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Directie TVP 
t.a.v. de heer R. Knoop 
Postbus 16326 
2500 BH DEN HAAG 

Per e-mail: Toezeggingen2022Pacm.nl 

Geachte heer Knoop, 

Betreft: Ontwerpbesluit Toezeggingen KPN en Glaspoort 

Met belangstelling nam Broadcast Partners (hierna: BP) kennis van het Ontwerp-Toezeggingsbesluit tussen 

ACM en KPN/Glaspoort en de daarin opgenomen toezeggingen. Dat geeft haar aanleiding tot de volgende 

opmerkingen, die zij maakt namens On Tower Netherlands B.V. en The Broadcast Group B.V. 

Belang van BP en haar klanten 

BP is de zenderoperator van de meeste Nederlandse publieke en commerciele radiostations; tot haar klanten 

behoren onder meer de 4 landelijke FM-zenders van de NPO, de 13 regionale publieke FM-zenders, de 9 

landelijke commerciele radiostations, circa 20 regionaal commerciele radiostations en de distributie van circa 

90 digitale radiokanalen via DAB+. 

Radiodistributie leunt in belangrijke mate op de aanvoer van het signaal via vaste verbindingen (koperlijnen, 

ofschoon die langzaam uitgefaseerd worden, en glasvezelverbindingen). Deze zijn essentieel, vanwege hun 

snelheid maar vooral vanwege hun betrouwbaarheid; het gebruik er van wordt ook standaard als eis 

voorgeschreven bij by. aanbesteding van zendernetwerken door publieke omroepen. Het gaat bij vaste 

verbindingen, kortom, om een essentiele voorziening met grote maatschappelijke betekenis. 

Op deze gronden is Broadcast Partners dan ook rechtstreeks belanghebbende bij het ontwerpbesluit. 

KPN dominant; regulering onmisbaar 

Dat dwingt ook tot een bijpassend kader van regulering die voldoende prijsdruk en redelijke voorwaarden 

afdwingt. De structuur van de markt en in het bijzonder de dominante positie die KPN daarin inneemt, 

beschouwt BP als een ongewenste en zorgelijke situatie. De afhankelijkheid die andere telecomoperators 

jegens KPN ervaren, is onevenredig groot en dat stelt KPN in staat om haar de facto monopoliepositie uit to 

buiten, via onredelijk hoge prijzen en voorwaarden. Dat werkt niet alleen door in de business case van de 

concurrenten van KPN, maar ook in die van hun afnemers, zoals Broadcast Partners en haar klanten. 
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Effectieve regulering is dan ook onmisbaar om de dominante positie van KPN te redresseren. 

Daarbij wijst Broadcast Partners erop dat de aanbodzijde van de telecommarkt steeds minder aanbieders 

telt; de concurrentie neemt dus af en de dominantie van KPN steeds verder toe. Dat versterkt het geschetste 

effect en dus ook, het belang van adequate regulering. 

ACM constateert terecht mededingingsproblemen 

Broadcast Partners stelt vast, dat de ACM in haar initiele onderzoek erkent dat de positie van KPN bepaalde 

mededingingsproblemen en marktrisico's veroorzaakt waar het gaat om de vaste verbindingen. In het 

bijzonder waar het gaat om de (tarief)voorwaarden die KPN en Glaspoort hanteren voor wholesaletoegang 

tot hun glasvezelnetwerken. Volgens de ACM kan dit de komende jaren leiden tot nadelige gevolgen door 

(te) hoge prijzen en de keuze voor lagere snelheden. Meer concreet, gaat het erom dat marktpartijen geen 

toegang krijgen tot hoge bandbreedtes, omdat die voorbehouden zijn aan de eigen klanten van KPN en om 

het feit, dat marktpartijen navenant meer betalen voor dezelfde bandbreedte. 

BP onderschrijft deze analyse. Tegelijkertijd en daar bovenop wijst zij erop dat dit nadeel - anders dan ACM 

lijkt te veronderstellen - niet alleen optreedt voor consumenten maar ook voor zakelijke afnemers, zoals de 

klanten van BP. Als de geschetste risico's optreden, hebben zij ook met hogere kosten te maken. Bovendien 

kan ons bedrijf en haar klanten vanuit concurrentie-oogpunt vaak niet toe met lagere snelheden; zij worden 

dus gedwongen om voor hogere snelheden producten af te nemen bij KPN of tegen (nog meer) excessieve 

tarieven die andere aanbieders (concurrenten van KPN) noodgedwongen in rekening moeten brengen. Dit 

belang is naar de mening van BP in de analyse nog onvoldoende meegewogen en dat vraagt bijstelling. 

ACM treft ten onrechte geen regulering 

Het wekt echter grote verbazing dat ondanks dat ACM de genoemde problemen wel erkent en voorziet, zij 

geen adequate instrumenten kiest om die te bestrijden. 

BP vindt dat ACM de mededingingsrisico's op de zakelijke eindgebruikersmarkt - die zij nu volledig buiten 

beschouwing laat - alsnog in haar analyse moet meenemen en van een serieuze oplossing moet voorzien. 

De toezeggingen van KPN hebben betrekking op de wholesalediensten; deze worden evenwel ook gebruikt 

voor zakelijke dienstverlening, zoals die van ons bedrijf. Gelet op de afhankelijkheid van de genoemde 

verbindingen, is het op z'n zachtst gezegd onverstandig om de omroepdistributiemarkt afhankelijk te maken 

van een situatie, waarin KPN de tarieven en voorwaarden de facto kan dicteren. De ervaring uit het verleden 

bevestigt dat ook, zoals dat ook het geval is in andere lidstaten van de EU of andere monopolistische 

markten. BP dringt er dan ook met klem op aan dat de AMC in haar definitieve besluit de zakelijke markt 

wel in de analyse betrekt, de problemen in die markt onderkent en vervolgens daar ook verplichtingen aan 

KPN oplegt om de geschetste risico's te voorkomen. 
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Daarnaast ontbreekt het in de analyse van ACM in het geheel aan het onderkennen van de risico's die 

besloten liggen in de afschakeling van het kopernetwerk van KPN. Juist daar is toezicht door ACM in de 

komende jaren onmisbaar: zonder regulering stelt ACM KPN immers in staat om de migratie van koper naar 

glas zo in te zetten, dat zij klanten en marge wint ten opzichte van haar wholesale-afnemers. Dat werkt 

nadelig uit voor een partij zoals BP die de nadelen daarvan ondervindt via hogere tarieven en een beperking 

van het toch al schaarse aantal aanbieders. Voor de kortere termijn is die situatie ongewenst, maar voor de 

langere termijn zelfs onaanvaardbaar - zeker in de situatie waar de ACM wel de instrumenten heeft om er 

wat aan te doen. Het ligt dus beslist op de weg van de ACM om juist in deze fase haar rol als toezichthouder 

op te nemen en effectief toezicht te houden op dit punt. 

BP voegt daar ten slotte nog aan toe dat zij vindt dat de ACM niet mag leunen op de toezeggingen van KPN 

en het vertrouwen in eventuele ex post vangnetten. Ex post oplossingen werken in de praktijk immers niet 

afdoende, nemen te veel tijd in beslag en leggen onevenredig zware bewijslast op de klagende partij en 

ACM. Daarmee verdwijnt dus de dynamiek uit de markt. TerwijI ex ante regulering juist bedoeld is om die 

dynamiek in deze markt te bewaren. Juist daarom verwierf ACM ook alle benodigde instrumenten om de 

door haarzelf geconstateerde problemen te elimineren. Bovendien weet de ACM als Been ander dat water 

altijd naar het laagste punt loopt: een dominante partij zoals KPN zal dus per definitie elke mogelijkheid om 

haar marktpositie te versterken en de marktmacht te optimaliseren ten laste van de eindgebruikers, zoeken 

en benutten. ACM is aangesteld om dat te voorkomen. Van de ACM mag dan ook verwacht worden, dat zij 

de instrumenten die zij kreeg om dat te voorkomen, ook daadwerkelijk inzet. 

Indien en voor zover de ACM op basis van het verleden terughoudend zou zijn met optreden vanwege 

eventuele weerstand die zij verwacht in Europa, merkt BP nog op dat zolang niet gepoogd is om een 

adequaat besluit te nemen, die weerstand niet als overweging mag worden meegenomen. De praktijk heeft 

eerder ook al laten zien dat een gedegen besluit, dat goed gemotiveerd is, potentiele problemen identificeert 

en waarvan zoveel partijen afhankelijk zijn, juist een prima kans van slagen heeft. De ACM weet bovendien 

dat in zo'n traject zij ook bijval krijgt vanuit marktpartijen om die eventuele weerstand tegen te gaan. De 

Nederlandse telecommarkt heeft dan ook behoefte aan een waakhond die bijt waar dat nodig is; in plaats 

van instemt met mooi ogende, maar niet doeltreffende oplossingen die KPN als bewaakte partij zelf aanreikt. 

Verzoek 

Resumerend, verzoekt BP de ACM dan ook om (1) alsnog een volledige analyse van de mededingings-

problemen uit te voeren met medeneming van de zakelijke markt en de hierboven geschetste overwegingen 

en (2) de in die analyse door ACM geconstateerde problemen effectief te remedieren via een volwaardig 

reguleri ngsbeslu it. 

Een besluit op basis van toezeggingen van KPN/Glaspoort heeft nadrukkelijk minder de voorkeur. Maar als 

en voorzover ACM daar toch aan wenst vast te houden, verlangt dat van ACM ook dat zij alsnog een volledige 

analyse uitvoert, alle potentiele problemen adresseert en voor elk van die problemen een toereikende 
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toezegging eist van KPN. Als KPN daar niet in mee zou willen, ligt het o. i. alsnog op de weg van ACM om 

dan alsnog een volwaardig reguleringsbesluit te nemen. 

Tot slot bepleit BP dat de ACM - anders dan tot nu toe in dit dossier gebeurde - de markt en afhankelijke 

afnemers via vooroverleg meer en beter te betrekken. Consultatie vooraf voorkomt immers problemen 

achteraf. BP is dan ook graag bereid om met ACM in gesprek te treden over de potentiele 

mededingingsproblemen en de oplossingen daarvoor, voordat ACM tot definitieve besluitvorming overgaat. 

Zij verzoekt de ACM om dat vooroverleg te organiseren en verzoekt de ACM daarnaast om op de hoogte 

gehouden te worden van verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Hobert-jan van der Hoeven 

directeur 
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