheid in de Tw om dit bij de ACM aan te kaarten. De uitbreiding van het toepassingsbereik van artikel 5a.3 van de Tw zor
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