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Bewaren



KPN zet concurrenten in de glasvezelmarkt klem, stelt de Autoriteit Consument en
Markt.

Dat zorgt voor onzekerheid bij potentiële investeerders en financiers.

Het gevolg daarvan kan zijn dat de Nederland achterop raakt bij de aanleg van
glasvezel.

Telecombedrijf KPN bedient zich in de concurrentiestrijd op de glasvezelmarkt van

trucs die de snelle aanleg van glasvezel in Nederland mogelijk vertragen. Dat

concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een marktstudie die vrijdag

wordt gepubliceerd.

De marktleider zet concurrenten onder andere klem door hun business case met

hele gerichte aanleg van glasvezel onderuit te halen, en zaait onzekerheid bij

potentiële investeerders en financiers door óók de aanleg van glasvezel aan te

kondigen in gebieden waar andere partijen daar al mee bezig zijn.

De ACM waarschuwt voor het risico dat investeerders door dit soort gedragingen de

aanleg van glasvezel hier te risicovol gaan vinden en dat zij hun geld in het

buitenland gaan inzetten. Daardoor raakt Nederland achterop bij de aanleg van

glasvezel.
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Concurrentiestrijd opgelaaid
'We zien geen overtredingen van de wet', zegt ACM-bestuurder Henk Don in een

toelichting. 'En ik kan KPN ook niet verwijten dat het bedrijf een sterke positie op de

markt heeft. Maar we hebben wel zorgen, met name voor de aanleg van glasvezel in

het stedelijk gebied.'

Begin dit jaar waren ongeveer 3,5 miljoen van de 8 miljoen Nederlandse

huishoudens aangesloten op glasvezel. Een groot deel van het platteland en dorpen

heeft inmiddels glasvezel, maar in de stedelijke gebieden is nog een lange weg te

gaan.

3,5 mln
Aantal Nederlandse huishoudens met glasvezel. Er zijn 8 mln huishoudens.

De laatste jaren is de concurrentiestrijd bij de aanleg van glasvezel flink opgelaaid.

Binnen- en buitenlandse partijen zien glasvezel als interessante investering. De

aanleg van dit soort internetverbindingen wordt gezien als cruciaal voor de

digitalisering van de Nederlandse economie, maar het is ook bijzonder kostbaar en

de terugverdienperiode is zeer lang. De aanleg van twee netwerken op één plek is

dan ook meestal niet rendabel, stelt de ACM vast op basis van gesprekken met

investeerders.

We zien geen overtredingen van de wet. Maar we hebben wel zorgen.’
• Henk Don, bestuurder ACM

Toch is dat wat nu met enige regelmaat gebeurt of dreigt te gebeuren. Op plekken

waar concurrenten plannen aankondigen voor de aanleg van glasvezel, ziet de ACM

dat KPN vaak direct reageert, waarbij de strategie lijkt te zijn 'concurrenten klein te

houden, marktaandeel te behouden en het kopernetwerk uit te putten'.

Mogelijkheden tot ingrijpen zijn beperkt
Hoe die strategie voor het algemeen belang nadelig uitwerkt, blijkt onder meer uit

de situatie in Breda. Daar had het bedrijf E-Fiber vergevorderde plannen om de hele

gemeente te 'verglazen' —zowel de meest rendabele wijken in de binnenstad als de

verder uit elkaar liggende adressen aan de rand. KPN kondigde daarop echter aan

óók in Breda glasvezel aan te gaan leggen, maar alleen in twee wijken waar de aanleg

relatief goedkoop is. Daarmee was de business case voor E-Fiber niet langer
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haalbaar, het bedrijf trok zich terug en de stad krijgt uiteindelijk minder glasvezel

dan mogelijk was geweest.

'We hebben geen mogelijkheden om in te grijpen', zegt Don. 'Maar we hopen door

dit onder de aandacht te brengen partijen wel tot ander gedrag aan te zetten.'

De ACM formuleert in het onderzoek wel een aantal zaken die het risico van

weglekken van investeringen in glasvezel kunnen verkleinen. De toezichthouder wil

gemeenten meer mogelijkheden geven om een 'first mover' in een markt (de partij

die als eerste in een gebied wil aanleggen) tijdelijk te beschermen. Daarover gaat de

ACM in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en gemeenten.

Daarnaast wil de ACM gezamenlijke investeringen (co-investment), waarbij

marktpartijen samen kunnen optrekken, stimuleren. Ook gaat de marktautoriteit de

concurrentiestrijd op de glasvezelmarkt scherper in de gaten houden.

KPN laat weten het rapport van de ACM eerst te willen bestuderen en pas later te

kunnen reageren.
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