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Eindeaan
regulering
telecommarkt
De rechter heeft gisteren in een
cruciale uitspraakbepaalddat
KPNenVodafoneZiggo concur-
rentenniet hoeven toe te laten
ophunvastenetwerk.Daarmee
komt voorlopig eeneinde aande
regulering vande telecommarkt.
Deuitspraak is eengroteneder-
laag voormededingingstoezicht-
houderACM.De toezichthouder
stelde vast dat debedrijven eigen-
lijk eenduopolie hebben,maar
volgensde rechter heeft deACM
datniet goedonderbouwd.
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Eindeaan regulering telecommarkt
na forsenederlaagACMbij rechter

Jeroen Piersma
Amsterdam

Derechterheeft ineencrucialeuitspraak
bepaalddatKPNenVodafoneZiggocon-
currentenniethoeventoete latenophun
vastenetwerk.Daarmeekomtvoorlopig
een einde aan de regulering van de te-
lecommarkt. De uitspraak is een grote
nederlaag voormededingingstoezicht-
houderACM.
Het College van Beroep voor het be-

drijfsleven(CBb)deedgisterenuitspraak
overhetbesluit vandeACMuit2018dat
niet alleen KPN, maar ook Vodafone-
Ziggo andere telecompartijen toegang
moetverschaffen totzijnvastenetwerk.
Voor KPN gold die gedwongen toegang
al sinds 1995, maar Vodafone was tot
2018 vrijgesteld vandeze verplichting.
Internet-, tv- en vastetelefoniedien-

sten verlopen via het vaste netwerk.
AlleenKPNenVodafone beschikken in
Nederland over een landelijk dekkend
vast netwerk. Quamobiele netwerken
zijn ermeerpartijen, zoals T-Mobile.

DeACMmaaktzichzorgenoverdedo-
minante positie van de twee grote spe-
lersopdevastemarkt.Detoezichthouder
stelde vast dat zij eigenlijk een duopo-
liehebben,wathetgevaarmetzichmee-
brengt dat zij stilzwijgend gezamenlijk
deprijzenverhogen.DoorookVodafone
tedwingendekabelopentestellenvoor
concurrenten, stuurde de ACMaan op
meer concurrentie op demarkt voor te-
lefoon-, tv- en internetdiensten.

VodafoneZiggo enKPNgingen tegen
hetbesluitvandeACMinberoepenheb-
bennudus volledig gelijk gekregen van
derechter.HetCBbsteltvastdatdeACM
niet goed heeft kunnen onderbouwen
dat er sprake is van een duopolie op de
Nederlandse telecommarkt. Het CBB
schrijft: ‘Het College is tot het oordeel
gekomen dat de conclusie van de ACM
datKPNenVodafone opde retailmarkt
voor (bundelsmet) internettoegang in
staat zijn omdoor onderlinge afstem-
ming de prijzen hoog te houden, geen
standhoudt.’

Internet-, tv- en vastetelefoniediensten verlopen via het vaste netwerk. Alleen KPN en Vodafone beschikken in
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$ Rechter deedgisteren
uitspraak over telecomzaak

$ Vast netwerk hoeft niet
open voor concurrenten

$ Regulering telecommarkt
is daarmee ten einde

ACM besloot in 2018
dat VodafoneZiggo
andere partijen op
zijn vaste netwerk
moest toelaten

Het CBb vernietigt het besluit van de
ACMengeeftdetoezichthouderookniet
demogelijkheid omhet besluit te her-
stellen.Daarmee isdeuitspraakniet al-
leen glashelder,maar ook keihard voor
deACM.Beroep isnietmeermogelijk.

VoorT-Mobile,maarookvooreenaan-
tal andere telecombedrijven, is de uit-
spraakeengroteteleurstelling.T-Mobile
claimtmoeite te hebben om te concur-
rerenmetdetweegrootmachten,omdat
KPNeenstevigeprijs rekentvoorhetge-
bruik van zijn vaste netwerk. T-Mobile
hooptedieprijsnaarbenedentekrijgen
door ook vandekabel vanVodafonege-
bruik tekunnenmaken.T-Mobileheeft
zelfookeenkleinvastnetwerk,maardat
is niet voldoendeominheelNederland
vaste diensten te kunnenaanbieden.

De ACM laat in een reactie weten ‘te-
leurgesteld’ tezijnoverdeuitspraakvan
hetCBb.Omeraantoetevoegendatniet
alleendereguleringvanVodafone,maar
ookdie vanKPNnu vandebaan is. ‘Dat
betekent dat aanbieders zonder eigen
netwerk geen toegang kunnen afdwin-
gentotdienetwerkenvoorhetaanbieden

vandienstenaanmensenenbedrijven.’
Reguleringvandevastemarktwasde

kernvandebemoeienisvandeACMmet
de telecommarkt.Mededingingsadvo-
caatMartijnvandeHelvanMaverickgaat
ervanuitdatalleeneenwetswijzigingde
regulering van de telecommarkt inNe-
derland kan herstellen. ‘Dewetgever is
aanzet als zedekabel openwillengooi-
en.’ Hij voegt eraan toe dat de ACMeen
lastige route heeft gekozen omde vaste
markt te reguleren. ‘Het ismoeilijk om
gezamenlijkedominantieaan te tonen.
Het getuigt van lef omhet toch te pro-
beren.’

Taco Jelgersma, eigenaar vanYouCa,
eenbedrijfdatgebruikhadwillenmaken
van de kabel van Vodafone om tv-dien-

sten aan te bieden, is kritisch over het
optreden van de ACM. ‘Dat de ACMen
delandsadvocaatvanPelsRijckenblijk-
baar geenkanshebbengezienaanmer-
kelijkemarktmacht aan te tonen, geeft
echt te denken over de kwaliteit en de
slagkracht vanbeidepartijen.’

VodafoneenKPNzijnblijmetdeuit-
spraak. ‘Wij hebben altijd geloofd dat
de breedbandmarkt inNederland zeer
competitief is’, schrijftVodafone ineen
reactie. ‘Het besluit van de ACM zou
een goed functionerendemarkt in ge-
vaar hebben gebracht zonder dat daar
een juiste rechtvaardiging voor is.’ KPN
voegtdaaraantoedatdetoegangtotzijn
netwerk voor de lange termijn is gega-
randeerddoor langlopendecontracten.

Deuitspraakheeftnietalleenbeteke-
nisvoorNederland.OokeldersinEuropa
zullen rechters deze uitspraakmoeten
betrekkeninhunreguleringsbesluiten,
zegt Hendrik Rood van adviesbureau
Stratix. ‘Quaimpactopdetelecommarkt
en uitstraling naar de rest van Europa
gaat dit verder dande stikstofuitspraak
vandeRaad vanState.’
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