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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is op grond van de Telecommunicatiewet 

verantwoordelijk voor het toezicht op en het reguleren van de telecommarkt. Vanuit deze 

taak bakent ACM relevante markten af en onderzoekt zij of er in deze markten sprake is 

van een aanmerkelijke marktmacht van één of meerdere marktpartijen. Op basis van deze 

constateringen beslist ACM over het aanpassen van de regulering voor deze markt.  

De Telecommunicatiewet vereist dat ACM de noodzaak van haar regulering expliciet 

motiveert en haar verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen van de markt en 

marktverhoudingen onderbouwt. Dit prospectieve onderzoek naar marktaandeel-

ontwikkeling in de telecomsector geeft een kwantitatieve invulling aan deze onderbouwing 

voor de periode 2014 tot en met 2018.  

1.2 Doelstelling en afbakening 

Hoofddoel van het prospectieve onderzoek is het kwantitatief inschatten van de 

toekomstige marktontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende marktverhoudingen. De 

inzichten uit het onderzoek leiden tot een onderbouwd, kwantitatief prognosemodel voor 

de volumes (en daaruit volgende marktaandelen) in de segmenten voor internettoegang, 

vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. De prognose betreft de jaren 2014 tot en met 

2018, waarbij het model steeds de eindsituatie per jaar prognosticeert.  

In de prognose wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen het consumenten- en 

zakelijke segment, de onderliggende infrastructuur en de verschillende aanbieders. Het 

prognosemodel is gebaseerd op extrapolatie van historische trendlijnen. Bovenop dit 

basismodel worden de diverse te verwachten veranderingen (onder meer in het 

productaanbod, de vraagontwikkeling en verdienmodellen) gemodelleerd als trendbreuken 

ten opzichte van de historische trendlijn.  

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op diensten die via vaste aansluitingen worden 

aangeboden. Desalniettemin wordt ook de impact van mobiele diensten op de volumes 

voor diensten, die over vaste infrastructuur worden aangeboden, meegenomen.  

Analoog hieraan worden ook over-the-top-alternatieven voor telefonie- en zakelijke 

netwerkdiensten niet geprognosticeerd, maar meegenomen als invloed op het totale 

volume.  

In dit onderzoek gaan we uit van de indelingen en afbakeningen die door ACM zijn 

vastgesteld ten aanzien van de telecommarkt. Er worden in dit onderzoek expliciet géén 

conclusies getrokken over de afbakening van relevante markten of dominantie van 

aanbieders. Het onderzoek dient mogelijk als een van de bronnen op basis waarvan ACM 

dergelijke conclusies trekt. In de prognose wordt steeds aangenomen dat de regulering 

zoals die nu geldt in de periode tot en met 2018 van toepassing is. 

1.3 Over de auteurs 

Dialogic innovatie & interactie is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau (opgericht 

in 1998 en gevestigd in Utrecht) dat is gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het 

gebied van (telecom)infrastructuur, informatie, educatie en innovatie. Onder de 

opdrachtgevers bevinden zich zowel de nationale overheid, provincies en gemeenten, als 



Dialogic innovatie ● interactie 6 

ook internationale (lokale) overheden. Daarnaast werkt Dialogic voor diverse grote en 

kleine publieke en private partijen. Dialogic ondersteunt de betrokken partijen door middel 

van toekomstgericht strategisch (beleids)onderzoek en onderzoeksgebonden advisering. 

Dialogic voerde in het verleden diverse onderzoeken uit voor OPTA (de voorganger van 

ACM). Zo voerde Dialogic in de periode 2007-2009 drie onderzoeken uit naar het zakelijke 

eindgebruikerssegment, waarin werd gekeken naar (onder andere) substitutie-effecten en 

behoeften. In 2011 voerde Dialogic in opdracht van OPTA onderzoek uit naar misbruik bij 

090x- en SMS-diensten.  

Dialogic heeft bij de uitvoering van het onderzoek samengewerkt met TNO. TNO heeft op 

verzoek van Dialogic op een aantal specifieke gebieden zijn kennis over markten en 

technologische ontwikkelingen ingebracht. Daarnaast hebben TNO-experts vanuit hun 

brede telecom- en internetkennis gefungeerd als klankbord voor de onderzoekers van 

Dialogic bij het analyseren van trends en trendbreuken. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode beschreven die is gehanteerd bij het uitvoeren van het 

onderzoek. In dit hoofdstuk beschrijven we dat we onderscheid maken tussen drie 

separate segmenten. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn respectievelijk uitwerkingen van de 

resultaten voor het segment internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. 

Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een beschouwende afsluiting die betrekking heeft op alle 

genoemde segmenten. In het gehele document geven we middels een getal [rechte haken] 

bronnen weer. Het getal binnen de haken correspondeert met de verwijzingen in de 

literatuurlijst (p. 83). 
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2 Methodologie 

Om een goed beeld te krijgen van de toekomstige ontwikkelingen in de segmenten  

vaste telefonie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten is een gestructureerde 

onderzoeksmethode gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt deze methode nader toegelicht. 

2.1 Uitgangspunten van het onderzoek 

In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een aantal uitgangspunten die bepalend zijn voor 

de reikwijdte van het onderzoek en het gehanteerde analytisch kader. Een fundamentele 

keuze die in de onderzoeksopzet is gemaakt, is dat we steeds uitgaan van de huidige 

situatie en de historische trends die daartoe hebben geleid (‘trendlijnen’), en vervolgens 

afwijkingen (‘trendbreuken’) definiëren die samen met extrapolatie van de historische 

trend tot een prognose leiden. Een tweede keuze is om de prognose ‘bottom-up’ op te 

bouwen: de geprognosticeerde marktaandelen volgen uit prognoses voor absolute volumes 

voor alle mogelijke combinaties van diensten, aanbieders, infrastructuur en doelgroep 

(consument/zakelijk). Het eindproduct van dit onderzoek is (naast deze eindrapportage) 

een matrix met een volumeprognose voor elke combinatie. Concreet leidt dat tot de 

volgende uitgangspunten: 

 We gebruiken de huidige categorisering zoals deze door ACM is gedefinieerd. Deze 

definities worden gebruikt in de rapportages van de marktpartijen aan ACM. Daar-

naast worden de definities ook gebruikt in de Telecommonitor van ACM. In dit 

rapport doen we geen uitspraken over de validiteit van de definities. Wanneer de 

categorisering van ACM ontoereikend of nog in ontwikkeling is (bijvoorbeeld op het 

gebied van Hosted Voice en OTT) geven we een voorzet met onze eigen definities. 

Daarbij zullen we specifiek voor de opkomende diensten aangeven waar dit impact 

heeft op de bestaande afbakening. 

 

 We baseren de historische trendlijnen primair op de rapportages van de marktpar-

tijen aan ACM. Waar nodig maken we gebruik van secundaire, onafhankelijke 

databronnen. 

 

 De prognoses hebben betrekking op de situatie na afloop van het laatste kwartaal 

(Q4) van het genoemde jaar. Voor het berekenen van de historische trendlijnen 

hebben we ook gegevens van andere kwartalen gebruikt, omdat zo kan worden 

gecorrigeerd voor onregelmatigheden in de data. 

 

 In alle segmenten prognosticeren we de marktaandelen voor de grootste relevante 

aanbieders op dienstenniveau, zoals door ACM geïdentificeerd. Zo nemen we bij-

voorbeeld Reggefiber niet mee als aanbieder, en KPN wel als het gaat om het 

leveren van internettoegang over glasvezel. Wanneer dat opportuun is, gebruiken 

we wel informatie over niet-aanbieders zoals Reggefiber als input voor de progno-

ses (een voorbeeld is de uitrolsnelheid van Reggefiber, welke een belangrijke 

parameter is in de prognoses voor het volume internettoegang over glas in het 

consumentensegment). 

 

 De prognoses in dit onderzoek betreffen uitsluitend retail-aansluitingen. Hiervoor is 

gekozen om dubbeltellingen te voorkomen. Het onderscheid tussen retail en who-
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lesale wordt gemaakt op basis van de definities die hiervoor door ACM zijn vastge-

steld (zie onder andere [15]). 

 

 Aansluitingen die onderdeel uitmaken van een multiplay-aanbod worden als 

reguliere aansluiting meegenomen. Een multiplayaanbieding is een gebundelde 

combinatie van verschillende diensten (internettoegang, telefonie en/of televisie), 

in vaste en/of mobiele vorm.  

 

 Mobiele aansluitingen en straalverbindingen worden in alle segmenten buiten 

beschouwing gelaten.  

 

 We formuleren geen conclusies over regulering als gevolg van de prognose.  

 

 We modelleren geen tweedeorde-effecten zoals strategisch gedrag van marktpar-

tijen en toekomstige regulering. Er is feitelijk geen andere juiste keuze dan het 

negeren van toekomstige regulering. Toekomstige regulering zal mogelijk worden 

gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek, waardoor een merkwaardige cirkel-

redenering ontstaat. Als marktpartijen zich naar aanleiding van onze prognoses 

en/of uitspraken over toekomstige regulering anders gaan gedragen, dan zou het 

onderzoek haar eigen resultaten beïnvloeden. Gevolg hiervan is dat voorgenomen 

consolidaties en acquisities ook niet kunnen worden meegenomen: er zal in die 

gevallen immers mogelijk sprake zijn van nieuwe regulering.  

 

 In sommige prognoses speelt de vraag hoe de behoefte van de afnemer zich zal 

ontwikkelen. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde infrastructuur niet meer kan vol-

doen aan de behoefte van een afnemer, zal deze wellicht aan marktaandeel 

inboeten doordat de afnemer overstapt naar een dienst die dat wel kan. We gaan 

ervan uit dat afnemers echter niet altijd rationeel zullen kijken naar de kwaliteit 

van de diensten. Een concreet voorbeeld is de invloed van beschikbare bandbreed-

te op de marktaandeelontwikkeling voor internettoegang voor consumenten. We 

gaan ervan uit dat consumenten niet afgaan op geadverteerde of feitelijk behaalde 

snelheden, maar of de dienst aan de behoefte van de afnemer kan voorzien of niet. 

2.2 Analytisch kader 

Het onderzoek richt zich op het kwantitatief inschatten van de toekomstige marktontwikke-

lingen en de hieruit voortvloeiende marktverhoudingen. Hierbij moeten uitsplitsingen 

gemaakt worden over verschillende dimensies, zoals dienstencategorie, infrastructuur en 

jaar. Het moet dus bijvoorbeeld mogelijk zijn om het marktaandeel in 2017 te bepalen van 

aanbieder X voor internettoegang, maar ook aanbieder X voor internettoegang via 

glasvezel. We hebben er daarom voor gekozen om een model te ontwikkelen waarmee de 

ontwikkelingen in absolute volumes kunnen worden voorspeld. De relatieve marktaandelen 

volgen vervolgens uit dit model als verhoudingen tussen de absolute volumes.  

In het onderzoek nemen we de door ACM reeds gehanteerde definities en afbakening van 

marktsegmenten voor het kwantificeren van marktvolumes [15] als uitgangspunt. Deze 

definities worden door ACM onder andere toegepast in de door haar gepubliceerde 

Telecommonitor.  

In dit onderzoek hanteren we een apart model voor ieder segment. De drie segmenten zijn 

internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Elk model is opgebouwd 

volgens een boomstructuur. Bovenaan staat steeds het totale aantal aansluitingen (Totaal) 

van de desbetreffende markt. Daarna zoomen we steeds verder in, waarbij de som van de 
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opsplitsing steeds gelijk is aan het aantal van het niveau erboven. Voor het bepalen van de 

volgorde van inzoomen kijken we naar de beschikbaarheid van de data. De data waarover 

we de minste zekerheid hebben plaatsen we bij voorkeur onderin de ‘boom’. Hieruit volgen 

de modellen zoals weergegeven in Figuur 1, Figuur 2 en Figuur 3.  

2.2.1 Internettoegang 

Het segment ‘internettoegang’ bestaat uit alle vaste, breedbandige retailaansluitingen in 

Nederland voor zowel consumenten als zakelijke afnemers. Onder breedband wordt een 

internetverbinding verstaan met een bandbreedte van tenminste 256 kbit/s. Met een 

‘aansluiting’ bedoelen we specifiek het abonnement op de internettoegangsdienst en niet 

specifiek de fysieke aansluiting.  

In het analytisch kader voor internettoegang (zie Figuur 1) wordt het hoogste niveau 

wederom gevormd door het totaal aantal internetaansluitingen. Dit wordt vervolgens 

uitgesplitst naar infrastructuur (glas, kabel of koper). Ten slotte worden de volumes 

uitgesplitst naar de aanbieders met de hoogste volumes. 

Het onderscheid tussen consumenten- en zakelijke aansluitingen per aanbieder en 

infrastructuur kan niet direct worden gemaakt op basis van historische data van ACM, en 

moet dus worden geschat op basis van externe en/of secundaire data. Het onderscheid 

naar consument/zakelijk is om deze reden op het laagste niveau in het model opgenomen, 

omdat deze uitsplitsing de grootste onzekerheid kent. In dit rapport geven we vanwege 

deze onzekerheid geen marktaandeelprognose voor combinaties van aanbieder en 

doelgroep, maar alleen voor de aanbieders en de doelgroepen afzonderlijk. 

 

Figuur 1 Boomstructuur internettoegang 

In Tabel 1 hieronder staan de aanbieders die separaat worden meegenomen in het 

prospectieve model voor internetaansluitingen per infrastructuur. Een belangrijke 

kanttekening bij deze tabel is dat het aantal verschillende aanbieders, met name voor 
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internet over koper, erg groot is. Een aantal van deze aanbieders is bovendien (recentelijk) 

opgegaan in andere partijen. Voor het berekenen van de trends op basis van historische 

data, hebben we over deze lijst dus een slag moeten maken. In overleg met ACM heeft een 

classificatie plaatsgevonden. Voor de groslijst met aanbieders en hun uiteindelijke ‘label’ in 

het prospectieve model, verwijzen we naar Bijlage 2. 

Tabel 1 Meegenomen aanbieders in de prognose voor internettoegang 

Glas Kabel Koper 

CAIW CAIW KPN 

KPN Delta Tele2 

Solcon UPC Online.nl 

Tele2 Ziggo Vodafone 

UPC Overige Overige 

Vodafone   

Ziggo   

Overige   

2.2.2 Vaste Telefonie 

Het segment ‘vaste telefonie’ bestaat uit alle vaste retailaansluitingen in Nederland op het 

publieke telefonienetwerk voor zowel consumenten als zakelijke afnemers. Met een 

‘aansluiting’ bedoelen we specifiek het abonnement op de dienst en niet specifiek de 

fysieke aansluiting. We beschouwen in het onderzoek alleen de diensten die binnen de 

definities van ACM vallen. Hosted Voice en OTT worden, vanwege het afwijkende karakter 

en het ontbreken van historische data over aantallen aansluitingen (voor zover daarvan 

kan worden gesproken) separaat behandeld. Concreet kwantificeren we churn1 van vaste 

telefonie naar Hosted Voice en OTT op het niveau van het totale marktvolume.  

In het analytisch kader voor vaste telefonie (zie Figuur 2) wordt het hoogste niveau 

gevormd door het totaal aantal aansluitingen. Dit wordt vervolgens uitgesplitst naar 

enkelvoudige, tweevoudige en meervoudige verbindingen. De volgende dimensie in het 

model is het onderscheid naar VoB, PSTN en ISDN, dat verder vertakt naar de aanbieders 

met de meeste aansluitingen in de vierde laag. Merk op dat er (in lijn met de door ACM 

gehanteerde definities) is gekozen om ISDN-1 als tweevoudig product te beschouwen 

(technisch gezien is ISDN-1 een ISDN-2 aansluiting waarover slechts één gesprek tegelijk 

wordt toegestaan).  

                                                

1 Met churn bedoelen we een overstap van een afnemer tussen aanbieders, diensten of beide. De 

churn rate geeft het aantal aansluitingen (bij een bepaalde aanbieder en/of voor een bepaalde 

dienst) aan dat wordt opgezegd als gevolg van churn. 
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Figuur 2 Boomstructuur vaste telefonie 

De laatste dimensie is de infrastructuur waarover de aansluitingen worden aangeboden. 

Aangezien er vanuit de brondata van ACM hiervan geen primaire uitsplitsingen voor 

beschikbaar zijn, worden de historische waarden geschat op basis van verschillende 

secundaire bronnen. Zo zijn er in de historische dataset geen cijfers beschikbaar over de 

infrastructuur waarover aanbieders huurlijnen leveren. De verdeling van volumes over 

infrastructuur wordt voor huurlijnen daarom onder meer gebaseerd op de verdeling over 

infrastructuren per aanbieder zoals gerapporteerd aan ACM voor multisite-aansluitingen2.  

In het model worden de aanbieders met een groot marktaandeel separaat meegenomen, 

terwijl de ‘kleinere’ aanbieders worden gegroepeerd onder het label ‘Overige’. Tabel 2 toont 

de separaat meegenomen aanbieders voor vaste telefonie. Een overzicht van de 

totstandkoming van de labeling verschillende aanbieders is te vinden in Bijlage 2. 

                                                

2Ter illustratie een voorbeeld: als aanbieder X verantwoordelijk is voor een volume van 100 huurlijnen, 

en aanbieder X 40% van haar multisite-aansluitingen over koper realiseert, dan tellen we 40 

huurlijnaansluitingen bij de infrastructuur koper. 

Totaal

Enkelvoudig Tweevoudig Meervoudig

A
a
n
b
ie

d
e
r

VoB 1 PSTN
VoB 2-

12
ISDN
1 & 2

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

VoB n
ISDN
15, 20 

& 30

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

G
la

s

K
a
b
e
l

K
o
p
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r

A
a
n
b
ie

d
e
r



Dialogic innovatie ● interactie 12 

Tabel 2 Meegenomen aanbieders in de prognose voor vaste telefonie 

Enkelvoudig Tweevoudig Meervoudig 

CAIW KPN BT 

Delta Pretium KPN 

KPN Tele2 Tele2 

Online.nl UPC UPC 

Pretium Ziggo Vodafone 

Scarlet Overige Ziggo 

Tele2  Overige 

UPC   

Vodafone   

Ziggo   

Overige   

2.2.3 Zakelijke netwerkdiensten 

Zakelijke netwerkdiensten betreffen diensten die connectiviteit leveren tussen twee of 

meer locaties/vestigingen van bedrijven of organisaties3 waarvan er zich tenminste één in 

Nederland bevindt. Als deze connectiviteit wordt geleverd op basis van een reeds bestaand, 

gedeeld netwerk, is sprake van een VPN (Virtual Private Network). In sommige gevallen 

wordt de netwerkdienst echter over een meer afgescheiden infrastructuur geleverd; 

hiervan is sprake bij huurlijnen en Dark Fiber-verbindingen.  

 

Figuur 3 Boomstructuur zakelijke netwerkdiensten  

                                                

3 En in sommige gevallen, zoals bij Dark Fiber, verbindingen naar andere locaties waar de afnemer een 

aansluiting wenst, zoals een datacentrum.  
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Het model voor zakelijke netwerkdiensten in Figuur 3 kent vier niveaus. Na het totaal 

aantal aansluitingen op zakelijke netwerkdiensten, komt de verbijzondering naar 

datacommunicatie (VPN), huurlijnen en Dark Fiber. Op dit niveau worden de aansluitingen 

verder uitgesplitst naar aanbieder en infrastructuur. Net als bij het model voor Vaste 

Telefonie, hebben we hier geen beschikking over historische data, waaruit het onderscheid 

naar infrastructuur blijkt. Hiervoor maken we gebruik van externe en/of secundaire data. 

Voor Dark Fiber ligt de infrastructuur vanzelfsprekend al vast. 

In Tabel 3 hieronder staan de aanbieders die separaat worden meegenomen in het 

prospectieve model voor zakelijke netwerkdiensten.  

Tabel 3 Meegenomen aanbieders in de prognose voor zakelijke netwerkdiensten 

Datacommunicatie Huurlijnen Dark fiber 

AT&T BT BT 

BT Colt Colt 

Colt Delta Delta 

Delta Easynet Eurofiber 

Eurofiber KPN KPN 

KPN UPC  Tele2 

Tele2 Verizon UPC 

UPC Ziggo Ziggo 

Verizon Overige Overige 

Vodafone   

Ziggo   

Overige   

2.3 Bouwstenen van het prospectieve model 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen, welke met elkaar worden 

vergeleken en gewogen. Voor het bepalen van historische trendlijnen wordt gebruik 

gemaakt van de kwantitatieve data van ACM, welke wordt aangeleverd door marktpartijen. 

Gesprekken met marktpartijen en onafhankelijke experts bieden input voor het vaststellen 

van de factoren die invloed zullen hebben op de prognoses voor de komende jaren. Deze 

prognoses worden vervolgens geverifieerd door marktpartijen te vragen om eigen 

kwantitatieve prognoses, alsmede door een klankbord van onafhankelijke experts van TNO. 

Binnen ons model vormt de historische ontwikkeling het fundament voor het bepalen van 

toekomstige marktaandelen. De ontwikkelingen binnen de drie segmenten in de afgelopen 

jaren kunnen verklaard worden door diverse aspecten, de onafhankelijke variabelen. Denk 

hierbij aan groei van het aantal huishoudens, groei van het aantal overstappen naar 

multiplay of een toenemende behoefte aan bandbreedte. Indien al deze verklarende 

variabelen in de komende jaren niet veranderen, nog niet zijn uitontwikkeld door 

bijvoorbeeld een verzadiging van de markt en er ook geen nieuwe ontwikkelingen 

plaatsvinden, is er grond om de historisch ingezette trend te extrapoleren.  

We maken het onderscheid tussen twee fundamentele elementen, trendlijn en trendbreuk 

die in combinatie de basis vormen voor de prospectieve berekening. Deze definiëren we als 

volgt: 

 Trendlijn: een ontwikkeling die in het verleden is ingezet en effect heeft gehad op 

de volumeontwikkeling. Zonder trendbreuk zet de ontwikkeling als gevolg van een 

trendlijn zich in de toekomst met dezelfde tred door. 
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 Trendbreuk: (i) een ontwikkeling die zorgt voor een afwijking van de historische 

trend of (ii) een nieuwe trend die nog niet verwerkt is in de historische ontwikke-

ling. 

Het model wordt vervolgens opgebouwd volgens twee stappen. Allereerst extrapoleren we 

op basis van historische data de bestaande trend tot een ‘trendlijn’. Daarna kwantificeren 

en modelleren we de trendbreuken in het model. Een voorbeeld ter verduidelijking:  

Consumenten verlangen naar een steeds hogere downloadsnelheid. Mede als ge-

volg hiervan is het aantal glasvezelabonnementen toegenomen. Voor het model is 

het belangrijk te achterhalen of dit verlangen naar een steeds hogere download-

snelheid er in de toekomst ook is en zo ja of de ontwikkeling van dit verlangen het 

historische patroon volgt. Als het verlangen naar een hogere downloadsnelheid in 

de komende jaren blijft bestaan én hetzelfde patroon volgt als in de afgelopen ja-

ren, beschouwen we dit als een trendlijn en hoeven we het niet mee te nemen in 

het model. Het zit immers al in de extrapolatie verwerkt en anders zouden dubbel-

tellingen optreden. Enkel wanneer het te verwachten is dat de vraag naar extra 

downloadsnelheid meer nog dan de historische trend zal toenemen of afnemen, 

dient deze afwijking van de trend wel meegenomen te worden als losse variabele in 

het model. 

In Figuur 4 is deze logica gevisualiseerd. 

 

Figuur 4 Prospectieve modellering van volume middels trendlijnen en trendbreuken  

Is het valide om op basis van historische trendlijnen de toekomst te prognosticeren? 

De hierboven geschetste beschrijving van de onderzoeksaanpak geeft aanleiding tot de 

vraag of de aanpak niet een te beperkt beeld geeft van de toekomst, wanneer alleen wordt 

gekeken naar historische trends en afwijkingen daarop. Feit is dat het onmogelijk is om 

met een empirisch prognosemodel gebeurtenissen met zeer lage waarschijnlijkheid en zeer 

hoge impact (de zogenaamde ‘black swans’ [22]) te kwantificeren. De onzekerheid wordt 

in dit onderzoek ingeperkt door twee factoren: de relatief korte tijdshorizon van de 

prognoses (vier jaar) en het dempende effect van inertie in de markt. In paragraaf 6.2 

gaan we verder in op de invloed van onzekerheden in het model. 

Een in dit kader vaak aangehaald voorbeeld is de snelle opkomst van WhatsApp, welke 

grote impact had op SMS. De introductie van WhatsApp heeft echter het aantal 

Afwijking van trendlijn 
(trendbreuk)

Historische 
data

Trendlijn

2014
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aansluitingen op SMS (voor zover daar sprake van kan zijn) niet significant beïnvloed. 

Uiteraard had WhatsApp wel een flinke impact op het aantal verzonden SMS-berichten. De 

prognoses in dit model betreffen uitsluitend het volume aansluitingen. Inertie in de markt 

(als gevolg van, bijvoorbeeld, overstapbarrières en langlopende contracten) zorgt ervoor 

dat zelfs wanneer er zich een disruptieve gebeurtenis voordoet, de volumes zich veel 

langzamer zullen aanpassen.  

Er zijn ook parallellen te trekken naar andere industrieën. Had een prognose (op basis van 

onze methodologie) van de foto-industrie in het jaar 2000 de snel dalende afzet van Agfa, 

Kodak en Fuji op de markt voor fotorolletjes in 2014 goed kunnen voorspellen, gegeven de 

onverwacht snelle opkomst van digitale fotografie in de daarop volgende jaren? Onzes 

inziens is het antwoord ‘ja’: de introductie van digitale fotografie heeft invloed op het totale 

marktvolume voor fotorolletjes. In dit onderzoek hebben we opkomende diensten (zoals 

Hosted Voice en OTT) daarom zoveel mogelijk gemodelleerd op het niveau van het totale 

marktvolume.  

2.4 Dataverzameling en analyse trendlijnen en trendbreuken 

In de datapreparatie richting het uiteindelijke model met het aantal aansluitingen voor 

vaste telefonie, internet en zakelijke netwerkdiensten, zijn grofweg vijf stappen doorlopen: 

1. Filtering van relevante indicatoren uit de Telecommonitor van ACM 

2. Opstellen van relevante trendlijnen  

3. Bepalen uitgangssituatie (Q4 van 2013) 

4. Identificatie en kwantificatie van trendbreuken 

5. Verwerken van trendlijnen en trendbreuken tot prospectieve inzichten 

2.4.1 Filtering van relevante indicatoren uit Telecommonitor ACM 

Voor het achterhalen van de trends maken we gebruik van de historische data van 

marktpartijen die ACM periodiek verzamelt op basis van de Telecommonitor.4 De data op 

microniveau zijn in samenspraak met ACM opgeteld tot waarden die gebruikt kunnen 

worden als input voor het model. De data van ACM loopt, afhankelijk van het type markt, 

een aantal jaren terug in het verleden. De meest recente data is afkomstig uit Q2 in 2013 

(juni 2013). De resulterende trendlijn van (in de meeste gevallen) 2007 tot en met Q2 

2013, representeert de resultante van de marktdynamiek en ontwikkelingen in deze 

periode. In een overleg met ACM heeft Dialogic bepaald welke indicatoren uit deze 

vragenlijst meegenomen dienen te worden voor de drie segmenten: Vaste Telefonie, 

Internet en Zakelijke Netwerkdiensten om te voorkomen dat aansluitingen niet of dubbel 

worden meegenomen. 

2.4.2 Opstellen van relevante trendlijnen 

Na het aggregeren van de brondata van ACM zijn trendlijnen opgesteld per aanbieder. 

Tijdens dit proces werd duidelijk dat er eerst een aantal bewerkingen van de data moest 

                                                

4 ACM zet elk kwartaal een vragenlijst uit onder telecomaanbieders, waaruit het aantal aansluitingen 

gedestilleerd kan worden. 
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worden uitgevoerd. Zo leiden bijvoorbeeld fusies en overnames in het verleden ertoe dat 

sommige partijen moesten worden samengevoegd. Het hanteren van andere merknamen 

heeft een soortgelijke impact. Daarnaast bleek dat in het verleden in enkele gevallen de 

indicatoren licht gewijzigd zijn, ook hiervoor hebben we een correctie aangebracht. Alle 

opmerkelijke patronen zijn onderzocht en in samenspraak met ACM zijn verschillende 

kleine aanpassingen gedaan. 

2.4.3 Bepalen uitgangssituatie (Q4 van 2013) 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de data van de marktpartijen die ACM periodiek 

verzamelt. De datareeks loopt van 2009 (Internet), 2010 (Vaste Telefonie) of 2011 

(Zakelijke netwerkdiensten) tot en met Q2 2013. Het verzoek van ACM was om de 

toekomstige prognoses betrekking te laten hebben op Q4 van elk jaar. Aangezien onze 

trendbreuken per jaar bepaald worden (dus geïsoleerde effect in 2014, 2015, …, 2018), is 

het noodzakelijk Q4 van 2013 eerst te bepalen. Omdat we geen beschikking hebben over 

deze data dient deze eerst te worden geschat. Hiervoor maken we gebruik van de 

historische trend. We nemen aan dat trendbreuken pas vanaf 2014 ingrijpen op het model. 

2.4.4 Identificatie en kwantificatie van trendbreuken 

De trendbreuken zijn achterhaald via drie sporen: desk research, interviews en vragenlijst. 

In elk van de drie sporen is steeds de vraag geweest wat de trend is, waarna we 

beoordeelden of deze trend af gaat wijken van het verleden. Pas in geval van een 

trendbreuk was het nodig dit te kwantificeren. Daarnaast heeft er twee keer een workshop 

plaatsgevonden met medewerkers van TNO, die als expert gelden op het gebied van de 

drie markten. 

Desk research 

De eerste stap van het onderzoek bestond uit desk research en diende meerdere doelen: 

enerzijds gold deze als input voor de interviews en anderzijds kon hiermee een eerste 

inzicht verkregen worden in de trendbreuken. De volgende categorieën van bronnen zijn 

hierbij gebruikt: 

 Onderzoeken naar trends. Hierbij gaat het ten eerste om de rapporten van Roland 

Berger [4] en AT Kearney [5] die als input hebben gediend voor de vorige markt-

analyse. Een ander relevant rapport is het rapport van TNO & Dialogic naar vraag 

en aanbod van Next-Generation Infrastructures [12].  

 

 Berichten op nieuwswebsites over de laatste stand van zaken ten aanzien van 

marktstrategieën, fusies en overnames, en ander relevant nieuws. Telecompaper 

en Emerce hebben hierbij als voornaamste bron gediend. 

 

 Eigen kennis uit eerdere projecten. Dialogic heeft in meerdere andere trajecten 

contact gehad met marktpartijen en andere experts. Hierbij gaat het om eerdere 

projecten voor ACM ten behoeve van de marktanalyses, projecten ten aanzien van 

de realisatie van NGA in het buitengebied, ondersteuning bij het realiseren van 

telecominfra voor grote infrastructuurpartijen, et cetera.  

 

 Tot slot heeft ACM vanuit haar kennis van de markt zelf ook een lijst met trends 

aangedragen die zijn meegenomen in de groslijst met trends. 

Vragenlijst  

Parallel aan de interviews en het desk research is er een vragenlijst uitgezet met als doel 
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om signalen uit de markt op te vangen ten aanzien van marktaandeelontwikkeling en deze 

te kwantificeren. De vragenlijst is uitgezet onder leden van de ‘telecom industry group’ van 

ACM en is uiteindelijk elf keer volledig ingevuld.  

De vragenlijst zelf is te vinden in Bijlage 3. In de vragenlijst is respondenten gevraagd om 

aan te geven over welke segmenten zij uitspraken kunnen doen ten aanzien van 

ontwikkelingen in de markt. Voor ieder geselecteerd segment vroegen we de respondent 

een inschatting te geven van de volgende zaken: 

 Het totale volume van het segment aan het einde van 2018; 

 

 De verdeling van het totale volume over de verschillende beschikbare aansluittech-

nieken aan het einde van 2018; 

 

 De verwachte verdeling van het totale volume over de verschillende aanbieders 

aan het einde van 2018; 

 

 Verwachtingen ten aanzien van de omvang en de snelheid van substitutie-effecten 

vanuit bepaalde externe markten zoals mobiel en over-the-top-diensten. 

Specifiek is er in de vragenlijst aandacht geschonken aan de wijze waarop Hosted Voice 

kan worden gekwantificeerd. Respondenten die een segment binnen Vaste Telefonie 

hadden geselecteerd, werd gevraagd om naast een verwachting over substitutie van vaste 

telefonieaansluitingen door Hosted Voice ook aan te geven op welke wijze Hosted Voice het 

best kan worden gekwantificeerd en vergeleken met andere typen aansluitingen.  

Een ander aspect dat we in de vragenlijst specifiek aan de orde hebben gebracht, zijn de 

Internet-VPN’s. We hebben aan de respondenten gevraagd in welke mate Internet-VPN’s 

de reguliere IP-VPN’s en E-VPN’s zullen vervangen en waarom dit zo is. Deze (zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve) inschattingen zijn gebruikt bij het inschatten van de 

trendbreuken op het gebied van datacommunicatie. 

Interviews 

Een tweede bron voor het identificeren van trendbreuken waren de interviews. De 

gesprekspartners hiervoor waren hoofdzakelijk personen uit het hoger management van 

marktpartijen op de drie geïdentificeerde markten. In de gesprekken is ingezoomd op de 

huidige trendlijnen en doorgevraagd waar men trendbreuken verwacht.  

Daar waar in de vragenlijst een belangrijke taak lag om trends te kwantificeren, is in de 

interviews meer gezocht naar de rationale (het verhaal) achter een mogelijke trendbreuk. 

Waar relevant en mogelijk hebben we marktpartijen ook in de interviews gevraagd een 

trend te kwantificeren. 

Van elk interview is een gespreksverslag gemaakt en ter goedkeuring aan de respondent 

voorgelegd. Een overzicht van personen en partijen waarmee is gesproken is te vinden in 

Bijlage 1. Om partijen zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen hun visie met de 

onderzoekers te delen, blijven de interviewverslagen vertrouwelijk. 

Discussiebijeenkomsten met TNO  

Aanvullend zijn er twee discussiebijeenkomsten met TNO gehouden. De input van TNO 

werd verzorgd door dr. ir. Pieter Nooren, dr. ir. Marcel van Sambeek en ir. Bram van den 

Ende. In de eerste bijeenkomst zijn de trends en trendbreuken in de telecom- en 

internetmarkt kwalitatief besproken en beoordeeld op hun relevantie voor deze studie. In 

de tweede bijeenkomst hebben TNO en Dialogic samen de eerste versie van de door 
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Dialogic gemodelleerde trends doorgenomen en de aangrijpingspunten van de trendbreu-

ken daarop vastgesteld. Op deze manier is de definitieve lijst met trends en trendbreuken 

tot stand gekomen. Het verslag van deze bijeenkomsten is niet openbaar. 

Consultatieronde 

Marktpartijen zijn (via de ‘telecom industry group’ van ACM) in de gelegenheid gesteld 

schriftelijk te reageren op een conceptversie van het rapport. Hierbij zijn partijen ingegaan 

op de kwantificatie van trendlijnen en trendbreuken en hebben zij kritisch gekeken naar de 

argumentatie in het rapport. De reacties van marktpartijen zijn door Dialogic per paragraaf 

gebundeld. De onderzoekers hebben de reacties vervolgens gewogen en beoordeeld of een 

wijziging in het model en/of rapport nodig was. De reacties van de marktpartijen en de 

overwegingen van de onderzoekers daarbij zijn vervolgens gedeeld met ACM. 

2.4.5 Verwerken van trendlijnen en trendbreuken tot prospectieve inzichten 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk besproken, nemen we voor het berekenen van de 

toekomstige marktvolumes de historische trend als basis en berekenen we daaroverheen 

de trends die wij beschouwen als trendbreuk. Hierbij is het belangrijk steeds goed te kijken 

op welk niveau in het model de trendbreuk effect heeft. Als voorbeeld een trendbreuk op 

het model Internetaansluitingen: Indien partij X in de toekomst een y-aantal consumen-

tenabonnementen over koper gaat omzetten naar glasvezelabonnementen (boven de 

bestaande trend), heeft dat als volgt impact op het model. (i) Qtotaal blijft gelijk, (ii) Qglas 

gaat met y omhoog en Qkoper gaat met y omlaag, (iii) Qparty-X_glas gaat met y omhoog en 

Qparty-X_kopergaat met y omlaag en (iv) Qparty-X_glas_consumenten gaat met y omhoog en Qparty-

X_koper_consumenten gaat met y omlaag. 

Om ervoor te zorgen dat we alle trendbreuken bij elkaar op mogen tellen, is het van 

belang dat de trendbreuken gekwantificeerd zijn als geïsoleerde effecten. Indien twee of 

meerdere trendbreuken interactie-effecten hebben, dienen deze interactie-effecten 

separaat gemodelleerd te worden. 

In Tabel 4 wordt een fictief voorbeeld geschetst. In de linkerkolom staat het totaal aantal 

Glasaansluitingen voor partij X (Qglas_partijX) voor de jaren waarvoor historische data 

beschikbaar is. De kolom rechts hiervan geeft de afwijking ten opzichte van dit laatste 

getal weer op basis van de trend in de afgelopen jaren voor Qglas_partijX. Er is in dit voorbeeld 

vervolgens een ‘trendbreuk’ geïdentificeerd: ∆trendbreuk. Uit gesprekken met partij X is 

gebleken dat er vanaf 2015 een versnelde uitrol van glasvezel aansluitingen zal 

plaatsvinden. Verwacht wordt dat dit een katalyserende werking zal hebben op het aantal 

glasvezelaansluitingen voor de jaren 2016 – 2018. 
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Tabel 4 Voorbeeld van opbouw van prospectief model 

Jaar Qglas_partijX ∆Trendlijn  ∆Trendbreuk 1 Qglas_partijX_totaal 

2009 50   50 

2010 57   57 

2011 64   64 

2012 71   71 

2013 78   78 

2014 85   85 

2015 85 +7 +0 92 

2016 85 +14 +10 109 

2017 85 +21 +20 126 

2018 85 +28 +30 143 

 

In het model wordt deze informatie structureel afgewerkt en vertaald naar prospectieve 

inzichten voor 2018. De afbeelding hieronder geeft de ontwikkeling van 

Qglas_partijX_totaal in dit fictieve voorbeeld weer tot 2018. 

 

Figuur 5 Fictieve ontwikkeling Qglas_partijX_totaal tot 2018 

2.5 Beperkingen van het onderzoek 

Zoals aangegeven analyseert deze studie zowel de trendlijnen als trendbreuken die in de 

komende jaren verwacht worden. Er is echter ook een aantal mogelijke trendbreuken dat – 

als gevolg van hun karakter – niet in deze studie wordt meegenomen: 

 Trendbreuken als gevolg van gewijzigde regulering; 

 Trendbreuken als gevolg van strategische keuzes van marktpartijen; 

 Trendbreuken als gevolg van consolidaties en acquisities; 

 Trendbreuken als gevolg van toetreding; 
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 Trendbreuken als gevolg van onvoorziene externe ontwikkelingen 

In de volgende paragrafen gaan we hier dieper op in. 

2.5.1 Gewijzigde regulering 

In de onderzoeksopdracht is rekening gehouden met het feit dat de resultaten van dit 

onderzoek mogelijk zullen worden gebruikt als onderbouwing voor toekomstige regulering. 

In deze studie modelleren we de ontwikkeling van marktaandelen en volumes onder de 

aanname dat de regulering niet wijzigt. Zouden we dat niet doen, dan zou er sprake zijn 

van een merkwaardige cirkelredenering: de markt ontwikkelt als gevolg van nieuwe 

regulering anders dan verwacht, en daarom moet de regulering wederom worden 

aangepast.  

2.5.2 Strategische keuzes van marktpartijen 

In deze studie wordt geen rekening gehouden met toekomstige strategische beslissingen 

van partijen. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn het (substantieel) aanpassen van 

de tarieven en het beslissen om uit een markt te treden. Dergelijke beslissingen zullen ten 

dele afhangen van de geldende regulering. Aangezien de resultaten uit dit onderzoek 

dienen als onderbouwing voor deze reguleringen is er wederom sprake van een 

cirkelredenering.  

2.5.3 Consolidaties en acquisities 

Een consolidatie of acquisitie kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van marktaande-

len als dit leidt tot significant synergievoordeel voor de nieuw ontstane partij. Consolidaties 

en overnames die reeds hebben plaatsgevonden, zijn met terugwerkende kracht 

doorgevoerd bij het vaststellen van de historische trendlijnen. Bijlage 2 geeft een overzicht 

van de toegepaste labeling.   

In dit onderzoek laten we toekomstige bedrijfsacquisities en –consolidaties buiten 

beschouwing. Ten eerste zijn dergelijke gebeurtenissen niet eenvoudig te voorzien. 

Wanneer een dergelijke gebeurtenis reeds is aangekondigd (zoals de voorgenomen 

overname van Ziggo door Liberty Global, de moedermaatschappij van UPC) is er nog 

steeds onzekerheid over de goedkeuring van deze consolidatie door de toezichthouder.  

Ten tweede is het niet ondenkbaar dat de consolidatie aanleiding geeft tot verplichtingen of 

regulering ten aanzien van de nieuw ontstane partij (en zoals hierboven beschreven nemen 

we de impact van gewijzigde regulering niet mee in het onderzoek).  

2.5.4 Toetreders 

In het model wordt geen rekening gehouden met grootschalige toetreders in de 

verschillende segmenten. In veel telecommarkten betekent grootschalig toetreden een 

significante investering in infrastructuur, die normaal gesproken gefaseerd word 

gerealiseerd en uitgerold, en daarom zal dit soort toetreding meestal geen enorme impact 

hebben binnen de tijdspanne (vier jaar) die wij onderzoeken. Dit neemt overigens niet weg 

dat we, indien van toepassing, kleinschalige toetreders wel zullen meenemen. We kunnen 

ons voorstellen dat in bepaalde delen van de markt een aantal kleine toetreders zal 

ontstaan die samen enige impact kunnen hebben.  

Toetreding tot andere delen van de markt (zoals internettoegang op basis van ingekochte 

wholesale access) kan sneller leiden tot grotere aantallen aansluitingen, zeker als de 

toetreder een prijsvechter is. Een voorbeeld is wanneer Google besluit grootschalig in deze 

vorm toe te treden. Dergelijke gebeurtenissen zijn echter zeer lastig te voorzien.  
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2.5.5 Onvoorziene externe ontwikkelingen 

In deze studie wordt geen rekening gehouden met onvoorziene externe ontwikkelingen die 

geen onderdeel uitmaken van de gedefinieerde markten, maar wel het totale volume van 

die markten zeer sterk kunnen beïnvloeden. We zullen in het laatste hoofdstuk wel dieper 

ingaan op een aantal mogelijke externe ontwikkelingen die een grote impact kunnen 

hebben op de markt, maar hoogst onvoorspelbaar zijn. We kunnen deze elementen echter 

niet kwantificeren en daarom hanteren we hiervoor een meer kwalitatieve aanpak. 
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3 Internettoegang 

In dit hoofdstuk behandelen we het segment internettoegang. Het segment ‘internettoe-

gang’ bestaat uit alle vaste, breedbandige retailaansluitingen in Nederland voor zowel 

consumenten als zakelijke afnemers. Onder breedband wordt een internetverbinding 

verstaan met een bandbreedte van tenminste 256 kbit/s. Met een ‘aansluiting’ bedoelen we 

specifiek het abonnement op de dienst en niet de fysieke aansluiting.  

We presenteren onze analyses en geven aan hoe het aantal aansluitingen binnen dit 

segment zich zal gaan ontwikkelen. Hierin maken we onderscheid tussen het type 

infrastructuur, de aanbieder en het type afnemer.  

3.1 Analytisch kader 

Figuur 6 toont het analytisch kader dat we voor dit segment toepassen. We beginnen 

uiteraard op het hoogste niveau (het totaal aantal aansluitingen) en dalen dan af naar 

verschillende niveaus. Een opvallende keuze is het onderaan plaatsten van het type 

afnemer, zakelijk versus consument. De reden hiervoor is dat er geen primaire historische 

data op dit niveau door ACM verzameld is. Het inschatten van dit niveau kent daarom een 

relatief hoge mate van onzekerheid. Uiteraard willen we deze onzekerheid zo laat mogelijk 

in onze aanpak introduceren. In dit rapport geven we vanwege deze onzekerheid geen 

marktaandeelprognose voor combinaties van aanbieder en doelgroep, maar alleen voor de 

aanbieders en de doelgroepen afzonderlijk. 

 

Figuur 6 Analytisch kader van het segment internettoegang. 
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3.2 Afbakening 

Het segment ‘internettoegang’ bestaat uit alle vaste, breedbandige retailaansluitingen in 

Nederland voor zowel consumenten als zakelijke afnemers. Een breedbandaansluiting heeft 

een bandbreedte van 256 kbit/s of hoger [15]. Met ‘retail’ wordt bedoeld dat de aansluiting 

niet wordt gebruikt door een andere operator om internettoegang aan te bieden aan een 

afnemer (‘wholesale’).  

In dit segment maken we onderscheid tussen verschillende typen infrastructuur voor 

internettoegang (te weten glas, kabel en koper). Het gaat specifiek om breedbandige 

aansluitingen. In [15] zijn de definities te vinden die door ACM hiervoor worden 

gehanteerd. Onderstaand wordt een beknopte samenvatting gegeven van de belangrijkste 

eigenschappen van deze definities die van belang zijn bij de interpretatie van de resultaten 

uit het onderzoek. 

3.2.1 Type aansluiting 

In dit hoofdstuk hanteren we steeds de namen van de verschillende soorten infrastructuur 

voor het aansluitnetwerk waarover vaste internetaansluitingen kunnen worden gerealiseerd 

als benamingen voor het type aansluiting. De belangrijkste onderscheidende kenmerken 

van de behandelde soorten zijn de volgende: 

 ‘Glas’: Fiber-to-the-home-netwerken (met veelal point-to-pointtopologie 5) zoals 

vooral Reggefiber die in grote delen van Nederland aanlegt, alsmede glasvezelaan-

sluitingen naar bedrijven en instellingen.  

 

 ‘Kabel’: Het Hybrid Fibre-Coaxial (HFC)-telecommunicatienetwerk van de kabel-

bedrijven (waaronder Ziggo en UPC, maar ook een aantal kleinere aanbieders), dat 

gebruikt maakt van de DOCSIS-techniek om onder meer internettoegang te kun-

nen bieden. 

 

 ‘Koper’: Het gebruik van de koperparen (‘twisted pair’) van het traditionele 

telefonienetwerk, waarbij gebruik gemaakt wordt van DSL-technieken (zoals ADSL 

of VDSL) om (onder meer) internetdiensten te bieden. Voor bedrijven wordt ook 

wel SDSL toegepast voor het leveren van symmetrische verbindingen.  

3.3 Trendlijnen en trendbreuken 

Aan de in dit hoofdstuk weergegeven prognose van de ontwikkeling van volumes voor de 

verschillende typen aansluitingen liggen diverse trendlijnen en trendbreuken ten grondslag. 

Tabel 5 geeft hiervan een overzicht. De trendlijnen en trendbreuken zijn op verschillende 

niveaus gedefinieerd – verderop in dit hoofdstuk worden ze afzonderlijk toegelicht. 

                                                

5 Netwerktopologieën die in het buitenland veel voorkomen, zoals aPON- en ePON-FttH netwerken,  

komen in Nederland nagenoeg niet voor.  
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Tabel 5 Overzicht trends internettoegang 

Trend Modellering 

 Groei in het aantal huishoudens en 

groei in penetratie van breedband 

Trendbreuk (afvlakking gemodelleerd op basis 

van geprognosticeerde groei aantal 

huishoudens en penetratie) 

 Ontwikkeling volume van 

internetaansluitingen voor zakelijke 

locaties 

Trendlijn 

 Gebruik van ODF-toegang Trendlijn 

 Substitutie van vaste internetaan-

sluitingen door mobiele 

internettoegang 

Trendbreuk (12.000 aansluitingen gaan per jaar 

van koper naar 4G) 

 Strategiewijziging van KPN ten 

aanzien van FttH 

Trendbreuk (gewijzigde uitrolsnelheid FttH) 

 Voortzetting uitrol VDSL met 

vectoring en/of pair bonding 

Trendbreuk (minder groei van kabel ten gunste 

van KPN VDSL) 

 Realisatie FttH-netwerken door 

kleine kabelaars 

Trendbreuk (additionele overstap van 10.000 

aansluitingen per jaar naar glasvezel) 

 Realisatie van Next Generation 

Access (NGA) in het buitengebied 

Trendbreuk (20.000 huishoudens per jaar gaan 

van koper naar glasvezel) 

 De introductie van quadplay Trendbreuk (churn van circa 21.000 

huishoudens naar KPN, ten koste van de 

overige aanbieders, behalve Ziggo, Tele2 en 

Vodafone) 

3.4 Totaal volume segment 

Als we kijken naar het totaal aantal internetaansluitingen (zoals hierboven gedefinieerd) in 

Nederland, dan zagen we de afgelopen jaren een flinke groei. In 2009 lag het rond de 6 

miljoen en in 2014 gaan we al richting 6,9 miljoen aansluitingen (Figuur 7). In 2009 had 

90% van de huishoudens toegang tot internet en in 2013 was dit 95% [1]. Omdat het in 

dit kader gaat om vast breedbandinternet moeten we echter andere cijfers hanteren. 

Hieruit komt naar voren dat in 2009 77% van de huishoudens breedbandinternet had en in 

2014 87%6 [1]. Het is logisch dat deze toename in adoptie van 10% een significant deel 

van de groei van het aantal breedbandaansluitingen verklaart. We constateren echter ook 

dat een deel van de groei wordt veroorzaakt door de groei in het aantal huishoudens. Uit 

cijfers van het CBS [6] blijkt dat het aantal huishoudens met 260.000 toenam in de 

periode 2009-2013.7 Een deel van de groei in het aantal breedbandaansluitingen wordt dus 

veroorzaakt door een groei in het aantal huishoudens. Overigens zijn het vooral de 

eenpersoonshuishoudens die de groei in huishoudens veroorzaken.  

                                                

6 Als we kijken naar de cijfers van CBS dan zien we dat 87% van de huishoudens een breedbandver-

binding heeft, 8% een smalbandverbinding heeft en 5% geen internet heeft. Kijken we naar de 

cijfers van ACM dan zien we dat er ongeveer 6,5 miljoen consumentenaansluitingen zijn op 

breedbandinternet (87% van 7,57 miljoen huishoudens).  

7 7,31 miljoen in 2009, en 7,57 miljoen in 2013 [6] 
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Bij zakelijke afnemers zien we dat in 2009 circa 98% van de bedrijven internettoegang had 

[2] en in 2013 circa 99% [3]. Als we kijken naar zakelijke afnemers, dan zien we het 

aantal bedrijven toenemen van 1,09 miljoen in 2009 naar 1,28 miljoen in 2013 [8]. Als we 

in meer detail naar de cijfers kijken, dan zien we dat deze groei voor 97% (!) wordt 

veroorzaakt door de groei van het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon. Met andere 

woorden: De groei in het aantal ZZP-ers verklaart bijna volledig de groei in bedrijven. Als 

het gaat om vaste internetaansluitingen dan zal dat niet of nauwelijks geleid hebben tot 

een groei in het aantal aansluitingen; deze afnemers zijn veelal gebruik blijven maken van 

hun bestaande consumenteninternetaansluiting. Een deel van deze afnemers is wellicht wel 

overgestapt naar een zakelijk abonnement. Uit de data van de afgelopen jaren komt naar 

voren dat het aantal zakelijke internetaansluitingen met slechts circa 2.000 per jaar groeit. 

 

Figuur 7 Prognose van het totaal aantal aansluitingen op vaste internettoegang 

In de volgende paragrafen bespreken we onze prognoses over hoe de vaste internettoe-

gang zich in de periode 2014-2018 zal gaan ontwikkelen.  

Trendbreuk: groei in het aantal huishoudens en groei in penetratie van breedband 

Het aantal huishoudens in Nederland neemt al jaren toe. Dit komt door een verkleining van 

de huishoudengrootte en door de bevolkingsgroei. Daarnaast zal de behoefte naar 

breedbandinternet gestaag blijven toenemen. Aan de andere kant zien we ook een groep 

afnemers die nooit interesse zal hebben in een (breedband)verbinding. Als we kijken naar 

de eerder genoemde cijfers van CBS, dan zien we dat een deel van de huishoudens 

aangeeft geen internet te gebruiken, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een handicap, 

totaal geen interesse (denk bijvoorbeeld aan hoogbejaarden), et cetera. 

De onderstaande tabel toont onze prognose van de groei van het aantal huishoudens en de 

groei in penetratie van breedbandinternet. Hieruit komt naar voren dat het aantal 

huishoudens met breedbandinternet per jaar met circa 130.000 zal stijgen. Ten opzichte 

van de voorgaande jaren is dit een afvlakking; er is dus sprake van een trendbreuk. 
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Tabel 6. Prognose van het aantal huishoudens en hun internetverbinding (x1.000.000) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal huishoudens8  7,63 7,69 7,75 7,81 7,87 

Penetratie breedbandaansluitingen 88% 89% 90% 91% 92% 

Penetratie smalbandaansluitingen 7% 6% 5% 4% 3% 

Geen internetaansluiting 5% 5% 5% 5% 5% 

Aantal breedbandaansluitingen 6,71 6,84 6,98 7,11 7,24 

Aantal smalbandaansluitingen 0,53 0,46 0,39 0,31 0,24 

Aantal geen internetaansluiting 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 

Trendlijn: ontwikkeling volume van internetaansluitingen voor zakelijke locaties 

We zien geen enkele reden waarom het aantal bedrijven met enige omvang9 in Nederland 

substantieel zal toenemen. Macro-economische prognoses gaan uit van een zeer kleine 

groei van de Nederlandse economie in de toekomst. 10  Ergo, er zal de komende jaren 

waarschijnlijk nauwelijks een groei zijn van het aantal bedrijven met een internet-

aansluiting als gevolg van een groei van het aantal bedrijven op zichzelf. Omdat de 

penetratie ook zeer beperkt kan toenemen, zal de totale groei in internetaansluitingen laag 

zijn. We trekken daarom de trend uit het verleden (van enkele duizenden additionele 

aansluitingen per jaar) door tot 2018. Er is dus geen sprake van een trendbreuk in de 

prognose. 

Trendbreuk: substitutie van vaste internetaansluitingen door mobiele internet-

toegang  

Het gaat in deze analyse nadrukkelijk om het aantal vaste aansluitingen en niet het aantal 

draadloze internetaansluitingen. We kijken niet naar de autonome groei van het volume 

aansluitingen voor mobiel internettoegang via 4G. Alleen als 4G een alternatief vormt voor 

vaste aansluitingen is er wel relevantie, omdat daarmee het totale aantal vaste 

aansluitingen zou kunnen afnemen. Dit effect dient uiteraard wél mee te worden genomen 

in de prognose.  

                                                

8 Deze cijfers zijn afkomstig uit [6]. We hanteren de definitie van CBS voor ‘huishouden’. Daarbij moet 

worden aangetekend dat het voor het bepalen van de penetratie van aansluitingen relevant kan zijn 

wat voor soort huishoudens het betreft. Zo worden uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld vakantie- en 

bejaardenwoningen) soms als meerdere huishoudens en soms helemaal niet meegeteld, terwijl daar 

wel sprake kan zijn van een internetaansluiting. 

9 Om eerder gegeven redenen bedoelen we hier niet dat bedrijven met nul of één werknemers. Een 

stijging van het aantal ZZP’ers ligt gezien het economische klimaat wel voor de hand. Voor deze 

groep geldt echter dat zij veelal consumentenproducten zullen afnemen. 

10 Zie onder andere [18], [19] en [20] 
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De drie grote mobiele aanbieders verwachten tussen medio 2014 en medio 2015 landelijke 

dekking van 4G te hebben 11 . Met name in het buitengebied kan 4G een interessant 

alternatief zijn voor het aanbieden van breedbandinternet: KPN geeft ook aan te 

onderzoeken of het 4G kan inzetten voor het aanbieden van internet in gebieden waar 

geen vast internet beschikbaar is [33]. In het buitengebied realiseert Greenet daarnaast 

reeds 4G-dekking via vraagbundelingstrajecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 4G-

frequenties van Tele2 [32].  

Uit onze analyses komt naar voren dat er een brede consensus is dat internet via 4G, 

zodra dit beschikbaar komt, voor een bepaalde groep een substituut zal zijn voor een vaste 

internetaansluting. De discussie gaat vooral over de omvang van deze groep, al is ook hier 

consensus dat deze groep klein is. Substitutie is onder meer mogelijk bij huishoudens die 

een beperkt datagebruik hebben, aangezien 4G nu en waarschijnlijk ook in de toekomst 

veelal datalimieten kent. Ook zal het voor huishoudens die een beperkte behoefte aan 

(gegarandeerde) bandbreedte hebben interessant zijn. Een deel van de groeiende groep 

eenpersoonshuishoudens zou hier wellicht interesse in kunnen hebben. Gezien de 

prijsstellingen van vast internet en de voordelen hiervan (zoals het kunnen gebruiken van 

veeleisende diensten, zoals NetFlix, dat in populariteit snel toeneemt), zal het onzes 

inziens echter om een zeer kleine groep huishoudens gaan.  

Een andere groep huishoudens waarvoor 4G wellicht een interessant optie is, zijn de 

huishoudens in het buitengebied die nu geen glasvezel- en kabelaansluiting hebben en die 

geen snel internet via koper kunnen afnemen. Volgens onze inschattingen is dit een kleine 

5% van de huishoudens [13]. Voor deze huishoudens kan 4G potentieel een flinke 

verbetering in kwaliteit betekenen. We hebben echter grote twijfels in welke mate deze 

huishoudens ook daadwerkelijk binnen onze onderzoeksperiode 4G internet van hoge 

kwaliteit krijgen aangeboden. Juist deze groep staat achteraan bij de uitrol van 4G 

aangezien zij het minst gunstig wonen. Overigens heeft een flink deel van deze groep op 

dit moment ook geen beschikking over snel en betrouwbaar 3G. 

We verwachten dat de substitutie door 4G beperkt is. In ons model nemen we als 

trendbreuk een churn mee van 12.000 aansluitingen per jaar van koper naar 4G. We 

kiezen in dit kader specifiek voor een daling van gebruik van de koperinfrastructuur omdat 

(a) het overstappen naar mobiel internet veelal op kosten gebaseerd is en een ADSL-

abonnement op de meeste locaties de goedkoopste optie is en (b) omdat de huishoudens 

in het buitengebied alleen de beschikking hebben over de koperen infrastructuur. 

3.5 Volume en marktaandeel per infrastructuur 

Nu we weten hoe het aantal aansluitingen zich zal ontwikkelen, kunnen we kijken naar de 

verdeling over de verschillende infrastructuren. Als we kijken naar glasvezel dan zagen we 

een duidelijke groei. Dit wordt veroorzaakt doordat vooral Reggefiber de afgelopen jaren 

glasvezelnetwerken naar meer dan 1,6 miljoen huishoudens heeft aangelegd (‘homes 

passed’) [16]. Een flink deel hiervan (grofweg 30%) nam daarna ook daadwerkelijk een 

aansluiting af.  

                                                

11 De door Vodafone gepubliceerde kaart met geplande uitrol van 4G toont een nagenoeg landelijke 

dekking in april 2015 [29].  KPN geeft aan in april 2014 ‘overal in Nederland’ beschikbaar te hebben. 

T-Mobile geeft aan de ambitie hebben om eind 2014 ‘een meerderheid van onze klanten’ 4G-dekking 

te bieden. Tele2 geeft niet aan of, en op welke termijn, zij verwachten een landelijk dekkend 4G-

netwerk operationeel te zullen hebben. 
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Ook de kabel heeft de afgelopen jaren flink terrein gewonnen als het gaat om internetaan-

sluitingen. Als we kijken naar CBS-data, die teruggaan tot 2005, dan zien we dat vooral 

het aantal internetaansluitingen via een koperverbinding (vooral ADSL) in de periode voor 

2009 steeg [14]. De teruggang van koper is dan ook van vrij recente aard. Onzes inziens 

werd kabel voor huishoudens relatief aantrekkelijker dan koper doordat het steeds beter in 

staat was om hogere bandbreedtes aan te bieden. De uitrol van DOCSIS 3.0 heeft de 

kabelaars een voorsprong geboden op hogere bandbreedtes ten opzichte van internet via 

ADSL. Ook het feit dat televisie bij multiplay over DSL internetbandbreedte vereist en over 

de kabel niet geeft kabel een voordeel als het gaat om beschikbare bandbreedte voor 

internet. 

Op dit moment is het op veel adressen mogelijk om een zeer snelle (bijvoorbeeld meer dan 

100 Mbit/s) kabelverbinding te krijgen, terwijl dit bij koper nog niet het geval is. Ook de 

bundeling van telefonie, internet en TV heeft waarschijnlijk een positief effect gehad op de 

kabel. Blijkbaar was het voor huishoudens die telefonie over koper en televisie over de 

kabel afnamen relatief aantrekkelijk om over te gaan naar een multiplay-aanbod van de 

kabel. Daarnaast zien we dat de grote kabelaars zich steeds meer richten op de onderkant 

van het zakelijke segment. Zowel UPC Business als Ziggo Zakelijk voeren reclamecampag-

nes om kleinzakelijke afnemers te laten overstappen naar de kabel. Deze retailers en 

kleine kantoren liggen vaak in woonwijken en hebben een kabelaansluiting. Waar zij 

voorheen vooral gebruik maakten van koper, maken ze steeds vaker gebruik van de kabel.  

De onderstaande afbeelding toont hoe het aantal aansluitingen op de verschillende 

infrastructuren zich volgens onze modellen zal ontwikkelen. Waarom we kiezen voor 

bepaalde afwijkingen van de ingezette trends lichten we onder de figuur nader toe. 

 

Figuur 8 Prognose van het totaal aantal aansluitingen op vaste internettoegang naar infrastructuur 

Trendbreuk: strategiewijziging van KPN ten aanzien van FttH 

KPN heeft op dit moment, samen met Reggeborgh, gezamelijke zeggenschap over 

Reggefiber. In februari 2014 heeft KPN in een concentratiemelding aan ACM aangegeven 

dat het voornemens is volledige zeggenschap te verkrijgen over Reggefiber [35]. ACM 

moet hierover nog een besluit nemen. Reeds in de huidige situatie heeft KPN invloed op 

het merendeel van de glasvezelaansluitingen in Nederland. Uiteraard geldt hetzelfde voor 

het leeuwendeel van de koper-aansluitingen in Nederland. 

Als we kijken naar de presentatie van de financiële cijfers van 2013 van KPN, dan zien we 

dat KPN een wijziging in haar strategie gaat doorvoeren. Zij geven aan dat: “De 

mogelijkheden om de snelheid van het kopernetwerk nog verder te verhogen via nieuwe 
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technieken zal leiden tot een lager tempo van de uitrol van glasvezel in de komende 

jaren.” [9] Ook geven ze aan dat ze kiezen voor een “Successful hybrid VDSL / FttH 

strategy” middels “Reducing churn in upgraded copper areas” en “Focus on increasing FttH 

activations” [9] Als het gaat om koper, dan ziet KPN grote kansen in het toepassen van 

VDSL met pair bonding en vectoring.  

Uiteraard zal bovenstaande strategiewijziging een impact hebben op de ontwikkeling van 

FttH in Nederland. Het aantal nieuwe, door Reggefiber gerealiseerde, homes passed zal 

afvlakken bij een lager uitroltempo, waarmee de overstap van vooral koper en in mindere 

mate kabel naar glasvezel wat minder sterk zal zijn dan in de afgelopen jaren.  

 

Naast de afname in het aantal nieuwe homes passed, verwachten we een groei in de 

penetratie (percentage homes activated) van nieuw aan te leggen glasvezel. Ten eerste 

verwachten we dat de vraag naar bandbreedte toeneemt, waardoor glasvezel in steeds 

meer gevallen bij consumenten het beste uit de bus komt. Daarnaast gaat Reggefiber 

selectiever uitrollen, waardoor de penetratiegraad stijgt. Bovenstaande nemen we in de 

prognose mee als separate trendbreuk. Op basis van onze analyses komen we op Tabel 7. 

Tabel 7 Prognose van de uitrol van nieuwe FttH netwerken door Reggefiber en KPN 

Jaar Aantal nieuwe 

homes passed 

Initiële penetratiegraad bij 

aanleg 

Aantal nieuwe homes 

activated 

2014 300.000 30% 90.000 

2015 250.000 30% 75.000 

2016 200.000 35% 70.000 

2017 200.000 35% 70.000 

2018 200.000 35% 70.000 

 

Naast de groei als gevolg van het realiseren van nieuwe FttH-netwerken door 

KPN/Reggefiber verwachten we ook dat de penetratie van hun huidige netwerken zal 

groeien. Op dit moment ligt de penetratie rond de 30% en zijn er ruim 1,6 miljoen 

aansluitingen. We schatten in dat de penetratie van deze netten in de toekomst zal 

groeien. Toch denken we dat deze groei niet al te groot zal zijn: Op veel locaties is zeer 

actief de vraag gebundeld en is zo veel ‘vraag naar voren getrokken’. Met andere woorden: 

Veel van de huishoudens die ook maar enigszins overwogen over te stappen naar glasvezel 

hebben dit gedaan. Zowel de uitrol van nieuwe FttH als de hogere penetratie gaat 

voornamelijk (80%) ten koste van koper en (in wat mindere mate) van kabel (20%). 
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Tabel 8 Prognose van de groei van penetratie van bestaande Reggefiber en KPN FttH-netwerken  

Jaar Jaar-op-jaar groei 

in penetratiegraad 

Aantal nieuwe homes 

activated 

2014 0,5% ca. 6.000 

2015 0,5% ca. 6.000 

2016 1,0% ca. 12.000 

2017 1,0% ca. 12.000 

2018 1,5% ca. 18.000 

 

Trendbreuk: voortzetting uitrol VDSL met vectoring en/of pair bonding 

Een andere ontwikkeling die we zullen zien is voortzetting van de uitrol van een nieuwe 

generatie VDSL. Vanaf februari 2014 zal dit bij 2,1 miljoen huishoudens beschikbaar 

komen [9]. Uiteraard zal zowel het aantal huishoudens als de aangeboden snelheid in de 

toekomst verder toenemen. Omdat de kabel op dit moment veel beter hogere snelheden 

kan leveren dan koper, hebben de aanbieders over de kabel een competitief voordeel ten 

opzichte van de aanbieders van ADSL. Met de uitrol van de nieuwe generatie VDSL wordt 

de concurrentiepositie van koper in een groeiend gedeelte van Nederland minder zwak ten 

opzichte van de kabel.  

De voortzetting van de uitrol van de nieuwe generatie VDSL nemen we in de prognose mee 

als trendbreuk. De krimp van koper bedroeg de afgelopen jaren circa 115.000 aansluitin-

gen per jaar. We prognosticeren dat de uitrol van de nieuwe generatie VDSL zorgt voor een 

toename van 80.000 aansluitingen op koper per jaar. Dit extra volume rekenen we 

uitsluitend aan KPN toe (zie voor toelichting paragraaf 3.6.2 onder “impact van 

voortzetting van VDSL-uitrol”). De krimp van koper bedraagt de komende jaren na 

toepassing van deze trendbreuk dus nog netto circa 35.000 aansluitingen per jaar.  

De ingezette substantiele groei van het aantal kabelaansluitingen van circa 200.000 

aansluitingen per jaar voor consumenten zal op basis van onze inschattingen afnemen. 

Hiermee groeit kabel nog steeds, maar is deze groei minder groot dan de afgelopen jaren 

waarin zij met circa 200.000 aansluitingen per jaar groeide. We schatten dat de groei van 

de kabel in de jaren 2014 tot en met 2018 circa 80.000 aansluitingen per jaar lager zal zijn 

(en dus 120.000 aansluitingen per jaar zal bedragen). De afgenomen groei van kabel gaat 

ten koste van alle kabelpartijen.  

Merk overigens op dat we er van uitgaan dat de kabelaars in de komende jaren niet of zeer 

beperkt DOCSIS3.1 uit zullen rollen. Met hun huidige netwerk kunnen ze vooralsnog goed 

concurreren met koper en glasvezel. Uit eerdere analyses [12] bleek dat DOCSIS3 zelfs 

richting 2018 in staat is om een zeer groot deel van de markt te voorzien van voldoende 

bandbreedte.  

Trendbreuk: realisatie FttH-netwerken door kleine kabelaars 

Er zijn verschillende kabelaars die – vaak samen met CIF – kiezen voor de realisatie van 

een FttH-netwerk naast hun bestaande netwerk. Hierdoor worden er voor honderdduizen-

den huishoudens naast HFC-netwerken FttH-netwerken gerealiseerd. Zo heeft Cogas de 

afgelopen jaren al tienduizenden huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting. Maar 

ook Kabel-Noord gaat haar kabelnetten verglazen. We zagen dat een deel van de klanten 
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van kabel overstapt naar glasvezel. We schatten in dat hier gaat om een additionele 

overstap van 10.000 aansluitingen per jaar. 

Trendbreuk: realisatie van Next Generation Access (NGA) in het buitengebied 

Er zijn in Nederland verschillende provincies die actief beleid maken als het gaat om uitrol 

breedband in het buitengebied. Concreet gaat het om een klein percentage huishoudens en 

bedrijven die nu uitsluitend gebruik kunnen maken van ADSL, waarbij bovendien de 

snelheid vaak lager is dan bij stedelijke gebruikers van het kopernetwerk omdat de 

afstanden tot de aansluitcentrale (‘MDF’) groot zijn. Hier zijn geen kabelnetten gerealiseerd 

omdat deze percelen geïsoleerd liggen en er dus sprake is van zeer hoge aansluitkosten.  

De provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland zijn koplopers 

als het gaat om het maken van dergelijk beleid voor de buitengebieden. Vaak willen zij 

fondsen oprichten die worden gebruikt om NGA in het buitengebied te realiseren. We 

schatten in dat het gaat om circa 250.000 huishoudens in het buitengebied die in deze 

provincies liggen. Kijkend naar de ambitieuze plannen van verschillende provincies en naar 

de substantiële middelen waarmee ze hun plannen vorm kunnen geven verwachten we dat 

tot 2018 een flink deel hiervan wordt aangesloten op een glasvezel. Bovendien zullen er 

ook gebieden in andere provincies zijn die mogelijk worden aangesloten. Hetzij middels 

provinciale, hetzij middels een gemeentelijke interventie. In totaal komen we uit op 20.000 

huishoudens per jaar die van koper naar glasvezel gaan.12 Dit nemen we in het model op 

als trendbreuk. 

Zakelijke markt 

Als we kijken naar de zakelijke markt, dan zien we geen substantiële trendbreuken. Veel 

zakelijke afnemers hebben een beperktere keuze uit infrastructuren aangezien zij veelal 

geen beschikking hebben over de kabel 13 . De grotere zakelijke locaties hebben de 

afgelopen jaar reeds een glasvezelverbinding aangeschaft en deze trends zal gestaag 

doorzetten als gevolg van de groeiende vraag naar bandbreedte. 

3.6 Volume en marktaandeel per aanbieder 

In deze paragraaf gaan we in op de verschillende aanbieders van internettoegang. We 

bespreken hierbij een aantal specifieke ontwikkelingen, maar omdat er een sterke relatie is 

tussen aanbieders en gebruikte infrastructuren, komt een belangrijk deel van de 

verschuivingen natuurlijk al voort uit de hierboven genoemde infrastructuurverschuivingen. 

We beginnen echter met een trend die vooral alle aanbieders relevant is: Quadplay. 

Trendbreuk: de introductie van quadplay 

Er is convergentie waarneembaar tussen vaste en mobiele diensten. Er wordt door 

aanbieders in toenemende mate ingezet op ‘quadplay’ voor consumenten en zakelijke 

afnemers, waarbij internettoegang, vaste telefonie en televisie worden gebundeld met een 

mobiele aansluiting (zowel telefonie als data). Een enkele provider spreekt zelfs van een 

                                                

12 In gebieden waar geen NGA beschikbaar is kan er onder bepaalde voorwaarden met staatssteun een 

NGA-netwerk worden aangelegd. Nadat een dergelijk gebied is afgebakend speelt de vraag welke 

NGA-infrastructuur er moet worden aangelegd. Zowel glas als HFC vallen onder de definitie van NGA. 

Onze ervaring is echter dat er in de praktijk in het merendeel van deze gevallen gekozen wordt voor 

glas. 

13 In interviews met marktpartijen en gesprekken met onafhankelijke experts is het beeld dat op 

bedrijventerreinen en andere bedrijfslocaties veelal geen kabel beschikbaar is bevestigd. 
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‘sixpack’ wanneer internet, telefonie als televisie zowel mobiel als vast worden gebundeld. 

In het zakelijke segment vindt de ontwikkeling met name plaats vanuit telefonie; vast-

mobiel integratie wordt gezien als een belangrijke kwaliteitsslag.  

De hierboven geschetste beweging maakt dat marktpartijen met eigen vaste of mobiele 

infrastructuur in toenemende mate interesse hebben in de infrastructuur die zijn zelf niet 

hebben. Vaste partijen willen de kosten voor het inkopen van mobiel verkeer dat onderdeel 

is van de bundels drukken. Mobiele aanbieders hebben interesse in vaste infrastructuur om 

dezelfde reden. Daarnaast speelt dat zij op dit moment in zeer hoog tempo 4G uitrollen en 

daarbij een groter aantal masten moeten aansluiten. Door de groeiende vraag naar 

mobiele data is offloading van mobiel verkeer over vaste (veelal residentiële) infrastructuur 

(via femtocellen en hotspots) een opkomende ontwikkeling. In feite is hier sprake van 

convergentie tussen mobiel en vast op infrastructuurvlak.  

Bij het aanbieden van quadplay zullen de aanbieders zich in de consumentenmarkt in ieder 

geval op het ‘persoonlijke niveau’ van communicatie moeten gaan richten. Onafhankelijke 

experts beargumenteren dat, analoog aan de ontwikkeling in de telefoniemarkt, een 

aansluiting in toenemende mate wordt gezien als persoonlijk en in mindere mate als ‘op 

huishoudensniveau’. In Nederland wordt een vaste aansluiting als essentieel gezien en 

wordt vervolgens de afweging gemaakt hoeveel mobiele data nodig is; in landen waar 

mobiele data relatief goedkoop is en vaste aansluitingen relatief duur zou die afweging al 

andersom liggen.  

De conclusie van het bovenstaande is dat aanbieders die zowel een goede vaste als 

mobiele infrastructuur hebben en competitief voordeel hebben ten opzicht van de partijen 

die dit niet hebben. KPN heeft als enige zowel een eigen landelijk dekkend vast als mobiel 

aansluitnetwerk. Tele2 bouwt aan een eigen 4G netwerk en biedt een substantieel aantal 

klanten internet via het koperen aansluitnetwerk van KPN. Ziggo biedt quadplay aan, maar 

maakt voor het mobiele deel gebruik van een MVNO-constructie. Ook Vodafone biedt 

quadplay, maar koopt hierbij het vaste aansluitnetwerk in. De andere aanbieders in ons 

model bieden (nog) geen quadplay aan. Relatief gezien heeft KPN heeft daarom het 

grootste competitieve voordeel. De overige partijen ondervinden daarentegen juist een 

nadeel. Ziggo, Tele2 en Vodafone zitten hier ‘tussenin’.  

Voor het kwantificeren van de impact van quadplay nemen we aan dat jaarlijks in 10% van 

de huishoudens wordt overwogen om voor ten minste één abonnement over te stappen 

van mobiele aanbieder.  

We nemen aan als gevolg van quadplay dat KPN per jaarlijks 21.000 additionele 

aansluitingen zal verkrijgen. Ziggo, Tele2 en Vodafone kunnen met quadplay netto churn 

voorkomen en hun relatieve positie handhaven. De overige aanbieders leveren samen 

21.000 aansluitingen (circa 3 promille van het totaal aantal aansluitingen) per jaar in.  

3.6.1 Kabelaanbieders 

Als het gaat om de aanbieders van diensten op de kabel, dan is er in Nederland een relatief 

overzichtelijke situatie: Er zijn twee zeer grote aanbieders (Ziggo en UPC), twee 

middelgrote (Delta / ZeelandNet en CAIW) en verschillende kleine exploitanten van 

kabelnetten. Bij deze laatste groep wordt de internetdienst in een aantal gevallen door 

grotere spelers (bijvoorbeeld Ziggo) geleverd14.  

                                                

14 In dit voorbeeld worden deze dan ook geteld als aansluiting van Ziggo. 
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We zagen dat de groei in het aantal aansluitingen op de kabel vooral door UPC en Ziggo 

gerealiseerd werd. Tabel 9 toont tevens dat CAIW en Delta zowel relatief als absoluut 

beperkt groeien. Bij CAIW komt dit vooral door de focus op verglazing en niet op 

kabelinternet. Voor Delta verwachten we een kleine groei in het aantal aansluitingen 

ondanks de zeer beperkte groei in het aantal huishoudens in Zeeland [11]. 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de marktaandelen van de verschillende partijen, 

dan valt op dat er vrij weinig dynamiek is. Zowel Ziggo als UPC groeien in absolute zin door 

de groei in het aantal huishoudens. Bij UPC is de (historische) groei licht hoger dan bij 

Ziggo en daarom groeit hun marktaandeel. Dit komt omdat UPC ten opzichte van Ziggo 

een kleiner deel van haar potentiele markt bedient met internet. Hun groeipotentieel is dus 

hoger. Bij CAIW daalt het aantal kabelaansluitingen als gevolg van overstap naar glasvezel. 

Bij Delta is de groei zeer beperkt. Als we werken met 5%-intervallen, dan zien we echter 

weinig grote ontwikkelingen. 15  

Tabel 9 Prognose van het percentage aansluitingen op de kabel per aanbieder 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAIW 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Delta 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35% 30 - 35% 35 - 40% 35 - 40% 35 - 40% 35 - 40% 35 - 40% 

Ziggo 60 - 65% 60 - 65% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 

 

Trendbreuk: realisatie FttH-netwerken door kleine kabelaars 

Zoals eerder aangeven zijn enkele kleine kabelbedrijven actief met het realiseren van een 

FttH-netwerk naast hun kabelnetwerk. In de meeste gevallen krijgen alle klanten een extra 

aansluiting en een aanbieding om over te stappen. Ze kunnen er veel echter ook voor 

kiezen om gebruik te blijven maken van de diensten over de kabel. In de komende jaren 

zal deze trend zich versnellen en zal dit per jaar in totaal voor circa 7.500 huishoudens 

kabelaansluitingen van CAIW en 2.500 kabelaansluitingen van Ziggo 16  per jaar van 

toepassing zijn. Tabel 9 geeft een overzicht van de historische en geprognosticeerde 

marktaandelen. 

3.6.2 Aanbieders over koper 

Zoals eerder geschetst daalde het aantal aansluitingen over het kopernetwerk de afgelopen 

jaren. De afzet van alle aanbieders kromp, maar in absolute termen verliest KPN de 

meeste afnemers. Tabel 10 geeft een overzicht van het totaal aantal aansluitingen 

verdeeld over de verschillende aanbieders. De tabel toont dat het marktaandeel van KPN 

op de DSL-markt groeit. Daarnaast zien we dat Tele2 marktaandeel verliest. Het 

consumentenproduct van Tele2 is vooral debet aan de krimp van hun marktaandeel van 

Tele2. Hieronder gaan we hier dieper op in. 

 

                                                

15 Uiteraard dient bij het lezen van deze tabellen er altijd rekening moeten worden gehouden dat zelfs 

zeer klein beweging (van 14,9% van 15,1% bijvoorbeeld) ertoe kan leiden dat er een ander 5%-

interval wordt gehanteerd (i.c. van 10-15% naar 15-20%.). 

16  Ziggo is een aantal gevallen leverancier van internetdiensten over de netwerken van kleinere 

kabelaars. 
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Tabel 10 Prognose van het percentage aansluitingen op koper per aanbieder 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPN 75 - 80% 70 - 75% 70 - 75% 75 - 80% 75 - 80% 75 - 80% 75 - 80% 75 - 80% 75 - 80% 75 - 80% 

Overige 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Tele2 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Online.nl 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Vodafone 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

 

Trendbreuk: impact van voortzetting van VDSL-uitrol 

Zoals eerder aangegeven zien wij dat het aantal aansluitingen op het koper netwerk sterk 

terugloopt ten koste van glasvezel en kabel. Aan de andere kant zien wij dat VDSL een 

goed instrument kan zijn om de concurrentie vanuit andere infrastructuren aan te gaan. Er 

zijn echter andere condities waaronder derden gebruik kunnen maken van deze koperen 

netwerken van KPN.  

Voor het aanbieden van DSL is een koperverbinding tussen de afnemer (DSL-modem) en 

de terminerende apparatuur van de aanbieder (DSLAM) nodig17. De lengte en kwaliteit van 

deze koperverbinding bepalen de snelheden die over de DSL-verbinding kunnen worden 

gehaald. Bij ADSL bevindt de DSLAM-apparatuur zich in het main distribution frame (MDF, 

de ‘nummercentrale’) van KPN. Vanuit de MDF komt de koperverbinding via het sub-loop 

distribution frame (SDF, de ‘straatkast’) bij de afnemer terecht. De verbinding vanaf de 

DSLAM-apparatuur naar het core-netwerk van de aanbieder (de ‘backhaul’) wordt vanuit 

de MDF gelegd. 

Om de hogere snelheden die de nieuwe generatie VDSL kan bieden te kunnen aanbieden 

moet de afstand tussen het modem en de DSLAM lager zijn dan bij ADSL. Om ook 

afnemers die zich buiten dit bereik van de MDF bevinden aan te kunnen sluiten op VDSL 

dient in die gevallen VDSL-geschikte DSLAM-apparatuur te worden geplaatst in de SDF, en 

tevens een backhaulverbinding te worden gerealiseerd vanaf de SDF. Hierbij wordt de 

verbinding tussen de MDF en de SDF verglaasd. 

In het ADSL-paradigma kunnen derden die over het kopernetwerk van KPN aansluitingen 

willen aanbieden gebruik maken van unbundled local loop (ULL)-toegang (ook wel met 

‘MDF-toegang’ aangeduid). Hierbij plaatsen deze aanbieders eigen apparatuur in de 

nummercentrale (MDF). In het VDSL-paradigma kunnen derden daarnaast toegang krijgen 

tot de SDF, wat wordt aangeduid met sub-loop unbundled (SLU)-toegang. Figuur 9 geeft 

een schematische weergave van de verschillende soorten toegang voor VDSL en ADSL. 

                                                

17 De DSLAM (digital subscriber line access multiplexer)-apparatuur fungeert als ‘brug’ tussen de DSL-

verbinding met de afnemer en het core-netwerk van de aanbieder. De verbinding tussen de afnemer 

en de DSLAM is een DSL-verbinding, terwijl de verbinding tussen de DSLAM en het core-netwerk 

(‘backhaul’) dat niet is. 
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Figuur 9 Schematische weergave van aansluitnetwerken bij MDF en SDF-toegang18 

Bij de nieuwe generatie VDSL kan gebruik worden gemaakt van vectoring om hogere 

snelheden aan te kunnen bieden. Bij vectoring wordt de onderlinge interferentie van de 

aderparen voor verschillende aansluitingen (die veelal tot een bepaald punt in een bundel 

zijn samengenomen) teruggedrongen. Om vectoring mogelijk te maken is een vorm van 

coördinatie nodig tussen de verschillende aansluitingen. Dit levert een technische uitdaging 

op wanneer meerdere aanbieders vectoring willen aanbieden en wanneer er zich ook nog 

ADSL-aansluitingen in de bundel bevinden. Met zogenoemde ‘vector friendly’ modems is 

het probleem te ondervangen. Echter vereist het uitrollen van deze modems (in sommige 

gevallen mogelijk met een firmware-update) tijd en geld van de aanbieders [34].  

Een alternatieve aanbieder kan er ook voor kiezen om VDSL aan te bieden op basis van 

wholesale broadband access (WBA). Hierbij koopt de alternatieve aanbieder in feite alle 

access-connectiviteit in bij KPN.  

 

De alternatieve aanbieders geven aan dat het investeren in SLU een lastige business case 

kent: de kosten wegen in veel gevallen niet op tegen de baten.19 Dit beeld wordt bevestigd 

in een door Analysys Mason uitgevoerd onderzoek [27] naar de levensvatbaarheid van 

business cases voor op SLU gebaseerde aansluitingen. Analysys Mason becijfert dat het 

voortzetten van een ULL-gebaseerde business case met SLU voor 60% van de populatie 

pas mogelijk is wanneer er sprake is van een marktaandeel van tenminste 55% op het 

gebied van breedbandinternet in de gebieden waar de aanbieder diensten op basis van 

SLU-toegang wil leveren. [27]  

Een alternatieve aanbieder zou er (met minimaal circa tien procent marktaandeel) ook voor 

kunnen kiezen om slechts uit te rollen naar circa duizend SDF’s in drukbevolkte, stedelijke 

gebieden, onder de voorwaarde dat de wholesale-tarieven voor line rental in dat geval flink 

omlaag gaan. Ook een business case op basis van WBA is volgens Analysys Mason voor 

alternatieve aanbieders weinig aantrekkelijk. [27] 

                                                

18 Het figuur is afkomstig uit [28], bewerking Dialogic 

19 Ter indicatie: de kosten voor het aansluiten van een straatkast (backhaul en apparatuur) bedragen 

circa €30.000. Op een straatkast zijn gemiddeld tweehonderd huishoudens aangesloten. Met een 

marktaandeel van tien procent betekent dat een investering voor de alternatieve aanbieder van 

€1500 per klant. 
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Trendbreuk: Next Generation Access (NGA) in het buitengebied 

De realisatie van NGA in het buitengebied zal een extra krimp betekenen voor nagenoeg 

alle partijen. In totaal stappen jaarlijks 20.000 huishoudens over van koper naar glasvezel, 

waarvan het merendeel (circa 70%) voorheen vooral een KPN ADSL aansluiting had. We 

nemen dit in het model mee als trendbreuk.  

3.6.3 Glasvezelaanbieders 

KPN en Reggefiber zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het overgrote deel van 

glasvezelnetwerken in Nederland. Reggefiber realiseert primair aansluitingen voor 

consumenten. KPN biedt haar consumentendiensten over het netwerk van Reggefiber aan, 

en heeft daarnaast ook veel eigen aansluitingen in het zakelijke segment. KPN biedt haar 

diensten zowel onder haar eigen naam als onder andere merknamen (t.w. Telfort en 

XS4ALL) en via dochterondernemingen (t.w. Lijbrandt, Concepts, Edutel) aan. Bij de FttH-

vraagbundeling zijn deze partijen actief. Naast KPN en haar dochterondernemingen zijn er 

verschillende kleinere dienstenaanbieders op glasvezelnetwerken, waarvan Vodafone en 

Tele2 de grootste zijn. Ook zij zijn de laatste jaren betrokken geweest bij vraagbundeling.  

Tabel 11 geeft een overzicht van het geprognosticeerde aantal aansluitingen op glasvezel, 

verdeeld over de aanbieders. Het gaat hier om de marktaandelen bezien over de gehele 

markt (zowel consumenten- als zakelijke aansluitingen). De tabel maakt duidelijk dat er 

weinig verschuivingen zullen in de marktaandelen van de verschillende marktpartijen op de 

markt. We zien wel een groei van het marktaandeel van Vodafone. Vooral hun inspannin-

gen op het gebied van FttH kunnen voor een lichte groei zorgen. Verder zien we uiteraard 

dat het marktaandeel van CAIW toeneemt door eerder genoemde redenen. 

Tabel 11 Prognose van het percentage aansluitingen op glasvezel per aanbieder (gehele segment) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CAIW 0 - 0% 0 - 5% 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

KPN 95 - 100% 90 - 95% 90 - 95% 90 - 95% 90 - 95% 85 - 90% 85 - 90% 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85% 

Overige 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Solcon 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Tele2 0 - 5% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Vodafone 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Ziggo 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Trendbreuk: FttH-uitrol door kleine kabelaars 

Zoals eerder aangegeven zal CAIW haar aansluitingen op glas zien toenemen met circa 

10.000 per jaar. Dit komt vooral door de realisatie van glasvezelnetten naast kabelnetten. 

Trendlijn: gebruik van ODF-toegang 

Hoewel de dienstenaanbieders die gebruik maken van ULL-toegang op de kopernetten een 

zwakkere positie dreigen te krijgen, zijn er voor hen kansen op het gebied van ODF-

toegang op de glasnetten. Reggefiber geeft aan dat er interesse is voor ODF-toegang. 

Vooralsnog hebben we van aanbieders echter geen indicatie gekregen dat zij hier zwaarder 

of minder zwaar op zullen inzetten dan nu het geval is.  



Dialogic innovatie ● interactie 38 

Trendbreuk: Next Generation Access (NGA) in het buitengebied 

Veel van de plannen van provincies gaan uit van een coöperatieve aanpak. De uitrol van de 

netten zal veelal niet door KPN/Reggefiber gaan, maar via kleinere coöperaties. Het lijkt 

dan ook voor de hand te liggen dat andere dienstenaanbieders dan KPN een relatief betere 

positie hebben bij de vraagbundeling. Van de 20.000 nieuwe aansluitingen per jaar zullen 

er slechts 10.000 bij KPN erbij komen. De resterende aansluitingen worden (op basis van 

de huidige marktaandelen) verdeeld over de huidige aanbieders van consumenten-

internetaansluitingen over glasvezel.  

3.6.4 Totaal 

Er zullen de komende jaren kleine verschuivingen plaatsvinden zijn in de marktaandelen 

als het gaat om internetaansluitingen. KPN blijft de grootste aanbieder en ook de twee 

grote kabelaars UPC en Ziggo hebben een flink marktaandeel. UPC en Ziggo hebben nu 

samen iets minder dan de helft van de markt, net als KPN. UPC en Ziggo groeien licht in de 

prognose, terwijl KPN stabiel blijft. Tele2 had tot 2013 een redelijk marktaandeel, maar het 

is de verwachting dat ook zij vanaf 2014 in de laagste grootteklasse (0-5%) gaan vallen. 

De andere partijen in deze klasse blijven een beperkt marktaandeel houden (0%-5%). 

Tabel 12 geeft een overzicht van de historische en geprognosticeerde marktaandelen.  

Tabel 12 Prognose van het percentage aansluitingen per aanbieder (alle infrastructuren) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPN 45 - 50% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 40 - 45% 

Overige 5 - 10% 0 - 5% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Tele2 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

On-
line.nl 

0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 

Voda-
fone 

0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Ziggo 20 - 25% 20 - 25% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 

 

3.7 Volume en marktaandeel per doelgroep 

Zoals aangegeven heeft ACM geen afzonderlijke gegevens verzameld over het zakelijke en 

consumentensegment voor internettoegang. We zijn daarom dan ook niet in staat om 

trendlijnen te maken. We kunnen wel op basis van de interviews, de vragenlijsten, desk 

research, data van ACM en onze kennis van de markt een inschatting maken van het 

aantal zakelijke en residentiele afnemers van internet van verschillende aanbieders. 

Als we kijken naar het zakelijke segment, dan zien we de afgelopen jaren vooral dat Ziggo 

en UPC steeds beter in staat waren om de onderkant van het zakelijke segmentte 

bedienen. Dit zal vooral ten koste zijn gegaan van de zakelijke aanbiedingen over koper, 

maar ook van consumentenaansluitingen over koper en kabel.  

Als we verder naar het zakelijke segment kijken, dan zien we verschillende trends maar 

deze hebben vooral betrekking op de bovenkant van dit segment. Uiteraard zijn deze zeker 
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niet irrelevant, maar ze beslaan relatief kleine aantallen. De bedrijven tot 10 werknemers 

beslaan 95% van het totale bedrijfsbestand en bijna 90% van de vestigingen.20 

We zien geen trendbreuken als het gaat om de verdeling tussen zakelijke en consumenten-

aansluitingen. Dit wordt duidelijk als we naar Figuur 10 kijken. 

 

Figuur 10 Verdeling van het volume aansluitingen op internettoegang naar doelgroep 

Naast de verdeling van aansluitingen tussen consumenten en zakelijke afnemers, kunnen 

we ook bekijken welke infrastructuren de verschillende typen afnemers gebruiken. Figuur 

11 toont het aantal aansluitingen voor de zakelijke markt naar infrastructuur21. Hierin 

wordt duidelijk dat het aantal aansluitingen over de kabel relatief klein is. Het feit dat 

kabelnetwerken oorspronkelijk voor TV werden aangelegd heeft ertoe geleid dat de 

penetratie van deze netwerken in het zakelijke segment laag is. We zien de kabelnetwer-

ken echter wel een gestage groei maken, vooral als gevolg van hogere adoptie van 

bestaande aansluitingen. De kabel wordt naar verwachting echter ingehaald door 

glasvezelaansluitingen. De groei van het aantal glasvezelaansluitingen volgt vooral uit 

nieuwe aanleg. Gegeven het feit dat de totale marktomvang redelijk constant is, moeten 

de aansluitingen over DSL afnemen.  

                                                

20 Analyse Dialogic op basis van CBS Statline-cijfers 

21 Het aantal zakelijke aansluiten per infrastructuur is niet direct af te leiden uit de cijfers die door 

marktpartijen aan ACM worden gerapporteerd. De volumes zijn daarom gemodelleerd op basis van 

een combinatie van diverse bronnen, waaronder de dekking en beschikbare infrastructuur van 

verschillende partijen en feitelijke cijfers wanneer deze beschikbaar waren bij verschillende 

marktpartijen. 
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Figuur 11 Prognose van het aantal zakelijke aansluitingen per infrastructuur  

Kijken we naar het type infrastructuur die consumenten gebruiken, dan zien we een 

afbeelding dit zeer sterk lijkt op de afbeelding die we aan het begin van het hoofdstuk 

presenteerden voor de totale markt. Dit beeld ontstaat uiteraard doordat het aantal 

aansluitingen voor huishoudens veel groter is dan voor de zakelijke markt. De voornaam-

ste afwijking is dat kabel een grotere rol speelt om de reden die we hierboven noemden. 

Het gebied tussen dat vanaf 2013 ontstaat tussen kabel en DSL is hier dan ook iets groter. 

 

Figuur 12 Prognose van het aantal consumenten aansluitingen per infrastructuur 
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4 Vaste telefonie 

In dit hoofdstuk behandelen we de ontwikkeling van volumes en marktaandelen in het 

segment voor vaste telefonie. Het segment ‘vaste telefonie’ bestaat uit alle vaste 

retailaansluitingen in Nederland op het publieke telefonienetwerk voor zowel consumenten 

als zakelijke afnemers. Met een ‘aansluiting’ bedoelen we specifiek het abonnement op de 

dienst en niet specifiek de fysieke aansluiting. We beschouwen in het onderzoek alleen de 

diensten die binnen de definities van ACM vallen. Hosted Voice en OTT worden, vanwege 

het afwijkende karakter en het ontbreken van historische data over aantallen aansluitingen 

(voor zover daarvan kan worden gesproken) separaat behandeld. Concreet kwantificeren 

we churn van vaste telefonie naar Hosted Voice en OTT op het niveau van het totale 

marktvolume.  

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens enkele relevante definities en de 

afbakening van het segment. Vervolgens wordt de ontwikkeling van marktaandelen en 

volumes besproken vanuit de verschillende niveaus in het analytisch kader. 

4.1 Analytisch kader 

Figuur 13 toont het analytisch kader dat wordt toegepast voor analyse van marktaandelen 

en volumes in dit segment.  

 

Figuur 13 Analytisch kader van het segment vaste telefonie 
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Allereerst maken we een inschatting van het totale volume van aansluitingen in dit 

segment (Totaal); vervolgens worden de aansluitingen uitgesplitst naar drie categorieën op 

basis van capaciteit (enkelvoudig, tweevoudig en meervoudig) en vervolgens naar type 

dienst op basis van aansluittechniek, Voice-over-Broadband (VoB) of PSTN/ISDN. Tot slot 

kijken we naar het volume per aanbieder en onderliggend transmissiemedium (glas, kabel 

of koper). Hosted Voice beschouwen we specifiek als een externe invloed op het totale 

volume. 

4.2 Afbakening 

In dit onderzoek maken we onderscheid tussen verschillende categorieën (enkelvoudig, 

tweevoudig en meervoudig), type aansluitingen voor vaste telefonie op basis van 

aansluittechniek (PSTN, ISDN, VoB en Hosted Voice), en type gebruikers (consument en 

zakelijk). In [15] zijn de definities te vinden die door ACM worden gehanteerd. 

Onderstaande is een beknopte samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van deze 

definities die van belang zijn bij de interpretatie van de resultaten uit het onderzoek. 

4.2.1 Onderverdeling naar capaciteit van de aansluiting 

In het consumentendomein worden vrijwel uitsluitend aansluitingen afgenomen waarover 

maximaal één of twee gesprekken gelijktijdig kunnen worden gevoerd (het laatste was met 

name populair in de tijd dat men nog moest inbellen om op internet te komen, en om te 

kunnen faxen en bellen tegelijk). In deze gevallen spreken we van een enkelvoudige of 

tweevoudige aansluiting. In het zakelijke segment worden naast enkel- en tweevoudige 

aansluitingen ook aansluitingen afgenomen waarover veel meer gesprekken tegelijk 

kunnen worden gevoerd. Voorbeelden hiervan zijn ISDN 15, 20 en 30-aansluitingen. 

Dergelijke aansluitingen dienen als kanaal van het publieke telefoonnet naar de eigen 

bedrijfstelefooncentrale (PABX).  

In de door ACM en in dit rapport gehanteerde definities valt een aansluiting onder 

tweevoudig indien het aantal gelijktijdig te voeren gesprekken groter dan één en kleiner 

dan dertien is. Aansluitingen waarover dertien of meer gesprekken gelijktijdig kunnen 

worden gevoerd zijn meervoudig. Soms wordt gesproken van ‘gestapelde’ aansluitingen; 

hierbij worden, in plaats van een meervoudige aansluiting, meerdere enkel- of tweevoudi-

ge aansluitingen samengenomen om een hogere capaciteit te leveren. In dit onderzoek 

worden deze ‘gestapelde’ aansluitingen behandeld als reguliere enkel- en tweevoudige 

aansluitingen. 

Bij Hosted Voice is er in veel mindere mate sprake van een notie van capaciteit. 

Aanbieders van Hosted Voice-oplossingen bieden hun diensten vaak aan per gebruiker of 

per apparaat. Waar voorheen een zakelijke afnemer zelf moest inschatten hoeveel 

gelijktijdige gesprekslijnen nodig waren voor een gegeven aantal gebruikers, komt deze 

keuze in het geval van Hosted Voice bij de aanbieder te liggen. In de praktijk hebben de 

Hosted Voice-aanbieders meestal afdoende capaciteit en stellen zij geen limieten in op het 

aantal gelijktijdige gesprekken, tenzij om de stabiliteit van hun systemen te garanderen. 

De capaciteit wordt bij Hosted Voice daarnaast bepaald door de onderliggende verbinding 

tussen de telefoon en de Hosted Voice-centrale (en kan als gevolg afwijken per 

bedrijfslocatie of zelfs per apparaat waarmee een gebruiker kan bellen).  

4.2.2 Onderverdeling naar type aansluiting 

Een vaste telefoonaansluiting kan worden geleverd over verschillende infrastructuren en 

transmissiemedia. Bij de meest traditionele aansluitvorm, met Public Switched 

Telephone Network (PSTN) aansluiting aangeduid, is het transmissiemedium koper en 



Dialogic innovatie ● interactie 43 

de aansluiting bij de eindgebruiker een analoge telefoonaansluiting, die rechtstreeks op de 

telefoon(centrale) is aangesloten.  

Een Integrated Services Digital Network (ISDN) aansluiting is gebaseerd op een 

digitale standaard. De term ISDN heeft in de regel betrekking op de standaard die wordt 

gebruikt voor de aansluiting zoals die bij de gebruiker op het aansluitpunt wordt 

aangeboden. De meeste ISDN-aansluitingen maken gebruik van het koperen toegangsnet-

werk voor telefonie. Er bestaan echter ook ISDN-aansluitingen die gebruik maken van een 

kabelnetwerk, en ISDN aansluitingen met hogere capaciteit kunnen ook via glasvezel wordt 

aangesloten. In deze gevallen wordt er gebruik gemaakt van een PABX. Evenwel hanteert 

ACM voor alle aansluitingen die als ISDN aan de eindgebruiker worden aangeboden de 

categorienaam ISDN.  

Voice over Broadband (VoB) is de term voor een telefonieaansluiting die wordt geleverd 

over een breedbandaansluiting (bijvoorbeeld een kabel- of koper -aansluiting). In het 

breedbandnetwerk worden specifieke protocollen gebruikt, zoals VoDSL, VoATM, of VoIP 

(Voice over IP, ofwel IP-telefonie). In het laatste geval wordt vaak gebruik gemaakt van 

het Session Initiation Protocol (SIP). Bij grotere aantallen verbindingen wordt veel gebruik 

gemaakt van een IP-telefoniecentrale op de klantlocatie (‘IP PABX’), en de meerdere lijnen 

die via VoB aan deze centrale worden verbinden worden dan vaak via ‘SIP trunking’ 

gerealiseerd.  

Hosted Voice is een (zakelijke) telefoniedienst waarbij het eindpunt van de aansluiting op 

het publieke telefoonnetwerk niet op locatie van de eindgebruiker, maar centraal bij de 

Hosted Voice-aanbieder is geregeld. Concreet betekent dit dat er geen PABX (telefooncen-

trale) op locatie aanwezig is, maar dat deze functionaliteit (inclusief de verbinding met het 

publieke telefoonnetwerk) wordt verzorgd door de Hosted Voice-aanbieder 22 . De 

aansluiting van de Hosted Voice-aanbieder op het publieke telefoonnetwerk telt uiteraard 

wel in een van de andere categorieën (VoB in het geval van een SIP-trunk). 

Waarom worden in dit onderzoek geen volumes geprognosticeerd voor Hosted Voice? 

Er zijn twee redenen om Hosted Voice in dit onderzoek op een andere manier behandelen. 

De eerste is dat Hosted Voice door ACM niet is gedefinieerd als aparte categorie binnen het 

segment vaste telefonie. Een van de uitgangspunten van het onderzoek (zie §2.1) is dat 

we uitgaan van de categorisering van ACM. Daarnaast is er over Hosted Voice geen data 

beschikbaar van ACM, omdat over Hosted Voice niet wordt gerapporteerd. 

De tweede reden om Hosted Voice niet op te nemen in het model is dat de concepten 

‘aansluiting’ en ‘capaciteit’ niet op dezelfde manier kunnen worden gedefinieerd en geteld 

als bij de traditionele dienstentypen. Uit de interviews met marktpartijen en gesprekken 

met onafhankelijke experts komt naar voren dat er bij Hosted Voice niet gesproken kan 

worden van ‘aansluitingen’ in de traditionele zin: 

 Hosted Voice wordt door de aanbieders in veel gevallen niet afgerekend in termen 

van aantallen fysieke aansluitingen, maar bijvoorbeeld per gebruiker (‘seat’).  

 

 Hosted Voice is veelal op verschillende manieren af te nemen (niet alleen met een 

                                                

22 Het onderscheid tussen Hosted Voice en VoB is subtiel: (met name grootzakelijke) eindgebruikers 

hosten zelf een PABX voor zichzelf in een datacentrum – zij kopen volgens de definitie dan geen 

Hosted Voice-dienst in. 
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VoIP-toestel, maar bijvoorbeeld ook met een softphone) en kan een gebruiker op 

meerdere ‘toestellen’ tegelijk ingelogd zijn. Het aantal ‘aansluitingen’ is om die 

reden niet te bepalen.  

Ook het begrip ‘capaciteit’ speelt bij Hosted Voice een andere rol dan bij de traditionele 

diensten. Aanbieders van Hosted Voice geven aan dat in de meeste gevallen het Hosted 

Voice-platform een (voor de afnemers) ‘praktisch ongelimiteerde’ capaciteit heeft. Voor 

afnemers is capaciteit gedefinieerd in aantallen gebruikers, niet aantal gelijktijdige 

gesprekken. 

Uiteraard kunnen we in dit onderzoek de invloed van Hosted Voice niet negeren. We 

nemen in het model uitsluitend de impact van Hosted Voice op de volumes van de andere 

typen aansluitingen mee (het aantal ‘overstappers’ naar Hosted Voice).   

 

Als het gaat om telefonie dan heeft mobiele telefonie het afgelopen decennium uiteraard 

een zeer grote impact gehad. Maar uiteraard behoren deze diensten niet tot vaste 

telefonie. Dit wil echter niet zeggen dat we mobiele telefonie negeren: Het heeft de 

afgelopen jaren een flinke impact gehad op vaste telefonie en dit effect is nog niet voorbij. 

We beperken ons echter wel tot effecten van mobiele telefonie op vaste telefonie en we 

kijken niet naar mobiele telefonie an sich. 

De laatste categorie die relevant is in dit kader wordt gevormd door de ‘over-the-top’ 

telefoniediensten (verderop steeds OTT genoemd). Bij OTT-diensten wordt telefonie (of in 

de brede zin, spraakverkeer) mogelijk gemaakt over het publieke internet. OTT-diensten 

zijn er in zeer veel verschillende vormen, waarbij niet in alle gevallen een verbinding is 

gelegd met het publieke telefoonnetwerk. Voorbeelden van OTT-diensten zijn Skype, Viber 

Google Talk/Hangouts en Microsoft Lync. De ACM definities volgend worden OTT-diensten 

in dit onderzoek niet gezien als onderdeel van het segment vaste telefonie. Desondanks is 

de invloed van OTT-diensten relevant en bespreken we deze als invloed op het totale 

volume voor vaste telefonie. 

4.2.3 Onderscheid tussen consument en zakelijk 

Waar in het segment voor internettoegang een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt 

tussen consument en zakelijk op basis van het label van de afgenomen dienst, hanteren 

we voor vaste telefonie een andere aanpak. Historisch gezien is bij PSTN en ISDN het 

onderscheid tussen consument en zakelijk in de abonnementsvorm niet gemaakt. Bij VoB 

kan het onderscheid mogelijk wel worden gemaakt, maar daar verschilt de situatie per 

aanbieder, en zijn weinig eenduidige cijfers bekend. We kiezen er daarom voor om het 

onderscheid te maken op basis van capaciteit en het onderscheid tussen consument en 

zakelijk dus niet als aparte laag in het model op te nemen. 

4.3 Trendlijnen en trendbreuken 

Aan de in dit hoofdstuk weergegeven prognose van de ontwikkeling van volumes voor de 

verschillende typen aansluitingen liggen diverse trendlijnen en trendbreuken ten grondslag. 

Tabel 13 geeft hiervan een overzicht. De trendlijnen en trendbreuken zijn op verschillende 

niveaus gedefinieerd – verderop in dit hoofdstuk worden ze afzonderlijk toegelicht. 
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Tabel 13 Overzicht trends vaste telefonie 

Trend Modellering 

 Dalende (gepercipieerde) noodzaak 

van vaste telefonie 

Trendlijn 

 Substitutie van vaste aansluitingen 

door mobiel en OTT 

Trendlijn 

 Verdwijnen van het relatieve 

voordeel van vaste telefonie 

Trendlijn 

 Overstap van ISDN naar Hosted 

Voice en VoB 

Trendlijn 

 De acceptatie van Hosted Voice 

versnelt 

Trendlijn 

 Aankondiging afschakeling van PSTN 

en/of ISDN 

Trendbreuk (verwaarloosbare impact) 

 Legacygebruik remt daling volume 

PSTN-aansluitingen 

Trendbreuk (churn neemt af tot 0% in 2018, 

churn komt uitsluitend ten goede van KPN en 

Vodafone) 

 Groei van volume VoB-1 vlakt af Trendbreuk (de groei van VoB-1 volgt 75% van 

de groei van het volume internettoegang voor 

consumenten) 

 Digiaccess wordt per eind 2014 

beëindigd 

Trendbreuk (20% van de huidige ISDN-

aansluitingen blijft in 2018 bestaan als legacy-

aansluiting) 

 Opzeggen van vaste telefonie in 

multiplay pakketten 

Trendbreuk (het percentage opzeggers neemt 

toe: 0,1% in 2014 tot en met 0,5% in 2018) 

 Correctie voor OT2010 Trendbreuk (het volume voor Tele2 stabiliseert) 

4.4 Totaal volume segment 

Er heeft in de periode 2012-2013 een lichte groei (0,8%) plaatsgevonden van het aantal 

vaste telefonieaansluitingen. Deze stijging kan op twee manieren worden verklaard. 

Allereerst is het aantal huishoudens in Nederland toegenomen. De groei komt vooral ten 

gunste van VoB-aansluitingen (bij alle andere typen aansluitingen is een forse daling 

zichtbaar), wat erop lijkt te duiden dat nieuwe consumentenaansluitingen vooral als 

multiplay worden gerealiseerd. Dit zien we ook in de data terugkomen. Een tweede 

verklaring voor de groei is dat vaste telefonie (in het consumentensegment) steeds vaker 

als ‘cling-on’-dienst wordt geleverd bij internettoegang: aanbieders bieden consumenten 

vaste telefonie tegen een zeer lage meerprijs. Op beide fenomenen gaan we verderop 

dieper in.  
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Figuur 14 Prognose van het totaal aantal aansluitingen voor vaste telefonie 

Figuur 14 toont de ontwikkeling van het totaal aantal aansluitingen voor vaste telefonie 

over de periode 2012-2013 en de voorspelling voor de periode tot en met 2018. Als gevolg 

van trendbreuken zet vanaf 2014 waarschijnlijk een lichte daling in van het totale aantal 

aansluitingen. Op het niveau van het hele segment voor vaste telefonie zijn de volgende 

trends te onderscheiden die invloed hebben op het totale volume. 

Trendlijn: dalende (gepercipieerde) noodzaak van vaste telefonie 

De perceptie van een vast telefoonnummer ten opzichte van een mobiel nummer lijkt in 

het zakelijke segment te zijn dat een vast telefoonnummer betrouwbaarder overkomt. Het 

is echter technisch nu al mogelijk een vast nummer te koppelen aan een mobiele 

aansluiting. Vaste telefonie wordt daarnaast in het zakelijke segment nog steeds gezien als 

een dienst die er ‘gewoon moet zijn’. 

Het verschil in perceptie van de noodzaak voor een vaste aansluiting verschilt tussen 

generaties. Starters op de woningmarkt zullen niet altijd meer een vaste aansluiting 

afnemen en uitsluitend mobiel bellen. De jonge generatie is gewend te bellen naar een 

persoon, en niet zozeer naar een locatie. De zekerheid iemand aan de lijn te krijgen is een 

belangrijk voordeel van mobiele telefonie ten opzichte van vaste. Toch hechten nog veel 

zakelijke afnemers en sommige consumenten veel waarde aan vaste telefonie.  

Merk op dat deze trend interacteert met de trend dat aanbieders steeds vaker quadplay 

aanbieden. Quadplay dempt het effect van deze trend wanneer vaste telefonie tegen zeer 

lage meerkosten wordt opgenomen in de bundel. 

Trendlijn: substitutie van vaste aansluitingen door mobiel en OTT 

Er wordt een forse afname waargenomen van het aantal afgenomen minuten over vaste 

telefonie. Opvallend is dat (mede als gevolg van het aanbieden van vaste telefonie als 

aanvullende dienst bij internet, zonder noemenswaardige kosten) er een zeer groot aantal 

aansluitingen is waarover niet of nauwelijks wordt gebeld. Het lijkt erop dat veel 

consumenten de vaste aansluiting ‘als reserve’ aanhouden of om bereikbaar te blijven voor 

anderen die gewend zijn naar het vaste nummer te bellen. Ook het argument om ‘anderen 

niet op kosten te jagen’ door alleen mobiel bereikbaar te zijn lijkt nog steeds een 

belangrijke reden te zijn, terwijl er in veel prijsplannen geen verschil meer wordt gemaakt 

en er steeds vaker sprake is van ‘onbeperkte’ belbundels. 
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Het is te verwachten dat het aantal belminuten via vaste aansluitingen zal blijven afnemen 

volgens de huidige trend. De vaste aansluitingen zullen daarna langzaam gaan verdwijnen 

zodra rationalisatie optreedt bij de afnemers. Deze zullen op lange termijn waarschijnlijk 

worden vervangen door mobiele aansluitingen, over-the-top-telefoniediensten (met name 

voor internationale gesprekken) en andere modaliteiten van communicatie (zoals instant 

messaging). Ook in het zakelijke segment is deze beweging zichtbaar. 

Trendlijn: verdwijnen van het relatieve voordeel van vaste telefonie 

Bellen over een vaste telefonieaansluiting is bij bepaalde aanbieders nog steeds voordeliger 

dan mobiele telefonie. Te denken valt aan internationale telefonie (naar een vooraf 

gekozen specifieke set landen) of naar bepaalde telefoonnummers. In toenemende mate 

zullen er echter voordelige aanbiedingen komen voor dergelijke scenario’s. Belangrijke 

drivers zijn de introductie van apps voor bellen over 4G- of WiFi-netwerken (mogelijk 

eveneens gebundeld) en de introductie van onbeperkte mobiele belbundels. 

4.5 Volume en marktaandeel per capaciteitscategorie 

Figuur 15 toont de ontwikkeling van het aantal aansluitingen per capaciteitscategorie 

tussen medio 2012 en eind 2013, en de verwachte ontwikkeling van het aantal 

aansluitingen tot en met 2018. Zoals eerder beschreven is er een lichte stijging 

waarneembaar van het totaal aantal aansluitingen. Deze groei komt men name door de 

enkelvoudige aansluitingen, waarvan het aantal in 2013 met 2,5% groeide. Het aantal 

tweevoudige aansluitingen daalt flink. Dit komt onder meer doordat er een migratie 

optreedt van meerdere gestapelde ISDN2-aansluitingen naar één VoB-lijn. Hierdoor hoeft 

een afnemer minder aansluitingen af te nemen. Het totaal aantal aansluitingen neemt zo 

af. Ook zijn er afnemers die overstappen naar Hosted Voice.  

Er is uiteraard ook een effect van de groep consumenten die ISDN2 opzegt. Mogelijk 

stappen consumenten over naar een enkelvoudige aansluiting wanneer ze naar een 

multiplay-aanbod omschakelen. Het aantal meervoudige aansluitingen lijkt redelijk 

constant in de onderstaande grafiek (vanwege het relatief lage volume), maar daalt wel 

degelijk. 
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Figuur 15 Prognose van het aantal vaste telefonieaansluitingen per capaciteitscategorie23 

De ontwikkeling van de volumes naar capaciteit is met name het gevolg van autonome 

ontwikkelingen binnen deze groepen: zoals eerder aangegeven ‘bedienen’ de verschillende 

capaciteitscategorieën verschillende segmenten van afnemers. Mogelijk is er wel sprake 

van verschuiving van tweevoudige naar enkelvoudige aansluitingen door consumenten 

(bijvoorbeeld wanneer zij van ISDN-2 overgaan naar VoB-1). Trendbreuken in dit 

overstapgedrag liggen echter niet voor de hand; de huidige bundels maken het voor 

consumenten al zeer aantrekkelijk om een dergelijke beweging te maken.  

4.6 Volume en marktaandeel per type aansluiting 

Figuur 16 toont de ontwikkeling van het aantal vaste telefonieaansluitingen met 

enkelvoudige capaciteit, uitgesplitst naar de verschillende typen aansluitingen. De groei 

van het aantal VoB-1 aansluitingen bedroeg in 2013 11,4%. Vergeleken met de daling van 

PSTN (16,7% in 2013) blijken er netto enkelvoudige aansluitingen bij te komen (dit lijkt 

gezien de percentages tegenstrijdig, maar er is bij de percentages sprake van een 

verschillend uitgangsvolume). Wanneer de ontwikkeling van PSTN zou worden doorgetrok-

ken dan zouden er per april 2018 geen PSTN-aansluitingen meer zijn. We verwachten 

echter dat deze ontwikkeling zich niet lineair zal doorzetten maar dat deze zal afzwakken 

(verderop lichten we dit nader toe).  

Ook de forse groei van VoB-1 zal naar verwachting niet met dezelfde tred doorzetten. De 

groei van VoB-1 vlakt af doordat de penetratie van vaste telefonie nauwelijks meer kan 

stijgen: bij de meeste aanbieders is het aantal klanten dat reeds triple-playpakketten 

afneemt hoog. Er kan wel enige groei zijn van VoB-1 als gevolg van een groei van het 

aantal nieuwe huishoudens.  

                                                

23 De lijnen voor totaal en enkelvoudig zijn geplot op de linkeras en de lijnen voor tweevoudig en 

meervoudig op de rechteras 
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Figuur 16 Prognose van het aantal enkelvoudige aansluitingen voor vaste telefonie 

Figuur 17 toont de ontwikkeling van het aantal vaste telefonieaansluitingen met 

tweevoudige capaciteit, uitgesplitst naar de verschillende typen aansluitingen. Zoals eerder 

beschreven daalt het totale volume tweevoudige aansluitingen fors met 11,5% in de 

periode 2012-2013. Het is onze verwachting dat een groot aantal ISDN-aansluitingen zal 

worden opgezegd en slechts ten dele zal worden vervangen door VoB-2-aansluitingen.  

 

Figuur 17 Prognose van het aantal tweevoudige aansluitingen voor vaste telefonie 

Figuur 18 toont de ontwikkeling van het aantal vaste telefonieaansluitingen met 

meervoudige capaciteit, uitgesplitst naar de verschillende typen aansluitingen. Hierbij is 

ISDN-30, ISDN-20 en ISDN-15 samengenomen, omdat het hier gaat om dezelfde 

technische infrastructuur. 

Het vervangen van meervoudige ISDN-aansluitingen door een VoB-n aansluiting (in de 

praktijk vaak een SIP-trunk) is technisch uitvoerbaar en kosteneffectief, met name 

wanneer ook de eigen PABX wordt vervangen. Desondanks zal deze omschakeling zijn tijd 

nemen: de afnemers van meervoudige ISDN-aansluitingen hebben veelal te maken met 
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langlopende contracten, complexe applicaties en een zeer groot belang bij de beschikbaar-

heid van de verbinding (bijvoorbeeld callcenters).  

 

Figuur 18 Prognose van het aantal meervoudige aansluitingen voor vaste telefonie 

Trendlijn: overstap van ISDN naar Hosted Voice en VoB 

Zoals eerder is aangegeven stapt een deel van de afnemers over van ISDN naar Hosted 

Voice en VoB. Marktpartijen schatten in dat per jaar grofweg 10% van de zakelijke 

afnemers zijn interne infrastructuur voor vaste telefonie vernieuwt. Tenzij er een 

zwaarwegende reden is om níet naar een IP-gebaseerde PBX met VoB-aansluiting over te 

stappen (bijvoorbeeld vanwege legacytoepassingen, of zorgen ten aanzien van 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid) zullen deze bedrijven voor een VoB-aansluiting 

kiezen.  

We hebben geen zwaarwegende redenen gevonden om aan te nemen dat een dergelijke 

beweging niet al is ingezet vanuit het verleden (waar al een dalende trend waarneembaar 

is). We beschouwen deze ontwikkeling als een trendlijn. Merk op dat Hosted Voice niet 

wordt getoond in de grafieken. 

Trendlijn: de acceptatie van Hosted Voice versnelt 

Het zakelijke segment accepteert Hosted Voice in de komende jaren snel. De interne 

netwerkinfrastructuur van zakelijke afnemers leent zich (door toegenomen capaciteit en 

ondersteuning in apparatuur voor het inregelen van zaken als QoS) steeds beter voor het 

accommoderen van telefonieverkeer. Dit is een basisvoorwaarde voor het toepassen van 

VoIP en Hosted Voice. Daarnaast verwachten we dat verdere differentiatie van het Hosted 

Voice-aanbod en het beschikbaar komen van diverse aanvullende diensten Hosted Voice 

een functioneel alternatief maken voor een steeds grotere groep potentiële afnemers. 

De acceptatie van Hosted Voice zal invloed hebben op de volumes voor meervoudige 

aansluitingen. De impact op tweevoudige ISDN-aansluitingen betreft vooral afnemers die 

ISDN-2 stapelen. In het model gaan we ervan uit dat jaarlijks circa 10% van de zakelijke 

afnemers de interne telefonie-infrastructuur vervangt. Van deze groep zal een deel gebruik 

blijven maken van een eigen PABX met een VoB-aansluiting, en een deel zal overstappen 

naar naar Hosted Voice. De verdeling over deze twee alternatieven hangt grotendeels af 

van de specifieke wensen van de bedrijven. Onze inschatting is dat voor het midden- en 
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kleinbedrijf Hosted Voice in veel gevallen het aantrekkelijkst is, en dat een eigen centrale 

met VoB het meest aantrekkelijk is voor de grotere afnemers.  

We zien geen reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling niet reeds is verdisconteerd in 

de trendlijn. Deze ontwikkeling wordt dus niet separaat gemodelleerd. Merk op dat in de 

grafieken geen volumes worden getoond voor Hosted Voice. 

Trendbreuk: aankondiging afschakeling van PSTN en/of ISDN 

Een afschakeling van PSTN en ISDN op lange termijn wordt door een deel van de 

respondenten als onvermijdelijk gezien. Aan de ene kant zijn de te behalen marges in een 

legacymarkt voor een aanbieder zeer aantrekkelijk, maar aan de andere kant is een 

legacymarkt ook onaantrekkelijk vanwege de kleine schaal. Afschakeling hangt daarom van 

deze twee parameters af. 

Een afschakeling van PSTN en/of ISDN zal na aankondiging nog minimaal drie jaar op zich 

laten wachten vanwege de regulering omtrent uitfasering. Desondanks kan het 

aankondigen van de afschakeling op zichzelf al een extra aanleiding geven (met name voor 

zakelijke afnemers) om te migreren naar een andere oplossing.  

Omdat er geen signalen zijn dat de afschakeling op korte termijn zal worden aangekondigd 

nemen we deze trendbreuk niet mee in het model.  

Trendbreuk: legacygebruik remt daling volume PSTN-aansluitingen 

We verwachten dat de daling van het aantal PSTN-aansluitingen niet lineair zal doorzetten, 

maar dat deze zal afzwakken. Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor deze 

trendbreuk. Ten eerste verwachten we dat de forse groei van VoB-1 zal afzwakken. Het 

aantal consumenten dat als het gevolg van een overstap naar VoB-1 de PSTN-aansluiting 

opzegt zal als gevolg daarvan ook afnemen. Ten tweede ligt het niet in de lijn der 

verwachting dat álle PSTN-aansluitingen uiteindelijk zullen worden opgezegd, omdat PSTN 

nog voor een groot aantal specifieke toepassingen vereist blijft. Het gaat dan bij 

consumenten vooral om alarmsystemen en in de zakelijke markt daarnaast om (onder 

andere) lifttelefoons, frankeermachine en beveiligingsinstallaties. Diverse zakelijke 

afnemers (zoals ziekenhuizen) houden daarnaast enkele PSTN-lijnen aan (naast een meer 

modern telefoonplatform) als back-upoplossing tijdens calamiteiten. Ten derde wordt (in 

de in het kader van dit onderzoek gevoerde gesprekken) aangevoerd is dat er een groep 

consumenten is die nooit zal overstappen op een ander type aansluiting.  

Het is lastig om een inschatting te maken van het aantal PSTN-aansluitingen dat niet zal 

worden vervangen. Voor consumenten kan worden aangenomen dat een kleine groep, 

zoals ouderen, een PSTN-aansluiting zal blijven aanhouden. Zakelijke afnemers geven aan 

moeite te hebben met het inventariseren van de lijnen die in gebruik zijn en dat er 

onzekerheid is over of dergelijke toepassingen naar een nieuw type aansluiting kunnen 

worden gemigreerd.  

Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat elk jaar ongeveer 5% van de PSTN-

abonnementen vervalt, zonder dat hier een ander abonnement voor in de plaats komt. 

Denk hierbij aan mensen die besluiten geen telefoonaansluiting meer nodig te hebben of 

mensen die komen te overlijden. In 2013 bedroeg de daling PSTN-abonnementen van KPN 

echter bijna 17%. Oftewel, 12% betreft churn. We verwachten dat voor KPN enig niveau 

van churn in de komende jaren blijft bestaan, maar dat het wel afneemt in de komende 

jaren. In 2018 zullen alle nagenoeg huishoudens met PSTN van KPN die de overstap willen 

maken naar VoB1, dit hebben gedaan. De daling van PSTN in 2018 betreft dus niet meer 

17%, maar slechts 5% per jaar. Voor de overige aanbieders van PSTN geldt, gegeven de 

focus in de markt, dat er nauwelijks nog churn zal plaatsvinden. Een zeer groot deel van de 
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abonnees op de kabel neemt vaste telefonie en internet al als een bundel af. Bij koper (en 

glas)-netwerken wordt een kleiner deel van vaste telefonieaansluitingen als bundel 

afgenomen. De eerder beschreven groei zal dan ook vooral ten goede komen van VoB over 

koper en glas. 

Trendbreuk: groei van volume VoB-1 vlakt af  

Zoals eerder is aangegeven vlakt de groei van VoB-1 af. In het model is deze afvlakking 

verwerkt door 25% van de nieuwe consumenten internetaansluitingen van jaar x naar jaar 

x+1 af te romen van de geprojecteerde stijging van VoB-1. Uit historische data blijkt dat er 

in veruit de meeste gevallen overlap is tussen de partij waarbij VT en internet wordt 

afgenomen: dit percentage ligt rond de 90%. In het model is gewerkt met een percentage 

van 75%, onder de aanname dat nieuwe internetaansluitingen in mindere mate dan in het 

verleden bepalend zijn voor afname van vaste telefonie. 

Trendbreuk: Digiaccess wordt per eind 2014 beëindigd 

Analoog aan de ontwikkeling van PSTN is bij ISDN ‘legacygebruik’ te verwachten: er zijn 

diverse toepassingen die ISDN vereisen en waarvoor overschakeling naar modernere 

aansluitingen op dit moment niet mogelijk of niet kostenefficient is. Het gaat in het geval 

van ISDN vooral om betaalautomaten en alarmsystemen. Deze toepassingen maken over 

het algemeen gebruik van het D-kanaal van ISDN. KPN bood deze dienstverlening aan in 

verschillende varianten, waaronder Digiaccess en de afgeleide diensten Dedicated Access, 

Multi Access en Digistream. Echter worden Digiaccess en afgeleide diensten per 1 januari 

2015 beëindigd. 24  De afschakeling is al enige tijd aangekondigd en het is daarom te 

verwachten dat het merendeel van de gebruikers van de dienst al enige tijd geleden zijn 

overgestapt naar een alternatieve oplossing.  

De daling van het aantal ISDN-aansluitingen zal na 2014 dus uitsluitend nog komen door 

vervanging van ISDN ten behoeve van spraakverkeer - het volume ISDN zal dus wellicht 

iets minder snel dalen dan voorheen. We voorzien hier dus in het model een trendbreuk. 

De daling van ISDN is in het model dus iets afgevlakt ten opzichte van de trendlijn op basis 

van historische data. Er ontbreekt echter een duidelijk referentiepunt voor ondergrens van 

het aantal ‘legacy’-aansluitingen. De overeenkomstige geprojecteerde ISDN aansluitingen 

zijn dus onderhavig aan een redelijke mate van onzekerheid. 

Trendbreuk: opzeggen van vaste telefonie in multiplay pakketten 

De afgelopen jaren hebben aanbieders van internettoegang zich sterk gericht op het 

aanbieden van multiplaypakketten. Kenmerkend hierbij is dat vaste telefonie steeds voor 

een kleine meerprijs kon worden afgenomen naast internet en televisie. Voor consumenten 

ontstaat daarmee de mogelijkheid om een eventueel nog aanwezige PSTN- of ISDN-

aansluiting op te zeggen.  

De groei van het aantal enkelvoudige aansluitingen die nu wordt veroorzaakt door 

bundeling met internettoegang zal stagneren. Geïnterviewden geven aan dat afnemers van 

                                                

24  Van KPN.com: De dienst DigiAccess, en tevens de afgeleide diensten Dedicated Access en 

MultiAccess, zijn verouderde datadiensten. De afgelopen jaren zijn er nieuwe en goedkopere 

oplossingen op de markt gekomen waardoor het gebruik van deze diensten sterk is gedaald. De 

dienstverlening met betrekking tot deze diensten wordt daarom beëindigd. Zie 

http://www.kpn.com/zakelijk/cloud/netwerken-en-datacenters/diensten/vaste-

verbindingen/digiaccess.htm 

 

http://www.kpn.com/zakelijk/cloud/netwerken-en-datacenters/diensten/vaste-verbindingen/digiaccess.htm
http://www.kpn.com/zakelijk/cloud/netwerken-en-datacenters/diensten/vaste-verbindingen/digiaccess.htm
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multiplaypakketten steeds vaker op een later moment meegeleverde de telefoniedienst 

afzeggen; ze realiseren dat ze hem niet voldoende gebruiken, en kunnen zo enigszins 

kosten besparen. Tegelijkertijd zien we ook weer aanbieders vaste telefonie (bijna) gratis 

aanbieden. Aan het eind van de onderzochte periode zal naar verwachting een daling zijn 

ingezet.  

Het aantal VoB-aansluitingen dat zal worden opgezegd doordat consumenten met een 

triple-playabonnement ervoor kiezen om terug te gaan naar een dual-playabonnement is 

(zo volgt uit gesprekken met marktpartijen) verwaarloosbaar. Wij schatten in dat het 

aantal aansluitingen waarbij deze beweging wordt gemaakt in 2014 0,1% van het totaal 

aantal aansluitingen bedraagt, oplopend naar 0,5% in 2018. Deze percentages met 

additionele afname zijn dan ook opgenomen als trendbreuk in het model. 

4.7 Volume en marktaandeel per aanbieder 

Tabel 14, Tabel 16 en Tabel 17 geven een overzicht van de marktaandelen per aanbieder, 

respectievelijk voor enkelvoudige, tweevoudige en meervoudige vaste telefonie-

aansluitingen. Op aanbiederniveau is slechts één trendbreuk doorgevoerd, welke een 

correctie betreft voor de invloed die het winnen van OT2010 heeft op de marktaandeel-

ontwikkeling van Tele2 voor meervoudige vaste telefonie.  

Tabel 14 Prognose van het percentage enkelvoudige aansluitingen per aanbieder 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Caiw 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Delta 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

KPN 45 - 50% 45 - 50% 45 - 50% 45 - 50% 45 - 50% 45 - 50% 45 - 50% 

Overige 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Pretium 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Scarlet 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Tele2 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Online.nl 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 10 - 15% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 

Vodafone 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Ziggo 20 - 25% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 25 - 30% 

 

Voor enkelvoudige aansluitingen zien we dat KPN licht zal dalen. Dit komt doordat het 

aantal afnemers van PSTN nu veelal klant zijn bij KPN en de overstap maken naar VoB dat 

ook door andere aanbieders grootschalig op de markt gezet wordt. Verder zien we weinig 

bewegingen dit deze forecast. Logischerwijs lijkt deze Tabel 14 op Tabel 12 die beschreef 

hoe de verhoudingen liggen als het gaat om internet. 
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Tabel 15 Prognose van het percentage aansluitingen PSTN per aanbieder 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPN 85 - 90% 85 - 90% 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85% 

Overige 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Pretium 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Tele2 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Ziggo 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

 

Kijken we in meer detail naar PSTN, dan voorzien we de ontwikkeling zoals geschetst in 

Tabel 15. Hoewel de absolute volumes van alle aanbieders dalen, zal het marktaandeel van 

KPN naar verwachting licht afnemen ten gunste van Tele2 en Pretium. De voornaamste 

oorzaak hiervan ligt in het feit dat er onder de klanten van KPN nog veel ruimte is voor een 

overstap naar VoB-1, terwijl dat in mindere mate het geval is bij de andere aanbieders. 

Tabel 16 Prognose van het percentage tweevoudige aansluitingen per aanbieder 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPN 
90 - 

95% 
90 - 95% 85 - 90% 80 - 85% 80 - 85% 75 - 80% 75 - 80% 70 - 75% 60 - 65% 

Overige 0 - 0% 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

PRETIUM 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

TELE2 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

ZIGGO 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% 10 - 15% 15 - 20% 20 - 25% 30 - 35% 

 

Als we kijken naar de tweevoudige aansluitingen dan zien we dat het marktaandeel van 

KPN daalt. Net als bij enkelvoudige aansluitingen komt dit doordat een oude technologie 

(in casu: ISDN1/2) wordt vervangen door een nieuwe technologie (in casu: VOB2).  

In de prognose valt op dat met name het marktaandeel van Ziggo flink stijgt. De daling 

van het volume bij KPN is fors en zorgt ervoor dat de andere partijen relatief groter 

worden, zonder dat het volume van deze partijen in absolute zin toeneemt. In het geval 

van Ziggo is er echter ook sprake van een groei in absolute zin (gebaseerd op stabiele 

groei in de periode 2010-2013), waardoor het effect wordt versterkt. Waarom er een groot 

verschil is in de historische data tussen de volumes voor Ziggo en voor UPC is onduidelijk: 

zowel Ziggo als UPC bieden zowel op de zakelijke als de consumentenmarkt VoB-2 aan. 
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Tabel 17 Prognose van het percentage meervoudige aansluitingen per aanbieder 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BT 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

KPN 55 - 60% 50 - 55% 50 - 55% 45 - 50% 40 - 45% 30 - 35% 25 - 30% 

Overige 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 

Tele2 15 - 20% 20 - 25% 20 - 25% 20 - 25% 20 - 25% 25 - 30% 25 - 30% 

UPC 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Vodafone 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% 10 - 15% 15 - 20% 

Ziggo 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 15 - 20% 

 

De toekomstige marktaandelen van meervoudige aansluitingen zijn niet eenvoudig te 

bepalen. Dit komt ten eerste doordat er sprake is van kleine en teruglopende volumes. 

Kleine absolute aantallen kunnen zo een relatief grote impact hebben. Dit wordt verder 

versterkt doordat er een beperkt aantal afnemers is. Daarnaast worden meervoudige 

aansluitingen vaak aanbesteed; wanneer er noodzakelijkerwijs op een gegeven moment 

een nieuwe aanbesteding plaatsvindt, krijgt de winnaar hiervan ineens een flink aantal 

aansluitingen erbij. Hierdoor kan het marktaandeel zo maar een 5% of 10% interval hoger 

of lager uitkomen.  

4.8 Volume en marktaandeel per infrastructuur 

Het volume per infrastructuur hangt met name af van de ontwikkeling van het volume per 

aansluittype en het relatieve marktaandeel daarbinnen per aanbieder. Bij het inschatten 

van de ontwikkeling van de volumeontwikkeling per infrastructuur gaan we ervan uit dat 

partijen niet overschakelen op een andere infrastructuur. Figuur 19 geeft een overzicht van 

de ontwikkeling van de totale volumes per aanbieder in het segment vaste telefonie.  

 

Figuur 19 Prognose van het aantal aansluitingen voor vaste telefonie, verdeeld naar infrastructuur 

4.9 Volume en marktaandeel per doelgroep 

Waar in het segment voor internettoegang in ons model vaak onderscheid kan worden 

gemaakt tussen consument en zakelijk op basis van het label van de afgenomen dienst, 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V
a

s
te

 t
e

le
fo

n
ie

a
a
n

s
lu

it
in

g
e
n
 (

x
1

0
0

0
)

Glas Kabel Koper



Dialogic innovatie ● interactie 56 

hanteren we voor vaste telefonie een andere aanpak. We kiezen ervoor om een 

onderscheid aan te brengen op basis van capaciteit (en het onderscheid tussen consument 

en zakelijk dus niet als aparte laag in het model op te nemen). De reden hiervoor is dat het 

onderscheid tussen aansluitingen op het niveau van capaciteit door de afnemers beter 

wordt herkend dan het onderscheid tussen consumenten- en zakelijke aansluitingen. Ten 

tweede is er zeer weinig historische data beschikbaar ten aanzien van volumes waarin de 

uitsplitsing tussen beide is gemaakt.  

De uitsplitsing tussen het volume consumenten- en zakelijke aansluitingen kan voor een 

groot deel worden opgemaakt uit de verdeling over de verschillende capaciteitsgroepen. 

Het is aannemelijk dat meervoudige aansluitingen uitsluitend door zakelijke afnemers 

worden afgenomen. Hosted Voice zien we als meervoudig en is daarom ook uitsluitend 

zakelijk. Deze groep vertegenwoordigd echter naar alle waarschijnlijkheid een zeer klein 

deel van alle zakelijke afnemers (namelijk vrijwel uitsluitend grootzakelijke afnemers en 

callcenters). De kleinere zakelijke afnemers zullen vooral enkel- en tweevoudige 

aansluitingen afnemen, waarvan een groot deel door de aanbieders als consumenten-

product in de markt zal zijn gezet (met name voor het SOHO-segment en ZZP’ers).  

Een schatting van de volumes voor enkel- en tweevoudige aansluitingen uitgesplitst naar 

consumenten en zakelijke aansluitingen kan worden gemaakt op basis van data die 

beschikbaar is uit rapportages van aanbieders. Figuur 20 toont voor ieder type dienst de 

verdeling van het aantal consumenten- en zakelijke aansluitingen aan het einde van 2013. 

Uit deze gegevens valt af te leiden dat veruit de meeste enkelvoudige aansluitingen 

inderdaad consumentenaansluitingen zijn, terwijl veruit de meeste tweevoudige 

aansluitingen zakelijke aansluitingen zijn. Merk op dat er uiteraard veel meer huishoudens 

dan bedrijven in Nederland zijn, waardoor (zeker bij de typen aansluitingen met een lager 

volume) de invloed van het aantal huishoudens dat dat type aansluiting afneemt relatief 

groot is. Het kleine deel enkelvoudige zakelijke aansluitingen lijkt vooral PSTN-aan-

sluitingen te betreffen: VoB-1 wordt vrijwel uitsluitend door consumenten afgenomen. 

 

Figuur 20 Prognose van het  volume aansluitingen naar doelgroep per type dienst (eind 2013) 
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Passen we bovenstaande verdeling toe op de volumes uit het model, dan komen we tot de 

volgende verwachte ontwikkeling van het aantal zakelijke en consumentenaansluitingen tot 

en met 2018 (Figuur 21).  

 

Figuur 21 Prognose van het aantal aansluitingen op vaste telefonie naar doelgroep 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V
a

s
te

 t
e

le
fo

n
ie

a
a
n

s
lu

it
in

g
e
n
 (

x
1

0
0

0
)

Zakelijk Consumenten





Dialogic innovatie ● interactie 59 

5 Zakelijke netwerkdiensten 

Zakelijke netwerkdiensten betreffen diensten die connectiviteit leveren tussen twee of 

meer locaties/vestigingen van bedrijven of organisaties, waarvan er zich tenminste één in 

Nederland bevindt. Als deze connectiviteit wordt geleverd op basis van een reeds bestaand, 

gedeeld netwerk is sprake van een VPN (Virtual Private Network). In sommige gevallen 

wordt de netwerkdienst echter over eigen, meer afgescheiden infrastructuur geleverd; 

hiervan is sprake bij huurlijnen en Dark Fiber-verbindingen.  

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens enkele relevante definities en de 

afbakening van het segment. Vervolgens wordt de ontwikkeling van marktaandelen en 

volumes besproken vanuit de verschillende niveaus in het analytisch kader. 

5.1 Analytisch kader 

Figuur 22 toont het analytische kader dat wordt toegepast om de marktaandeel-

ontwikkeling bij zakelijke netwerkdiensten te beschrijven. Allereerst maken we een 

inschatting van het totale volume van aansluitingen in dit segment (Totaal); vervolgens 

worden de verschillende soorten netwerkdiensten onderscheiden. Tot slot kijken we per 

dienstensoort naar het volume per aanbieder en per onderliggende infrastructuur (glas, 

kabel of koper). 

 

Figuur 22 Analytisch kader van het segmentzakelijke netwerkdiensten  
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1. Datacommunicatiediensten (VPN). Hieronder vallen VPN-diensten op basis van 

Ethernet (‘E-VPN’) en VPN-diensten op basis van het IP-protocol (‘IP-VPN’). Be-

langrijk is om te benadrukken dat zogenaamde ‘over-the-top’-diensten zoals 

Internet-VPNs niet onder deze categorie vallen.25  

 

2. Huurlijnen. Hieronder vallen analoge huurlijnen en digitale huurlijnen. Deze kunnen 

gebruik maken van diverse protocollen.  

 

3. Dark Fiberverbindingen. Het betreft hier zowel onbelichte glasvezelverbindingen als 

lichtpaden. Bij onbelichte glasvezelverbindingen zorgt de afnemer voor de actieve 

apparatuur voor het ‘belichten’ aan weerszijden. Lichtpaden o.b.v. CWDM en 

DWDM technieken vallen ook onder deze definitie. 

Connectiviteit met een openbaar netwerk (zoals het internet) is uitdrukkelijk geen 

onderdeel van de dienstverlening: het gaat uitsluitend om private verbindingen. In dit 

opzicht verschillen zakelijke netwerkdiensten van internet-toegangsdiensten, die per 

definitie toegang bieden tot het internet. 

5.2.1 Datacommunicatiediensten (VPN) 

VPN’s zijn virtuele verbindingen gerealiseerd op basis van een bestaand netwerk. Een VPN 

verbindt twee of meer locaties van de afnemer. Elke locatie die verbonden wordt telt als 

één aansluiting. Eventuele locaties buiten Nederland worden niet meegenomen in dit 

onderzoek.  

VPN’s kunnen op verschillende netwerklagen worden gedefinieerd. We onderscheiden 

verschillende typen VPN, gebaseerd op de netwerklaag waarop het koppelvlak met de 

afnemer is gerealiseerd: 

 Wanneer een VPN Ethernetverkeer vervoert voor de afnemer is sprake van een 

Ethernet-VPN (E-VPN)26. Het koppelvlak is een Ethernetaansluiting (eventueel een 

specifiek VLAN).  

 

 Wanneer het VPN IP-verkeer vervoert voor de afnemer is sprake van een IP-VPN. 

Het is technisch gezien mogelijk om een IP-VPN ‘bovenop’ een E-VPN te definiëren; 

deze worden door aanbieders in hun rapportage aan ACM niet dubbel geteld [15]. 

 

 VPN’s die ‘over-the-top’ over het publieke internet worden gerealiseerd worden 

onderscheiden als ‘Internet-VPN’. Het koppelvlak met de afnemer is hierbij in feite 

een reguliere internetaansluiting (net als bij IP-VPN op de IP-laag). Dit type VPN’s 

wordt in dit onderzoek niet onderscheiden als aparte categorie maar meegenomen 

als externe factor. 

Voor het realiseren van datacommunicatiediensten kan gebruik worden gemaakt van 

verschillende transmissiemedia (koper, glas en kabel). Binnen hetzelfde VPN kan sprake 

zijn van verschillende transmissiemedia.  

                                                

25 Onder over-the-top-diensten verstaan we diensten die los geleverd kunnen worden ten opzichte van 

de onderliggende infrastructuur.  

26 Soms wordt de term ‘Ethernet Virtual Circuit’ (EVC) gehanteerd.  
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5.2.2 Huurlijnen 

Bij huurlijnen is er sprake van een punt-puntverbinding tussen twee locaties van de 

afnemer27; deze worden beide als één aansluiting geteld. Voor het realiseren van analoge 

huurlijnen wordt gebruik gemaakt van koper. Omwille van consistentie, en het feit dat er 

enkele toepassingsgevallen bekend zijn nemen we ook de kabel mee als infrastructuur voor 

huurlijnen. Desondanks blijkt dit een exotisch type huurlijn dat niet meer wordt 

aangeboden en uitsluitend voorkomt om historische redenen. Digitale huurlijnen kunnen 

worden gerealiseerd over alle genoemde infrastructuren.  

5.2.3 Dark Fiber 

Dark Fiberverbindingen zijn onbelichte punt-punt glasvezelverbindingen: de afnemer 

plaatst actieve apparatuur om de ingekochte vezel(s) danwel spectrum28 te ‘belichten’. Bij 

Dark Fiber is er eveneens sprake van punt-puntverbindingen, waarvan beide zijden als een 

aansluiting worden geteld.  

5.3 Trendlijnen en trendbreuken 

Aan de in dit hoofdstuk weergegeven prognose van de ontwikkeling van volumes voor de 

verschillende typen aansluitingen liggen diverse trendlijnen en trendbreuken ten grondslag. 

Tabel 18 geeft hiervan een overzicht. De trendlijnen en trendbreuken zijn op verschillende 

niveaus gedefinieerd – verderop in dit hoofdstuk worden ze afzonderlijk toegelicht. 

                                                

27 Sommige zakelijke afnemers sluiten naast (kantoor)locaties ook ‘objecten’ aan, zoals zendmasten of 

installaties. In dit onderzoek laten we deze objecten buiten beschouwing. 

28  Bij CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) en DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) worden meerdere signalen op dezelfde glasvezel overgebracht. Elk lichtsignaal gebruikt 

zijn eigen golflengte (verschillende ‘kleuren’), ook wel ‘lichtpad’ genoemd. Een gebruiker van 

CWDM/DWDM Dark Fiber zorgt zelf voor de belichting van zijn eigen ‘kleurenspectrum’.  
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Tabel 18 Overzicht trends zakelijke netwerkdiensten 

Trend Modellering 

 Het aantal te verbinden locaties voor 

VPN’s blijft nagenoeg gelijk 

Trendlijn 

 De vraag naar bandbreedte blijft 

toenemen 

Trendlijn 

 De groei van Dark Fiber zet door Trendlijn 

 KPN beëindigt de dienstverlening 

voor analoge en digitale huurlijnen 

Trendlijn (volume analoge huurlijn bereikt  

reeds het nulpunt per 1 januari 2015) 

 Internet-VPN’s vormen steeds vaker 

een alternatief voor VPN’s 

Trendbreuk (het percentage opgezegde VPN-

aansluitingen als gevolg van Internet-VPN stijgt 

van 1% in 2014 naar 3% in 2018) 

 Toenemende vraag naar mobiele 

verbindingen 

Trendbreuk (verwaarloosbare impact) 

 Toenemende convergentie van 

telecomdiensten en -technologieën 

Trendbreuk (verwaarloosbare impact) 

 Volume huurlijnen stabiliseert als 

gevolg van legacy-gebruik 

Trendbreuk (20% van de aansluitingen in 2014 

blijft over in 2018 als legacy-aansluiting) 

 Stagnatie van de groei van 

datacommunicatie¬diensten (E-

VPN’s en IP-VPN’s) 

Trendbreuk  (reeds gemodelleerd als churn 

naar Internet-VPN) 

 Vervanging van huurlijnen door 

modernere alternatieven 

Trendbreuk (de daling zet door, maar wordt 

anders verdeeld over infrastructuren) 

5.4 Totaal volume segment 

Kijkend naar de ontwikkeling van het volume van de afgelopen drie jaar valt op te maken 

dat het totale volume van zakelijke netwerkdiensten licht daalt. Daarnaast is er sprake van 

een relatief lage churn (verschuivingen van vragers van de ene aanbieder naar de andere) 

als gevolg van langlopende contracten ten opzichte van internet- en vaste telefonie-

diensten. Er zijn vier ontwikkelingen aan te wijzen die relevant zijn voor de ontwikkeling 

van het totale volume in het segment voor zakelijke netwerkdiensten. Deze lichten we 

hieronder nader toe. 
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Figuur 23 Prognose van het totaal aantal aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten 

Trendlijn: het aantal te verbinden locaties voor VPN’s blijft nagenoeg gelijk 

Marktpartijen geven aan dat het aantal afnemers 29  van zakelijke netwerkdiensten 

nauwelijks zal toenemen. Een respondent gaf aan dat “bijna iedereen die een VPN wil, dit 

ondertussen wel heeft”. Er is dus weinig groei te verwachten uit een grotere adoptie. Als 

we kijken naar het aantal bedrijven dan zien ook weinig redenen tot groei. Dit komt vooral 

omdat het aantal grotere bedrijven – de typische afnemers van zakelijke netwerkdiensten 

– de afgelopen jaren redelijk constant bleef. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat 

dit in de toekomst anders zal liggen.30 

Trendbreuk: Internet-VPN’s vormen steeds vaker een alternatief voor VPN’s 

Onder Internet-VPN’s worden datacommunicatiediensten verstaan die ‘bovenop’ het 

publieke internet wordt gerealiseerd (ook wel met ‘over-the-top’ aangeduid). Volgens 

enkele geïnterviewden vormen Internet-VPN’s voor zakelijke afnemers steeds vaker een 

serieus alternatief voor IP-VPN’s en E-VPN’s. Zij zien dat doordat de kwaliteit van 

internetconnectiviteit steeds verder toeneemt, Internet-VPN’s steeds aantrekkelijker 

worden. Door het karakter van het internet is het daarnaast mogelijk dat het verkeer voor 

een Internet-VPN in de praktijk niet buiten de grenzen van het netwerk van de 

internetaanbieder treedt, waardoor de kwaliteit van een dergelijke oplossing die van een 

IP-VPN of E-VPN praktisch benadert. 

Naar verwachting speelt de opkomst van Internet-VPN’s vooral in het ‘lagere’ segment een 

rol. Dit zijn de organisaties waar de diensten die over het VPN worden geleverd minder 

kritisch zijn. Dit hoeven overigens niet perse kleine locaties te zijn. Een ander patroon dat 

we geïdentificeerd hebben is de vervanging van bandbreedte van IP- of E-VPNs door 

bandbreedte van internet of Internet-VPNs. Dit betekent dat afnemers wel hun 

hoogwaardige IP-VPN of E-VPN aanhouden, maar steeds meer verkeer via het internet of 

een Internet-VPN routeren. Vaak liggen kostenoverwegingen hieraan ten grondslag. Het 

gebruik van een Internet-VPN is met name praktisch wanneer voor de aan te sluiten 

                                                

29 En het aantal locaties van deze afnemers. 

30 Zie het hoofdstuk internettoegang voor een verdere onderbouwing. Overigens kunnen de cijfers een 

licht afwijkend beeld laten zien vanwege methodologisch aspecten en de wijze waarop met name 

huurlijnen en VPN’s worden geteld. 
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locaties internettoegang wordt afgenomen bij dezelfde aanbieder, waardoor het verkeer 

voor het Internet-VPN meestal binnen het netwerk van die aanbieder loopt.  

Internet-VPN’s zullen vooral door nieuwe afnemers en (door huidige afnemers van 

zakelijke netwerkdiensten) als aanvulling gebruikt worden. Uit de gesprekken komt naar 

voren dat maar weinig bestaande gebruikers van traditionele zakelijke netwerkdiensten 

hun dienst opzeggen voor een Internet-onlydienst (een breedbandaansluiting waarover 

uitsluitend internettoegang mogelijk is). Bij Internet-VPN’s zijn om die reden vaak geen of 

lagere garanties te verkrijgen ten aanzien van diverse kwaliteitsaspecten, zoals 

beschikbaarheid en capaciteit, omdat Internet-VPN’s veelal worden gerealiseerd over 

infrastructuur die niet (geheel) in beheer is van de aanbieder van het Internet-VPN.  

Internet-VPN’s vormen om die reden vooral een alternatief voor de groep afnemers die 

relatief lage eisen stellen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten. Een klein deel van de 

bestaande afnemers zal dus wél volledig overgaan naar Internet-VPN’s. 

We komen tot de conclusie dat het aantal zakelijke netwerkdiensten zeer licht zal dalen 

met als gevolg van de inzet van Internet-VPN’s. We nemen een trendbreuk mee waarbij 

jaarlijks een groeiend percentage (1% in 2014 tot 3% in 2018) IP- en/of E-VPN’s wordt 

vervangen door een Internet-VPN.  

Trendbreuk: Toenemende vraag naar mobiele verbindingen 

Uit de interviews blijkt dat er duidelijk sprake is van toenemende vraag naar het verbinden 

van objecten zoals informatieborden, bushaltes en installaties voor ‘machine to machine’-

communicatie. We zien echter dat dit segment vooral wordt ingevuld door draadloze 

aansluitingen; er is hierdoor geen groei in vraag naar datacommunicatie te verwachten.  

Uit de gesprekken is tevens naar voren gekomen dat mobiele verbindingen (2G, 3G en 4G) 

over het algemeen niet worden gezien als volwaardige alternatieven voor vaste 

netwerkverbindingen. Mobiele oplossingen zijn voor veel partijen echter wel interessant 

voor het bieden van redundantie bij een vaste datacommunicatieverbinding (een 

supermarkt kan zich bijvoorbeeld niet permitteren dat PIN-betalingen niet kunnen 

plaatsvinden als de vaste verbinding wegvalt, en heeft voor dergelijke noodgevallen een 

mobiele verbinding achter de hand). Uiteraard is de impact hiervan op de afname van 

datacommunicatiediensten zeer beperkt. 

Trendbreuk: Toenemende convergentie van telecomdiensten en -technologieën 

Uit alle onderzoekslijnen kwam duidelijk naar voren dat verschillende technologieën en 

diensten in de telecommarkt convergeren. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van één 

gedeelde infrastructuur (veelal op IP gebaseerd) voor verschillende diensten, zowel aan 

zijde van de afnemer als de aanbieder. Veel diensten kunnen worden geleverd over een 

willekeurige onderliggende infrastructuur zolang deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 

Als het gaat om datacommunicatie is die infrastructuur vooral glasvezel of koper. Echter, 

ook deze trend betekent weinig voor het aantal locaties dat vaste datacommunicatie 

afneemt.  

5.5 Volume en marktaandeel per type dienst 

Kijkend naar de ontwikkeling van de verschillende type diensten (subsegmenten) dan 

verwachten we een beeld zoals weergegeven in Figuur 24. De belangrijkste ontwikkelingen 

bespreken we hieronder.  
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Figuur 24 Prognose van het aantal aansluitingen op zakelijke netwerkdiensten naar type dienst 

Trendlijn: De groei van Dark Fiber zet door 

De registraties van mid-2011 tot mid-2013 laten een gestage groei van het aantal Dark 

Fiber-verbindingen zien. Uit gesprekken met marktpartijen komt sterk de verwachting naar 

voren dat deze groei doorzet. De vraag naar Dark Fiberverbindingen wordt veroorzaakt 

doordat de vraag vanuit bepaalde grote institutionele partijen in het onderwijs, de zorg en 

de overheid toeneemt. Ook het onderling koppelen van datacenters blijft de komende jaren 

groeien. Ook zien we een sterke groei in de civiele techniek en utiliteitssector: steeds meer 

bruggen, sluizen, pompen, aanjagers, distributiepunten voor stroom, water en gas worden 

verbonden via Dark Fiber aan het hoofdkantoor.  

Dark Fiber wordt ook veel ingezet voor het aansluiten van opstelpunten voor mobiele 

communicatie. Als gevolg van de uitrol van 4G groeit het aantal masten de komende jaren 

substantieel, wat leidt tot een groeiende vraag naar Dark Fiberverbindingen. Dark 

Fiberverbindingen die door marktpartijen worden ingekocht voor het leveren van 

telecomdiensten worden echter als wholesale beschouwd. De groei als gevolg van het 

aansluiten van 4G-opstelpunten wordt daarom niet meegenomen in de prognoses in dit 

onderzoek, welke uitsluitend retailaansluitingen betreffen31. 

De vraag naar Dark Fiberverbindingen komt vanuit partijen die zelf de invulling en beheer 

van de telecomvraag in willen vullen. Dark Fiberverbindingen zijn alleen interessant als de 

te verbinden locaties op ‘betaalbare’ afstand van bestaande fiberinfrastructuur liggen en als 

de afnemer zelf de kennis en kunde heeft om Dark Fiber in te zetten. In de komende 

periode is niet te verwachten dat er op een van deze twee aspecten een significante 

verandering plaatsvindt die de vraag naar Dark Fiber zal doen toenemen. 

Trendlijn: KPN beëindigt de dienstverlening voor analoge en digitale huurlijnen 

Per 1 januari 2015 zal KPN de resterende analoge huurlijnen en digitale huurlijnen (met 

een bandbreedte van 64 t/m 1984 kbit/s) uitschakelen [21]. Het volume analoge en 

digitale huurlijnen zal vanaf 1 januari 2015 voor KPN dus nul bedragen. Het aantal analoge 

en digitale huurlijnen neemt in de afgelopen jaren al af. We modelleren de huidige trend, 

waarbij alle analoge en digitale huurlijnen voor 1 januari 2015 reeds afgesloten zullen zijn.  

                                                

31 Vanwege de potentieel grote impact hiervan op de prognose hebben we specifiek gecontroleerd of 

(en vastgesteld dat) leveranciers van Dark Fiber deze volumes correct aan ACM rapporteren. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A
a

n
s
lu

it
in

g
e
n

Dark fiber Datacom Klassieke huurlijnen



Dialogic innovatie ● interactie 66 

Trendbreuk: Volume huurlijnen stabiliseert als gevolg van legacy-gebruik 

We verwachten dat de gestage daling van het volume afgenomen huurlijnen op korte 

termijn zal doorzetten. De afschakeling van analoge huurlijnen en sommige digitale 

huurlijnen per 1 januari 2015 [21] betekent dat de resterende groep gebruikers afscheid 

zal moeten nemen van deze aansluitingen. We verwachten na deze periode echter een 

afvlakking van de daling. Deze stabilisatie wordt veroorzaakt door een kleine groep 

‘legacy-gebruikers’; zij hebben te maken met zeer hoge omschakelkosten naar een andere 

technologie, die niet opwegen tegen de tarieven voor het blijven afnemen van huurlijnen. 

Er zijn de afgelopen decennia talloze zeer specifieke oplossingen gerealiseerd waarbij 

huurlijnen een rol speelden. Daarnaast zijn er zeer specifieke toepassingen denkbaar 

waarbij de modernere alternatieven geen realistische oplossing vormen.32 Ook aan de kant 

van sommige aanbieders zien we een bereidheid om deze diensten te blijven aanbieden: 

Deze klanten zijn tevreden met de aansluitingen die ze nu hebben, er hoeft zeer beperkt 

geïnvesteerd te worden in netwerkapparatuur en zijn de tarieven vaak “ouderwets” hoog. 

Aan de andere kant speelt bij de aanbieders de vraag wanneer de schaal van afname van 

deze diensten zo gering wordt dat de kosten voor het blijven leveren van deze dienst niet 

meer opwegen tegen de baten. 33  Ook in dit geval zullen zij de dienstverlening dis-

continueren.  

Het is lastig om te bepalen wat het aantal lijnen zal zijn waarop de markt zal stabiliseren. 

Wel valt aan te nemen dat de afnemers die het eenvoudigst zullen omschakelen dat als 

eerste zullen doen en de afname dus af zal vlakken. Het is uiteraard mogelijk dat de 

huidige aanbieders van huurlijnen ervoor kiezen om de diensten volledig uit te faseren. We 

beschouwen de daling van het volume huurlijnen als trendbreuk, dus nemen we deze 

ontwikkeling mee in het model. De aanname is dat de huidige dalende trend niet lineair 

wordt doorgezet, maar zich stabiliseert rond 20% van het volume van huurlijnen in 2013 

voor alle marktpartijen die dit aanbieden. Hierbij nemen koperverbindingen relatief sterker 

af dan glasvezelverbindingen, omdat glasvezel in dergelijke scenario’s wordt gezien als 

toekomstvaster, en vaker wordt ingezet als infrastructuur waarover veel verschillende 

diensten moeten worden geleverd.  

Trendbreuk: stagnatie van de groei van datacommunicatiediensten (E-VPN’s en 

IP-VPN’s) 

We verwachten dat het gebruik van datacommunicatiediensten (E-VPN’s en IP-VPN’s) 

vanaf 2013 zal stagneren. De lichte groei die plaatsvond van 2011-2013 vlakt dus af. Dit 

komt vooral door een tweetal aspecten: 

 Ten eerste is de inzet van datacommunicatie ter vervanging van huurlijnen bijna 

voltooid. We zijn in onze analyses en ervaringen op geen enkele casus gestuit van 

een afnemer die zijn huurlijnen nu nog gaat vervangen door VPN’s. De huurlijnen 

die nu nog in gebruik zijn, hebben een andere toepassing (zie hieronder) 

                                                

32 Met name de beschikbaarheid van de verbinding tijdens stroomuitval lijkt bij analoge huurlijnen een 

belangrijke eigenschap. Hoewel dergelijke beschikbaarheid technisch te realiseren is met modernere 

technieken, zijn deze complexer en soms niet gestandaardiseerd, of niet toegestaan door geldende 

richtlijnen. 

33  Uit onze ervaring in de telecommunicatiemarkt weten we dat naast de kosten het vinden van 

personeel die dergelijke oudere standaarden kunnen hanteren lastig is. Dit zijn specifieke 

bedrijfsonderdelen van een telecommunicatiebedrijf waar vaak sprake is van een vergrijsd 

personeelsbestand. 
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 Ten tweede zien we de internet-VPNs en de E/IP-VPN’s in een aantal gevallen ver-

vangingen voor elkaar kunnen zijn. Vooral voor de kleine groep nieuwe afnemers 

van VPN’s lijkt dit een aantrekkelijke optie. Hier komen we tot de conclusie dat het 

groei van aantal VPN’s zal afnemen met 1% per jaar als gevolg van de inzet van 

internet-VPN’s. 

5.6 Volume en marktaandeel per aanbieder 

In het segment van zakelijke netwerkdiensten zijn verschillende partijen actief. Vanwege 

de grote verschillen tussen de verschillende typen diensten beperken de meeste 

aanbieders zich tot het aanbieden van één of twee typen diensten. Als gevolg zijn de 

aandelen per type dienst en de aandelen per aanbieder sterk aan elkaar gerelateerd.  

Tabel 19 Prognose van het percentage aansluitingen Dark Fiber per aanbieder 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BT 10 - 15% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% 

Colt 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Delta 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Eurofiber 60 - 65% 65 - 70% 70 - 75% 70 - 75% 75 - 80% 75 - 80% 80 - 85% 80 - 85% 

KPN 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 

Tele2 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Ziggo 10 - 15% 10 - 15% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 0 - 5% 

 

Bij Dark Fiber zien we dat de opmars van Eurofiber doorzet. Ten opzichte van de 

marktpartijen met een wijdvertakt glasvezelnetwerk (KPN, UPC en Ziggo) heeft Eurofiber in 

deze markt het voordeel dat zij niet (of nauwelijks) verticaal geïntegreerd zijn. Het 

aanbieden van Dark Fiber is voor hen – in tegenstelling tot de eerder genoemde partijen - 

vanuit strategisch perspectief dan ook interessanter. Als we kijken naar de andere partijen 

dan zien we dat zij geen wijdvertakt glasvezelnetwerk hebben. Dit betekent concreet dat 

voor het aansluiten van locaties er zeer substantiële graafkosten moeten worden gemaakt. 

Deze kosten moeten uiteraard linksom of rechtsom op de klant worden verhaald. Onder 

aan de streep is Eurofiber dus de enige partij die in Nederland grootschalig Dark Fiber kan 

en wil aanbieden en dit tegen interessante tarieven kan doen. Overigens zouden we ons 

kunnen voorstellen dat gezien de beperkte volumes bij een aantal andere aanbieders het 

niet onwaarschijnlijk is dat zij op een gegeven moment uit deze markt stappen. 
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Tabel 20 Prognose van het percentage aansluitingen datacommunicatiediensten (VPN) per aanbieder 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AT&T 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

BT 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Colt 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

DELTA 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Eurofiber 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

KPN 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 55 - 60% 

Tele2 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 15 - 20% 10 - 15% 10 - 15% 

UPC 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Verizon 0 - 0% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Vodafone 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

Ziggo 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

 

In de markt voor datacommunicatiediensten (VPN) zien we relatief weinig verschuivingen 

(Tabel 20). Dit komt onder meer doordat sommige aanbieders zeer specifieke klantgroepen 

bedienen. Als we bijvoorbeeld kijken naar spelers als Colt, AT&T, BT en Verizon dan zien 

we spelers die vooral de absolute bovenkant van de zakelijke markt bedienen met 

bijvoorbeeld internationale datacommunicatiediensten. Doordat hier vaak sprake is van 

zeer lang lopende contracten en een diepe vervlechting met de IT-infrastructuur is het zeer 

lastig om marktaandeel te winnen en verliezen. Kijken we naar de kabelaars dan zien we 

dat het voor hen lastig is en blijft om marktaandeel te winnen in deze markt. Zoals eerder 

aangegeven is het ontbreken van kabelaansluitingen in panden hier debet aan.  

De drie voornaamste spelers zijn en blijven, gezien bovenstaande, dan ook KPN, Vodafone 

en Tele2. De verdere uitrol van VDSL kan ervoor zorgen dat de positie van met name Tele2 

en Vodafone minder wordt, maar we schatten in dat dit effect veel minder sterk is dan in 

de internetmarkt. Hiervoor zijn twee argumenten: ten eerste is bij VPN’s sprake van een 

meer heterogeen product dan internetconnectiviteit en dus minder prijsconcurrentie, en 

ten tweede beperkt het effect van ‘de zwakste schakel’ de impact van VDSL (zie paragraaf 

5.7).  
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Tabel 21 Prognose van het percentage aansluitingen op huurlijnen per aanbieder34 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BT 5 - 10% 0 - 5% 0 - 5% * * * * * 

Colt 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% * * * * * 

DELTA 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% * * * * * 

Easynet 0 - 5% 0 - 5% 5 - 10% * * * * * 

KPN 70 - 75% 65 - 70% 55 - 60% * * * * * 

UPC  0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% * * * * * 

Verizon 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% * * * * * 

Ziggo 5 - 10% 10 - 15% 15 - 20% * * * * * 

 

De marktaandelen in 2018 van aanbieders van huurlijnen kennen een zeer hoge mate van 

onzekerheid. Dit komt omdat hier sprake is van een markt die zeer sterk krimpt, en waar 

de aantallen laag zijn. Daar komt nog eens bij dat er verschillende afnemers zijn die een 

aanzienlijk aantal huurlijnen afnemen, en als zij besluiten om over te stappen of de 

huurlijnen op te zeggen heeft dit een flinke relatieve impact. Tot slot kunnen we ons 

voorstellen dat sommige marktpartijen aankondigen deze lijnen niet meer te leveren, 

waardoor relatieve marktaandelen een grote schok krijgen. Om deze redenen hebben we 

de cijfers na 2014 niet weergegeven; deze marktaandelen zijn simpelweg nauwelijks te 

voorspellen. 

Tot slot geeft Tabel 22 een overzicht van de marktaandelen per aanbieder, gekeken naar 

het segment zakelijke netwerkdiensten als geheel (zoals gedefinieerd binnen dit 

onderzoek).  

Tabel 22 Prognose van het percentage aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten per aanbieder 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AT&T 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

BT 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Colt 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

DELTA 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Easynet 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Eurofiber 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% 10 - 15% 

KPN 55 - 60% 55 - 60% 50 - 55% 50 - 55% 50 - 55% 50 - 55% 50 - 55% 50 - 55% 

Tele2 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

UPC 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

UPC 
Business 

0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Verizon 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

Vodafone 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 10 - 15% 

Ziggo 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

 

                                                

34 De met een ‘*’ aangegeven toekomstige waarden kennen een grote mate van onzekerheid, en zijn 

om deze reden niet getoond 
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5.7 Volume en marktaandeel per infrastructuur 

In deze paragraaf bespreken we de aandelen naar infrastructuur – dat wil zeggen, het 

onderliggende transmissiemedium waarmee een netwerkdienst wordt gerealiseerd.  

Trendbreuk: vervanging van huurlijnen door modernere alternatieven 

We gaan ervan uit dat huurlijnen in toenemende mate zullen worden vervangen door 

modernere alternatieven, zoals hierboven reeds beschreven. Voor de verdeling over de 

infrastructuren is relevant dat we verwachten dat de afname de huurlijnen over koper 

zwaarder zal treffen (55%) dan huurlijnen over glas (45%). 

Trendlijn: vraag naar bandbreedte blijft toenemen 

De vraag naar bandbreedte blijft toenemen [12]. In het segment voor zakelijke 

netwerkdiensten wordt de bandbreedtevraag vooral gedreven door ‘cloud’-toepassingen 

zoals SaaS (Software-as-a-Service). Ook videoconferencing tussen vestigingen wordt nog 

genoemd als belangrijke applicatie. Naar verwachting blijft deze ontwikkeling zich in de 

onderzochte periode doorzetten [12]. Het is daarom niet aannemelijk dat de bandbreedte-

groei tot significante trendbreuken zal leiden op het gebied van de aandeelontwikkeling 

naar type dienst of aanbieder.  

Uit de interviews met vertegenwoordigers van zakelijke afnemers en gesprekken met 

onafhankelijke experts ontstaat het beeld dat voor zakelijke netwerkdiensten een principe 

van ‘grootste gemene deler’ geldt ten aanzien van bandbreedte: een applicatie die wordt 

gedeeld tussen meerdere vestigingen moet op al deze vestigingen met dezelfde kwaliteit 

beschikbaar zijn. Het heeft in die situatie geen voordeel om bepaalde locaties met 

significant hogere bandbreedte te ontsluiten.  

Neem als voorbeeld een landelijke retailer (denk aan bedrijven als: Blokker, Albert Heijn, 

H&M, Kruidvat, et cetera) die alle locaties online toegang tot een ERP-systeem wil geven. 

Zij zal de applicatie altijd zo ontwikkelen dat alle locaties de applicatie kunnen gebruiken. 

De zwakste schakel bepaalt zo de sterkte van de keten. En aangezien het merendeel van 

de locaties aangesloten zal zijn via DSL zal de applicatie ook hierop moeten kunnen 

draaien. Voor een beheerder van een dergelijk netwerk is het niet eens aantrekkelijk om 

een deel van de winkellocaties van DSL om te zetten naar glasvezel: Er zijn aanzienlijke 

kosten gemoeid met een dergelijke transitie (aanlegkosten en omzetten van ICT-

systemen) en de opbrengsten zijn nihil. Een scenario waarin alle locaties van glasvezel 

worden voorzien is ook niet waarschijnlijk: de kosten hiervoor zijn zeer groot. 

 

Bij het bovenstaande voorbeeld zien we een IT-structuur met twee tiers: (1) een kleine 

groep grote locaties die diensten bieden aan (2) een grote groep kleine locaties. De grote 

locaties zijn veelal aangesloten op een VPN via glasvezel; de rekencentra zijn onderling 

zelfs veelal gekoppeld via Dark Fiber. De kleine locaties zijn typisch aangesloten via DSL. 

Wij zien dit two-tier model zeer veel bij zakelijke netwerkdiensten. Toch zijn er ook 

voorbeelden van organisaties die een meer egalitair model hanteren. Denk bijvoorbeeld 

aan MKB’ers met meerdere locaties, of grote bedrijven die geen kleinere locaties hebben. 

Bij deze tweede groep is uiteraard meer flexibiliteit als het gaat om infrastructuurkeuze. 

Een upgrade naar glasvezel kan hier wel een interessante optie zijn. Toch speelt ook hier 

het argument van ‘de zwakste schakel die de sterkte van de keten bepaalt’.  
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Tabel 23 het percentage aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten per infrastructuur 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Glas 24% 25% 25% 25% 26% 26% 27% 27% 

Kabel 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Koper 76% 75% 75% 74% 74% 73% 73% 72% 

 

Tabel 23 toont de ontwikkeling van marktaandelen uitgesplitst naar infrastructuur. Het valt 

op dat er een hoge mate van stabiliteit is. Vanwege redenen die we hierboven aangeven 

kan DSL een goede rol blijven spelen. In tegenstelling tot de internetmarkt zijn we hier 

weinig groei voor kabel. De reden hiervoor is de volgende: een afnemer wil bij één 

aanbieder een VPN-oplossing afnemen. Zakelijke locaties zijn beperkt aangesloten op kabel 

en dit zal in de toekomst niet veranderen. Zonder nieuwe infrastructuur te realiseren 

kunnen kabelaars dus maar een zeer beperkt deel van de bedrijven met meerdere 

vestigingen via hun eigen kabelinfrastructuur bedienen. Mochten ze echter nieuwe 

infrastructuur willen realiseren, dan concurreren ze veelal met de bestaande DSL-lijnen of 

glasvezel.  
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6 Conclusies en discussie 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we in detail de ontwikkelingen in de segmenten 

internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten geschetst. Uit deze 

ontwikkelingen is een aantal grote bewegingen te destilleren dat op hoofdlijnen bepaalt 

hoe de drie segmenten zich tot en met 2018 gaan ontwikkelen. In dit hoofdstuk geven we 

een overzicht van deze hoofdlijnen. We bespreken vervolgens enkele onzekerheden in de 

uitkomsten die de prognoses kunnen beïnvloeden. Tot slot benoemen we enkele trends op 

macroniveau in de telecommarkt. 

6.1 Prognose op hoofdlijnen 

6.1.1 Internettoegang 

De uitrolsnelheid van VDSL is bepalend voor de toekomstige verdeling van marktaandelen 

in het segment internettoegang. Als we kijken naar internettoegang zien we de komende 

jaren dat het aantal aansluitingen op koperinfrastructuur daalt. De verdere uitrol van VDSL 

kan een grotere terugloop in DSL-aansluitingen echter voorkomen. Het aantal aan-

sluitingen op de kabel neemt licht toe. De kabelaanbieders profiteren enerzijds het meest 

van de groei van de markt, maar blijven anderzijds ook te maken houden met concurrentie 

van DSL door de verdere uitrol van VDSL en glas. Het aantal aansluitingen op glasvezel zal 

sterk toenemen. We verwachten dat de nieuwe uitrol van glasvezel door Reggefiber zal 

afvlakken. Tegelijkertijd nemen we een toename van de penetratiegraad op bestaande 

netten en toegenomen uitrolsnelheid van glas door andere partijen (in het buitengebied) 

waar. 

In de marktaandelen van de verschillende partijen verwachten we weinig verschuivingen. 

KPN blijft de grootste partij en Ziggo en UPC volgen. Samen hebben en houden deze 

partijen een groot deel van de markt in handen. Het gat tussen deze partijen en de 

nummer vier lijkt toe te nemen.  

6.1.2 Vaste telefonie 

Het totaal aantal vaste telefonieaansluitingen zal tot en met 2018 licht dalen. We 

verwachten een kleine invloed van substitutie door mobiel. De invloed van Hosted Voice is 

groot op de zakelijke markt, maar is klein in termen van totale aantallen aansluitingen.  

Binnen het segment vaste telefonie is de dynamiek samen te vatten als een migratie van 

oude naar nieuwe typen aansluitingen. Deze migratie wordt op de consumentenmarkt 

gedreven door de bundeling van vaste telefonie in multiplaybundels. In de zakelijke markt 

speelt vooral de vervanging van eigen telefonie-infrastructuur (PABX), waarbij IP-

gebaseerde telefonieplatforms zorgen voor een migratie naar VoB of Hosted Voice. In 

zowel de consumenten- als de zakelijke markt verwachten we dat er ondanks deze 

migratie een groep PSTN- en ISDN-gebruikers overblijft. Deze groep valt uiteen in 

afnemers die niet wíllen overstappen naar een nieuwer alternatief (m.n. in de consumen-

tenmarkt) en een groep gebruikers die niet kán overstappen naar een nieuwer alternatief 

vanwege legacytoepassingen (m.n. in de zakelijke markt). De daling van het aantal PSTN- 

en ISDN-aansluitingen wordt daardoor de komende jaren afgeremd. 

We verwachten dat de marktaandelen voor PSTN stabiel zullen blijven. Verschuivingen in 

de consumentenmarkt volgen de churn bij internettoegang (als gevolg van multiplay-
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bundels). Wat zakelijke aansluitingen betreft verwachten we (voor tweevoudige vaste 

telefonie) een forse daling van het marktaandeel van KPN en een stijging van dat van 

Ziggo. Hierbij moet worden aangetekend dat het volume in deze categorie zeer sterk daalt 

en de geprognosticeerde marktaandelen hierdoor een hoge mate van onzekerheid kennen. 

De marktaandelen voor meervoudige vaste telefonie vertonen een forse daling van het 

marktaandeel van KPN, ten gunste van Tele2, Ziggo en Vodafone.  

6.1.3 Zakelijke netwerkdiensten 

We verwachten dat de lichte daling van het volume in het segment zakelijke netwerk-

diensten van de afgelopen drie jaar doorzet. De groeimogelijkheden zijn in dit segment 

beperkt, terwijl er wel overstap van datacommunicatiediensten (IP- en E-VPN’s) naar 

Internet-VPN’s plaatsvindt. Het volume huurlijnen daalt de komende vier jaar lineair, totdat 

in 2018 het aantal aansluitingen nog enkele duizenden bedraagt. De groei van Dark Fiber 

zet naar verwachting in dezelfde tred als de afgelopen drie jaar door.  

Op aanbiederniveau zien we dat de marktaandelen als gevolg van inertie in de markt en 

langzame verschuivingen tussen de verschillende typen diensten nauwelijks zal gaan 

afwijken. Bij de huurlijnen constateren we dat het aantal aansluitingen zo laag wordt, dat 

de relatieve marktaandelen van de verschillende aanbieders sterk kunnen gaan fluctueren.  

6.2 Onzekerheden in de uitkomsten 

De middels het model geprognosticeerde marktaandelen zijn onderhevig aan twee typen 

onzekerheden. Ten eerste is de gekozen methodologie en gebruikte brondata bepalend 

voor de betrouwbarheid van de prognoses. In paragraaf 6.2.1 gaan we hier dieper op in. 

Ten tweede kunnen de uitkomsten sterk worden beïnvloed door onzekere, maar 

impactvolle gebeurtenissen. Deze bespreken we in paragraaf 6.2.3. 

6.2.1 Betrouwbaarheid van de prognoses 

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het in deze studie ontwikkelde 

prognosemodel dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst: 

 Voor elk prospectief model geldt dat de betrouwbaarheid van de resultaten 

afneemt naarmate verder in de toekomst wordt gekeken. De kans dat er zich on-

voorziene trendbreuken voordoen wordt naarmate verder in de toekomst wordt 

gekeken groter. Daarnaast wordt een eventuele afwijking in de kwantificatie van 

een trend(breuk) steeds versterkt. 

 

 In dit rapport zijn resultaten veelal weergegeven als intervallen van vijf procent. 

Deze weergave kan soms een verkeerd beeld geven van de omvang van groei of 

krimp: wanneer een percentage rond de grens van een interval ligt lijken er zich 

veranderingen voor te doen die er in werkelijkheid niet zijn, en andersom.  

 

 In bepaalde markten is het niet mogelijk een goede indicatie van marktaandeel-

ontwikkeling te geven, omdat het volume zeer klein is. De relatieve aandelen zijn 

daarom sterk afhankelijk van kleine veranderingen in de volumes. Wanneer grote 

afnemers er bijvoorbeeld voor kiezen om op een bepaald moment alle huurlijnen 

op te zeggen zal het marktaandeel van de betreffende leverancier zeer sterk dalen. 

In sommige gevallen worden de volumes sterk beïnvloed door grote aan-

bestedingen (vgl. OT2010). Het modelleren van (de uitkomst van) dergelijke 

gebeurtenissen is simpelweg niet mogelijk. 
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 Het gekozen stelsel van definities en onderverdelingen is in hoge mate een 

bepalende factor voor de uitkomsten van het prospectieve model. Ten eerste 

neemt de betrouwbaarheid van de voorspellingen af wanneer segmenten in elkaar 

overlopen of sterk van elkaar afhankelijk zijn (of dat gedurende de onderzochte 

periode in hogere mate worden). Een voorbeeld van afhankelijkheid is het bun-

delen van vaste telefonieaansluitingen met mobiele telefonie, internet- en/of 

televisieabonnementen (dual-, triple- en zelfs quadplay). Ten tweede is de wijze 

waarop het volume wordt geteld een belangrijke parameter. Bij Hosted Voice zien 

we bijvoorbeeld dat begrippen als capaciteit en fysieke aansluitingen eigenlijk geen 

rol meer spelen, en dat het volume wellicht beter als aantal gebruikers (‘seats’ of 

‘licenties’) kan worden uitgedrukt. 

6.2.2 Inertie 

Als er goed naar de tabellen met toekomstige marktaandelen wordt gekeken, dan wordt 

duidelijk dat wij geen spectaculaire voorspellingen doen. Ook de grafieken tonen weinig 

extreme bewegingen. Er is een aantal verschuivingen, maar deze gaan zeer geleidelijk. Een 

kritische lezer zou dus kunnen argumenteren dan we ons beperkt hebben tot extrapolaties. 

Niets is minder waar: We zijn vanuit een bottom-up aanpak tot de conclusie gekomen dat 

de onderzochte markten zeer stabiel en volwassen zijn. Het is, gezien de historische 

ontwikkeling van deze segmenten, echter ook niet in de lijn der verwachting dat er zich 

grote verschuivingen voor zullen doen in de onderzochte tijdsperiode. Historische data 

laten zien dat de marktaandelen in de afgelopen vier jaar in de drie segmenten per 

aanbieder hooguit enkele procenten zijn gewijzigd. Met andere woorden: De markten 

waren vrij stabiel en zo blijven ze ook.  

We zien dus een grote mate van inertie in deze markt. Dit is goed te begrijpen als we 

concrete voorbeelden hanteren. Stel er is een buitenlandse partij die in Nederland 

grootschalig een nieuwe vaste infrastructuur naar huishoudens wil realiseren en zeer veel 

middelen heeft. Uit ervaring weten we dat de graafcapaciteit beperkt is tot enkele 

honderdduizenden huishoudens per jaar. Van deze afnemers (voornamelijk consumenten) 

kiest slechts een deel voor het nieuwe netwerk. En voor dat het netwerk kan worden 

uitgerold moeten we allerlei contracten worden gesloten met aannemers, toestemming 

worden verkregen van gemeentes, dienstenaanbieders komen en moet er een organisatie 

worden opgezet. Als deze partij genoemd zou willen worden in Tabel 12 (de marktaandelen 

voor het gehele segment internettoegang) met een waarde van 5%-10%, dan moet zij dus 

tussen de 350.000 en 700.000 aansluitingen realiseren. Dat betekent circa 100.000 tot 

200.000 aansluitingen per jaar (homes activated), waarbij een uitrol nodig is van tussen de 

300.000 en 600.000 homes passed. Naast het feit dat dit veel jaren tijd kost, zijn de 

investeringen hiervoor dus ook ontzettend hoog: circa €200 tot €600 miljoen per jaar). 

Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat er flinke barrières zijn om snel een grote 

speler te worden in deze markt. Maar er zijn uiteraard ook exit-barrières. Een aanbieder 

kan niet zo maar ineens uit de markt stappen. Hij heeft vaak een duur netwerk dat in de 

grond ligt en niet verkocht kan worden. Sterker nog: Het moet waarschijnlijk verwijderd 

worden (precario) en hier zijn kosten mee gemoeid. Daarnaast zijn er uiteraard de klanten 

die een abonnement hebben en waarmee afspraken zijn over leveringszekerheid. Dus zelfs 

al zou een partij uit de markt willen stappen, dan kan dit erg lastig. Uiteraard kan een 

aanbieder altijd zijn business verkopen, maar dat betekent in ons model vooral dat er een 

ander label komt op de aansluitingen. Bovendien zijn ook hier barrières gegeven de rol van 

de toezichthouder. 
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6.2.3 Gebeurtenissen met een grote impact 

In deze studie is expliciet niet gekozen voor een scenario-aanpak, maar voor een 

kwantitatieve modellering met de huidige situatie als uitgangspunt. Deze keuze heeft als 

nadeel dat het model geen inzicht geeft in de situatie die ontstaat als dergelijke 

gebeurtenissen zich voordoen. Het voordeel van de gekozen methode is dat een duidelijker 

beeld wordt geschetst in het geval dat dat niet zo is, en daarnaast beter in staat is om 

kwantitatieve uitspraken te doen over marktaandelen. 

Figuur 25 toont een overzicht van de belangrijkste trendbreuken die in de onderzochte 

periode invloed zullen hebben op de ontwikkeling van volumes. Voor iedere trendbreuk is 

de impact op de volumes gekwantificeerd. Bij sommige trendbreuken hangt de impact in 

hoge mate af van onzekere factoren. Op deze factoren gaan we hieronder dieper in. 

 

Figuur 25 Schematische weergave van trendbreuken naar impact en mate van onzekerheid 

Regulering wordt substantieel gewijzigd 

In deze studie is gekozen om uit te gaan van gelijkblijvende regulering. De uitkomsten van 

deze studie zijn bedoeld als onderbouwing voor toekomstige regulering, en er zou sprake 

zijn van een cirkelredenering als daar in deze studie op vooruit wordt gelopen. Tegelijker-

tijd zien we dat de uitkomsten in sommige gevallen zeer sterk af zullen hangen van de 

toekomstige regulering. Marktpartijen geven aan dat met name eventuele regulering op 

het gebied van toegang tot access-infrastructuur van derden grote impact zou kunnen 

hebben op hun business cases.  
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Aanbieders consolideren 

We nemen waar dat de aanbieders met enkel vaste infrastructuren zich in toenemende 

mate interesseren voor mobiele infrastructuur, en dat de aanbieders met mobiele 

infrastructuur zich andersom gaan interesseren voor vaste infrastructuur. Aanbieders 

zullen wederzijds bij elkaar wholesale moeten inkopen om (in het consumentensegment) 

quad-play en (in het zakelijke segment) vast-mobiel integratie proposities te kunnen 

aanbieden. Om concurrerend te blijven is het van belang de kosten voor inkoop van 

infrastructuur te minimaliseren. Een investering in een vaste infrastructuur door een 

aanbieder met hoofdzakelijk mobiele infrastructuur kan dus (onder andere) het aanbod van 

zakelijke netwerkdiensten aantrekkelijker maken.  

Consolidatie van aanbieders met vaste infrastructuur leidt mogelijk ook tot een 

interessanter aanbod op het gebied van VPN’s als de dekkingsgebieden van beide 

infrastructuren verschillen en elkaar aanvullen. Ook kan er organisatorisch en technisch 

sprake zijn van schaalvoordelen. Er zijn aan de andere kant ook redenen te noemen 

waardoor synergie uit consolidatie niet direct een trendbreuk teweeg zal brengen: ten 

eerste zal de goedkeuring en uitvoering van een consolidatie tijd vergen. Het technisch 

samenvoegen van netwerken is mogelijk, maar er zijn diverse barrières op zowel technisch 

als organisatorisch vlak die hun tijd vragen. Tot slot is te verwachten dat de aanbieders 

zich voor het behalen van synergievoordeel uit consolidatie als eerst zullen richten op het 

consumentensegment en pas later op het zakelijke segment.  

Tijdens het uitvoeren van deze studie werd bekend dat Liberty Global, de moeder-

maatschappij van UPC Nederland, voornemens is om Ziggo over te nemen, waardoor er 

(gekeken naar het volume) feitelijk sprake zal zijn van een fusie van UPC en Ziggo. We 

kiezen er om twee redenen voor om deze voorgenomen fusie niet mee te nemen in het 

onderzoek. Ten eerste hebben UPC en Ziggo ten tijde van schrijven van dit rapport nog 

niet de vereiste concentratiemelding gedaan bij ACM. Ten tweede is het onduidelijk of en 

hoe groot het effect van eventuele regulering hierbij zal zijn.  

KPN kiest voor een substantieel hogere/lagere investering in glas 

Een belangrijke vraag is in welke de mate waarin KPN zal inzetten op VDSL, en in hoeverre 

dat de investeringen in de glasuitrol door Reggefiber zal beïnvloeden. In het onlangs 

uitgekomen jaarverslag geeft KPN aan de uitrolsnelheid van glas terug te schroeven. 

Vooralsnog lijkt VDSL voor de komende vier jaar als technologie prima mee te kunnen 

komen met de kabel. 

De kabelaanbieders upgraden naar DOCSIS 3.1 

De huidige kabelnetwerken maken vrijwel allemaal gebruik van DOCSIS 3.0, en kunnen 

daarmee naar verwachting de komende jaren (wat bandbreedte betreft) concurreren met 

VDSL. De kabelaars hebben de optie om hun netwerk te upgraden naar DOCSIS 3.1. 

Daarmee zijn significant hogere snelheden haalbaar, maar wel tegen een forse investering. 

Het is de vraag of kabelaars zullen kiezen voor het behouden van de status quo, of een 

meer agressieve houding zullen aannemen tegenover koper en glasvezel. Kabelpartijen 

hebben in het verleden aangegeven vanaf 2016 te gaan upgraden naar DOCSIS 3.1 [23] 

en ook de benodigde apparatuur is naar verwachting vanaf 2015 verkrijgbaar [24]. Het is 

de vraag wat voor gewicht aan dergelijke uitspraken aangaande de uitrol van technische 

‘upgrades’ dient te worden gehangen35. Er kan beargumenteerd worden dat uitstel van de 

                                                

35 Ter vergelijking: de door UPC en Ziggo aangekondigde uitrol van IPv6 in 2012 heeft anno 2014 nog 

niet plaatsgevonden [25][26]. 
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benodigde investering financieel voordeel oplevert voor de kabelaanbieders. Daarnaast zal 

een eventuele uitrol op zichzelf ook enige tijd vergen. 

Samenvattend zal dit scenario, naar onze inschatting, relevant worden wanneer de vraag 

naar bandbreedte dermate is toegenomen dat DOCSIS3.0 niet meer in staat blijkt te zijn 

om de bovenkant van de markt te bedienen. Onze verwachting is dat dit rond 2018 het 

geval zal zijn. 

6.3 Macrotrends in de telecommarkt 

In de interviews die in het kader van deze studie zijn uitgevoerd is veel gesproken over 

heel brede trends. Sterker nog: nagenoeg iedereen heeft een voorkeur om te spreken over 

deze trends. Het is eenvoudig om te stellen dat ‘steeds meer in de cloud gaat’. Dergelijke 

voorspellingen horen echter wellicht eerder in een horoscoop thuis: ze kloppen immers 

altijd. Het was voor ons dan ook een flinke uitdaging om respondenten te prikkelen om 

specifiek te maken wat de impact is van brede trends. Leidt het tot meer of minder volume 

van diensten, aanbieders, infrastructuren en diensten? Wat is nu de impact op microni-

veau? Het nadeel van deze aanpak is dat de focus op de micro-trends er wellicht toe kan 

leiden dat we de macro-trends uit het oog verliezen. We zien veel verschillende bomen en 

we bespreken deze in detail. Maar we zien niet meer dat deze bomen samen een bos 

vormen. Daarom gaan we in volgende paragraven nader in op de macro-trends.  

Traditioneel was er in de telecommunicatiemarkt sprake van sterke verkokering van 

diensten. Er waren partijen die vaste telefonie aanboden aan hun klanten via één aparte 

infrastructuur (bestaande uit zowel passieve als actieve componenten). Daarnaast waren 

er partijen die huurlijnen aanboden aan hun klanten. Zij deden dit middels een andere 

infrastructuur dan die voor vaste telefonie. Voor televisie gold hetzelfde. Figuur 26 geeft 

een beeld van deze kokers.  

 

Figuur 26 Verkokering in de traditionele telecommarkt 

De verkokering die we hierboven schetsen bestaat echter niet meer. De komst van het 

internet heeft ertoe geleid dat KPN haar telefonienetwerk heeft omgebouwd tot een 

veelzijdig en flexibel netwerk dat talloze diensten kan leveren aan haar klanten. Ook de 

kabelaars bouwden hun televisienetwerk om tot een veelzijdig en flexibel netwerk en 

bieden naast televisie ook telefonie en internet. Analoge huurlijnen zijn mede door deze 

ontwikkeling al bijna volledig vervangen door digitale alternatieven.  

De trend dat de traditionele kokers steeds minder relevant worden werkt in de toekomst 

steeds meer door. Als we kijken naar vaste telefonie dan zagen we dat de ISDN-lijnen voor 

een zeer groot deel gaan verdwijnen. Een deel van de afnemers migreert naar VoB en 

Hosted Voice (zakelijke afnemers). Ook de PSTN-dienst krijgt een steeds kleinere rol. Deze 
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wordt vooral vervangen door VoB. Maar wat veel belangrijker is: veel respondenten geven 

aan dat een groot deel van de consumenten vaste telefonie niet meer de noodzakelijke 

dienst vinden die het was. Vooral mobiele telefonie is voor hen een goed alternatief. 

In het segment voor zakelijke netwerkdiensten zien we dat de huurlijnen steeds meer 

verdwijnen. Analoge en sommige digitale huurlijnen worden door aanbieders alleen nog 

maar op ‘best-effortbasis’ aangeboden en per 1 januari 2015 valt de ondersteuning volledig 

weg. Voor grootzakelijke afnemers zonder specifieke eisen (zoals zeer grote bandbreedte) 

vormen VPN’s in veruit de meeste gevallen een goede oplossing voor connectiviteit. VPN’s 

zijn echter zeer duur ten opzichte van internetaansluitingen. Er zal in dit geval sprake zijn 

van uitwisselbaarheid tussen enerzijds de IP- en E-VPN’s en anderzijds Internet-VPN’s over 

een betrouwbare (redundant uitgevoerde) internetaansluiting. De prijs van VPN’s zal 

bepalend zijn voor het volume in dit subsegment.  

Dark Fiber vindt met name aftrek onder afnemers met zeer specifieke of uitzonderlijke 

eisen ten aanzien van bandbreedte (bijvoorbeeld zakelijke afnemers die datacentra willen 

koppelen) of betrouwbaarheid (utiliteitsbedrijven). Ook bij Dark Fiber is de prijs bepalend 

voor de mate van overstap naar andere oplossingen, maar in mindere mate dan bij VPN 

het geval is. 

Het internet als onderlaag voor connectiviteit 

In de huidige telecommarkt wordt een groot aantal diensten buiten het internet om (maar 

wel over dezelfde onderliggende infrastructuur) geleverd: voorbeelden zijn VoB, IP-VPN’s 

en televisie. Het onderscheid tussen een ‘over-the-top’-dienst en een niet-publieke IP-

gebaseerde dienst is echter zeer subtiel en in veel gevallen niet eens (meer) relevant. 

Onder de meeste definities wordt een IPTV-dienst die door een internetaanbieder in een 

multiplaypakket wordt geleverd als een gekoppelde dienst gezien, omdat de dienst alleen 

te gebruiken is vanaf een aansluiting op het netwerk van de aanbieder en niet als een 

Over-the-Top dienst die toegankelijk is op internet. Een over-the-top aanbieder als Netflix 

zal wellicht ook CDN-apparatuur36 plaatsen binnen het netwerk van aanbieders, zodat er 

technisch gezien hierbij geen sprake is van verkeer dat het netwerk van de aanbieder 

verlaat. De diensten zijn echter op commercieel en operationeel (helpdesk, storings-

oplossing) wel verschillend.  

Een ander voorbeeld is het onderscheid tussen een Internet-VPN en een IP-VPN. Een 

Internet-VPN dat is gerealiseerd tussen twee aansluitingen op het netwerk van dezelfde 

internetaanbieder blijft bijvoorbeeld in de meeste gevallen binnen het netwerk van deze 

aanbieder en volgt daarmee zeer waarschijnlijk over dezelfde paden als een IP- of E-VPN 

die bij dezelfde aanbieder zou kunnen worden afgenomen. Het verschil tussen beide is 

functioneel gezien beperkt: alleen de netwerklaag waarop de verbinding wordt gedefinieerd 

wijkt af. Besliscriteria bij de overstap naar Internet-VPN’s zijn de gepercipieerde veiligheid 

en de geboden SLA. 

                                                

36 CDN staat voor ‘Content Delivery Network’. Hierbij plaatsen over-the-top dienstenaanbieders, die 

traditioneel hun dienst vanuit een klein aantal centrale datacentra leveren, ook apparatuur bij 

internetaanbieders en andere locaties die ‘dichter’ bij de eindgebruiker liggen. Hierdoor kan in veel 

gevallen de hoeveelheid bandbreedte tussen netwerken (AS’en) worden teruggebracht en is de 

responstijd van de dienst hoger. 
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Figuur 27 De geconvergeerde telecommarkt: het internet als onderlaag voor connectiviteit 

Internettoegang is en blijft een essentiële dienst voor het kunnen leveren van diverse 

diensten. In toenemende mate verwachten we dat diensten over-the-top zullen gaan 

draaien en het internet als onderlaag voor connectiviteit zullen gebruiken. Figuur 27 geeft 

een schematische weergave van deze eindsituatie (vergelijk met Figuur 26). Een dienst 

over het publieke internet kan immers veel gemakkelijker schaalvoordelen behalen dan 

een dienst op een lager niveau. Tegelijkertijd kunnen diensten op een lager niveau zich 

steeds minder onderscheiden van over-the-topdiensten als het gaat om kwaliteit van de 

geleverde dienst. De kwaliteit van de internetaansluiting, met betrouwbaarheid en 

bandbreedte, zijn randvoorwaarden voor het doorzetten van deze ontwikkeling.  

Conclusie: connectivity is key 

De komst van het internet zorgt ervoor dat er talloze nieuwe over-the-top diensten worden 

aangeboden door partijen buiten de telecommunicatiesector. De focus van afnemers 

verschuift (zolang er geen heel uitzonderlijke of afwijkende eisen zijn ten aanzien van de 

kwaliteit van de afgenomen dienst) van het afnemen van een fysieke internetaansluiting 

naar het afnemen van een over-the-top-dienst.  

Vaak wordt in deze discussie het argument gebruikt dat een dienst die in combinatie met 

de breedbandaansluiting wordt aangeboden een betere kwaliteit kan bieden (zogezegd 

omdat de aanbieder meer controle heeft over het onderliggende netwerk). Desondanks 

zien we dat dit in vrijwel alle dienstencategorieën een steeds kleiner probleem wordt. In 

het segment voor zakelijke netwerkdiensten is in toenemende mate sprake van het 

toepassen van Internet-VPN’s. Een ander sprekend voorbeeld vormen de PIN-automaten; 

traditioneel waren deze aangesloten via een ISDN-aansluiting, maar in toenemende mate 

kiest men voor een (weliswaar vaak redundant uitgevoerde) VPN-, mobiele- of 

internetverbinding.  

Men zou dan ook kunnen concluderen dat de onderliggende infrastructuur steeds minder 

relevant wordt: een internetdienst kan over het algemeen immers over alle infrastructuren 

worden afgenomen (en sterker, de regelgeving omtrent netneutraliteit verbiedt het de 

infrastructuuraanbieders om een onderscheid aan te brengen). Daarnaast kan een 

dienstenaanbieder die op een hogere laag opereert in theorie een veel hogere schaal-

grootte halen dan een aanbieder op een lager niveau.  

Wat ons betreft is dat echter de verkeerde conclusie: in het geconvergeerde model hebben 

afnemers juist een sterk toegenomen behoefte aan goede connectiviteit. Het gaat hierbij in 

eerste plaats om dekking (is connectiviteit überhaupt beschikbaar?). Voor zowel 

consumenten als zakelijke afnemers speelt de betrouwbaarheid van de onderliggende 

infrastructuur daarnaast een steeds grotere rol; men is immers voor alle diensten 

Dienst X,Y,ZVaste telefonie
Zakelijke 

netwerkdiensten
Internet

Passieve infra

Actieve infra

Diensten

Internet
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afhankelijk van die ene aansluiting. Betrouwbaarheid wordt echter altijd afgewogen ten 

opzichte van de prijs. In toenemende mate zal het afnemen van een tweede (mogelijk 

mobiele) aansluiting voor redundantie een goedkoper alternatief zijn dan het gebruik 

maken van zeer specifieke (weliswaar kwalitatief hoogwaardige) diensten op een lager 

niveau.  
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Bijlage 1. Geïnterviewde personen 

 

Partij Persoon/personen Relevantie 

BT Global Services Olaf Olmer 

Remco Visser 

Peter Reek 

Aanbieder 

BTG Cees Tromp Inkooporganisatie 

CanaalDigitaal / Euronet Hans Troelstra 

Jan Haantjes 

Aanbieder 

Cisco Joost Hermans Leverancier netwerkapparatuur 

CIF Annette Gremmen Aanbieder 

Delta Telecom Advies Frits Stel Telecom-advies 

Detron Adrie Waterman 

Karl-Heinz van der Made 

Telecom-advies, ICT-leverancier 

EMTIO Bas aan de Wiel 

Jeanette Ververs 

Inkooporganisatie 

Eurofiber Vincent de Vaal 

Martin Vos 

Gijs Phoelich 

Lisette Ploos van Amstel 

Aanbieder 

Into Telecom Jan-Willem van Dijk 

Jeff Wolters 

Telecom-advies 

KPN Iris van der Hart 

Paul Velders 

Martijn Schelling 

Louis Ertner 

Aanbieder 

NSN Anne van Otterlo 

Louis Custers 

Leverancier netwerkapparatuur 

Pretium Iwar de Caluwe 

Jaap Hooijkaas 

Aanbieder 

Reggefiber Jan Davids 

Meinske van Heerwaarden 

Machiel Kuitert 

Aanbieder 

Tele2 Josee van den Berg 

Ilse van der Haar 

Martijn de Jonge 

Alexander van ‘t Zand 

Aanbieder 

TU Delft Wolter Lemstra Onafhankelijke expert 

UPC Roel van Kessel 

Jonas van Praag 

Caroline van loon 

Robert Barendsen 

Aanbieder 

Vodafone Walter Kroeze 

Roderik Hylkema 

Aanbieder 

Voiceworks Stijn Nijhuis 

Mervyn Kwee 

Aanbieder 

VTSPN Sander Poppens Inkooporganisatie 

Ziggo Arie Landsmeer 

Marc Peeters 

Leon Lemmens 

Karst Otterman 

Armando Voets 

Aanbieder 
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Bijlage 2. Overzicht labeling aan-

bieders 

Glasaanbieder Label Koperaanbieder Label Koperaanbieder Label 

BBNED Tele2 FiberRing Overige Telespectrum Overige 

CAIW CAIW Fiberworld Overige T-Mobile Online.nl 

Colt Overige Global Crossing Overige T Systems Overige 

DELTA Overige Global E Overige TNF Overige 

Edutel KPN Global-E Overige Unet Overige 

Eurofiber Eurofiber Infopact Overige UPC Overige 

GlasOperator Overige InterConnect Overige UPC BUSINESS Overige 

KPN KPN Interned Services Overige Utelisys Overige 

KPN ITNS KPN Internet Services Overige 

Utelisys 

Communications 

B.V. Overige 

Matrix Overige Internet Limburg Overige UVA Overige 

Reggefiber KPN InterNLnet Overige VERIZON Overige 

Ons Net Eindhoven KPN InTouch Overige VIA Networks Overige 

Ons Net Nuenen KPN Introweb Overige Vodafone Vodafone 

RFW KPN IS Interned Overige Voiceworks Overige 

Solcon Solcon IS Group Overige Webdiscount Overige 

Tele2 Tele2 IUNXI BV Overige Xellution B.V. Overige 

UPC Business UPC KLIQZ Overige Xenosite Overige 

Vodafone Vodafone KPN KPN Zoranet Overige 

Ziggo Ziggo Luna Overige   

Kabel aanbieder Label Nextpertise Overige   

CAIW CAIW NL Hosting Overige   

DELTA DELTA OneXS Overige De tabel toont hoe een 

aanbieder binnen een 

bepaalde infrastructuur wordt 

gelabeld. Per infrastructuur 

geven we alleen de grotere 

partijen een uniek label en de 

kleinere partijen vallen onder 

‘overig’. Merk op dat sommige 

partijen onder één 

infrastructuur wel specifiek 

genoemd worden, maar onder 

andere infrastructuren onder 

het kopje overig geschaard 

worden. Dit doen we omdat 

deze partij in deze 

infrastructuur een zeer 

beperkt marktaandeel heeft. 

Een voorbeeld is UPC 

Business. Onder glasvezel en 

kabel scharen we deze partij 

onder UPC; bij koper onder de 

noemer overige. 

UPC UPC Online Online.nl 

UPC Business UPC Overig Overige 

Ziggo Ziggo Petit Overige 

Koper aanbieder Label PLEX Overige 

Ades Overige POCOS Overige 

AOL Benelux Overige Pretium Overige 

AT&T Overige Previder Overige 

BBNED Tele2 Provide+ Overige 

BT Overige PublishNET Overige 

CAIW Overige Qfast Overige 

CallHosted B.V. Overige RoutIT Overige 

Cambrium Overige SARA RND Overige 

CDS Overige Scarlet Overige 

Colt Overige Scarlet Telecom Overige 

Concepts ICT KPN Signet Overige 

Connect Data Overige Simac Overige 

Connect Data 

Solutions Overige Solcon Overige 

DDS Overige SpeedXS Overige 

DSD Overige Syscon Overige 

Easynet Overige Systemec Overige 

EDPnet Overige Tele2 Tele2 
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Bijlage 3.  Vragenlijst 

1. Algemeen 

Introductie 

Dialogic voert, in opdracht van ACM (Autoriteit Consument en Markt) onderzoek uit naar de 

ontwikkeling van marktaandelen in de segmenten internettoegang, vaste telefonie en 

(zakelijke) netwerkdiensten. Onderdeel van dit onderzoek is het modelleren van de 

marktaandelen en ontwikkeling daarvan in de periode 2014 tot en met 2018. De resultaten 

van het onderzoek spelen een belangrijke rol in de vorming van het beleid van ACM ten 

aanzien van de telecomsector in Nederland. 

De nadruk in de vragenlijst ligt in de verklarende factoren. Bij de kwantitatieve vragen 

gaat het om uw eigen inschatting. Het invullen van de vragenlijst kost naar schatting 

ongeveer twintig minuten. 

Mocht u naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u 

dan contact op met Tommy van der Vorst (030-2150593, vandervorst@dialogic.nl).  

Geef hieronder aan over welke segmenten u (naar eigen inzicht) uitspraken kunt 

doen ten aanzien van de ontwikkeling van marktaandelen. 

Tussen haakjes staan steeds enkele voorbeeden van diensten in dat segment. Selecteer 

ten minste één segment. 

 Internettoegang voor consumenten (Kabel, DSL, FttH) 

 Internettoegang voor zakelijke afnemers (Kabel, DSL, glasvezel) 

 Vaste telefonie enkelvoudig (PSTN, VoB-1) 

 Vaste telefonie tweevoudig (ISDN-1, ISDN-2, VoB-2 t/m VoB-12) 

 Vaste telefonie meervoudig (ISDN-15, ISDN-20, ISDN-30, VoB 13 en hoger, 

Hosted Voice) 

 Zakelijke netwerkdiensten (analoge en digitale huurlijnen, E-VPN, IP-VPN, Dark 

Fiber) 

 Internettoegang voor consumenten 

(Afhankelijk van de gekozen onderdelen worden alleen de relevante onderstaande 

vraagblokken getoond) 

Internettoegang voor consumenten 

De volgende vragen gaan over breedband internetaansluitingen voor consumenten. 

Omvang markt 

Volgens het CBS had circa 94% van de Nederlandse huishoudens in 2013 een vaste 

internetaansluiting (inclusief smalbandige aansluitingen). Dit komt neer op circa 7,1 

miljoen huishoudens met een vaste internetaansluiting (er waren in totaal ca. 7,5 miljoen 

huishoudens). 

  



 

Welk percentage van alle Nederlandse huishoudens zal een vaste internet-

aansluiting hebben aan het einde van 2018? 

 

 

 

Technologie 

Vaste internetaansluitingen voor consumenten worden voornamelijk als kabel-, DSL- of 

FttH-aansluiting gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2013 was de verdeling (over het 

totaal van het zakelijke- en consumentensegment) als volgt: 

 Circa 48% van de vaste aansluitingen was een DSL-aansluiting 

 Circa 45% van de vaste aansluitingen was een kabelaansluiting 

 Circa 7% van de vaste aansluitingen was een FttH-aansluiting 

De verdeling in het consumentensegment kan afwijken van de verdeling over het total. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle vaste internetaansluitingen voor 

consumenten over deze technologieën aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

Kabel  

DSL   

FttH  

  

Kunt u aangeven waarom u bovenstaande verdeling over de verschillende 

technologieën verwacht? 

 

 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

Nederlandse huishoudens aan het einde van het genoemde jaar zal zijn 

aangesloten middels een mobiele aansluiting (bijvoorbeeld over 4G) in plaats van 

een vaste internetaansluiting. 

Eind 2014 Eind 2015 Eind 2016 Eind 2017 Eind 2018 

Percentage van 

alle huishoudens 

    

 

Marktpartijen 

Het overgrote deel van de vaste internetaansluitingen voor consumenten wordt geleverd 

door KPN, Euronet/CanalDigitaal, Tele2, UPC en Ziggo. In het tweede kwartaal van 2013 



Dialogic innovatie ● interactie 93 

was de verdeling (over het totaal van aansluitingen in het zakelijke- en consumenten-

segment) bij benadering als volgt: 

 Circa 5-10% van de vaste aansluitingen werd geleverd door Tele2 

 Circa 40-45% van de vaste aansluitingen werd geleverd door KPN 

 Circa 15-20% van de vaste aansluitingen werd geleverd door UPC 

 Circa 25-30% van de vaste aansluitingen werd geleverd door Ziggo 

Het resterende deel van de vaste aansluitingen werd door diverse partijen geleverd. 

De verdeling in het consumentensegment kan afwijken van deze verdeling. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle vaste internetaansluitingen voor 

consumenten over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder uw 

antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

bbNed/Tele2   

Euronet/CanalDigitaal   

KPN   

UPC    

Vodafone   

Ziggo  

Overige aanbieders (gezamenlijk)   

 

Kunt u aangeven waarom u bovenstaande verdeling van marktaandelen 

verwacht? 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  

 

 

 

Internettoegang voor zakelijke afnemers 

De volgende vragen gaan over internettoegang voor zakelijke afnemers. 

Omvang markt 

In 2013 had circa 96% van de in Nederland gevestigde bedrijven een vaste breedband-

internetaansluiting (CBS, 2013). Er waren in 2013 circa 1,3 miljoen bedrijven in Nederland. 

  



 

Welk percentage van alle in Nederland gevestigde bedrijven zal aan het einde van 

2018 een vaste internetaansluiting hebben? 

% 

 

Technologie 

Vaste internetaansluitingen voor zakelijke afnemers worden voornamelijk over de kabel, 

over DSL en over glasvezel gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2013 was de 

verdeling (over het totaal van het zakelijke- en consumentensegment) als volgt: 

 Circa 48% van de vaste aansluitingen was een DSL-aansluiting 

 Circa 45% van de vaste aansluitingen was een kabelaansluiting 

 Circa 7% van de vaste aansluitingen was een glasvezelaansluiting 

De verdeling in het zakelijke segment zal afwijken van deze verdeling, die alle aan-

sluitingen betreft. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle vaste internetaansluitingen voor 

zakelijke afnemers over de verschillende technologieën aan het einde van 2018? 

Geef hieronder uw antwoorden in procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

Kabel  

DSL   

FttH  

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling over de verschillende tech-

nologieën? 

 

 

 

Marktpartijen 

Het overgrote deel van de vaste internetaansluitingen wordt geleverd door KPN, 

Euronet/CanalDigitaal, Tele2, UPC en Ziggo. In het tweede kwartaal van 2013 was de 

verdeling (over het totaal van aansluitingen in het zakelijke- en consumentensegment) bij 

benadering als volgt: 

 Circa 5-10% van de vaste aansluitingen werd geleverd door Tele2 

 Circa 40-45% van de vaste aansluitingen werd geleverd door KPN 

 Circa 15-20% van de vaste aansluitingen werd geleverd door UPC 

 Circa 25-30% van de vaste aansluitingen werd geleverd door Ziggo 

 Het resterende deel van de vaste aansluitingen werd door diverse partijen gele-

verd. 

De verdeling in het zakelijke segment zal afwijken van deze verdeling. 
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Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle vaste internetaansluitingen voor 

zakelijke afnemers over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

BT  

Eurofiber  

Tele2  

UPC Business  

Vodafone  

Ziggo  

KPN   

Euronet/CanalDigitaal  

Overige aanbieders (gezamenlijk)  

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling van marktaandelen? 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  

 

 

 

2. Vaste telefonie enkelvoudig 

De volgende vragen gaan over enkelvoudige vaste telefonie. Onder enkelvoudig wordt 

verstaan: vaste telefonie-aansluitingen waarover maximaal één gesprek tegelijkertijd kan 

worden gevoerd. 

N.B.: ISDN-1 wordt beschouwd als tweevoudige aansluiting, ondanks dat er slechts één 

gesprek tegelijkertijd kan worden gevoerd (technisch gezien is ISDN-1 een afgeleide van 

ISDN-2). 

Omvang markt 

In 2013 waren er in totaal circa 7.165.000 vaste telefonie-aansluitingen. In dit totaal zijn 

ook tweevoudige en meervoudige vaste telefonie-aansluitingen opgenomen. 

Welk aantal enkelvoudige vaste telefonie-aansluitingen verwacht u aan het einde 

van 2018? 

Aansluitingen 

 



 

Waarom verwacht u dit aantal in 2018? 

 

 

 

Technologie 

Enkelvoudige aansluitingen voor vaste telefonie worden voornamelijk als PSTN of VoB-1 

aansluiting gerealiseerd. De verdeling over alle aansluitingen voor vaste telefonie was in 

het tweede kwartaal van 2013 als volgt: 

 Circa 9% van de aansluitingen was een ISDN-aansluiting 

 Circa 23% van de aansluitingen was een PSTN-aansluiting 

 Circa 68% van de aansluitingen was een VoB-aansluiting 

De verdeling wijkt af als uitsluitend wordt gekeken naar enkelvoudige aansluitingen. Merk 

op dat ISDN niet onder enkelvoudige aansluitingen valt: ISDN-1 wordt beschouwd als 

tweevoudig.  

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle enkelvoudige vaste telefonie-

aansluitingen over deze technologieën aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

PSTN   

VoB-1  

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling over de verschillende tech-

nologieën? 

 

 

 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

enkelvoudige aansluitingen voor vaste telefonie in dat jaar zullen worden 

vervangen door een mobiele aansluiting. 

 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande enkelvoudige 

aansluitingen voor vaste telefonie wordt vervangen door een mobiele aansluiting, dan 

noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in dat jaar 

nog resterende enkelvoudige aansluitingen die worden vervangen door een mobiele 

aansluiting. 
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 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

 

Percentage van enkelvoudige vaste 

aansluitingen 

     

 

Marktpartijen 

Het overgrote deel van de enkelvoudige vaste telefonieaansluitingen wordt geleverd door 

KPN, Ziggo en UPC. In het tweede kwartaal van 2013 was de verdeling (over het totaal van 

alle enkelvoudige en tweevoudige aansluitingen) bij benadering als volgt: 

 Circa 50-55% van de aansluitingen werd geleverd door KPN 

 Circa 5-10% van de aansluitingen werd geleverd door Tele2 

 Circa 10-15% van de aansluitingen werd geleverd door UPC 

 Circa 20-25% van de aansluitingen werd geleverd door Ziggo 

 De overige aansluitingen werden geleverd door verschillende partijen met elk een 

marktaandeel kleiner dan 5%. 

De verdeling voor uitsluitend enkelvoudige aansluitingen voor vaste telefonie kan uiteraard 

afwijken. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle enkelvoudige aansluitingen voor 

vaste telefonie over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder uw 

antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

AT&T  

CAIW  

Delta   

Euronet/CanalDigitaal   

KPN  

MTTM  

NLTM   

Pretium   

Scarlet   

Tele2   

UPC   

Vodafone   

Voiceworks   

Ziggo   



 

Overige aanbieders (gezamenlijk)   

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling van marktaandelen? 

 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  

 

 

 

3. Vaste telefonie tweevoudig 

De volgende vragen gaan over tweevoudige vaste telefonie. Onder tweevoudig wordt 

verstaan: vaste telefonie-aansluitingen waarover maximaal twee gesprekken tegelijkertijd 

kunnen worden gevoerd. 

N.B.: ISDN-1 wordt beschouwd als tweevoudige aansluiting, ondanks dat er slechts één 

gesprek tegelijkertijd kan worden gevoerd (technisch gezien is ISDN-1 een afgeleide van 

ISDN-2). VoB wordt als tweevoudig beschouwd als het aantal lijnen groter dan 1 en kleiner 

dan 13 is. 

Omvang markt 

In 2013 waren er in totaal circa 7.165.000 vaste telefonie-aansluitingen. In dit totaal zijn, 

naast tweevoudige, ook enkelvoudige en meervoudige vaste telefonie-aansluitingen 

opgenomen. 

Welk aantal tweevoudige vaste telefonie-aansluitingen verwacht u aan het einde 

van 2018? 

Aansluitingen 

 

Waarom verwacht u dit aantal in 2018? 

 

 

 

Technologie 

Tweevoudige aansluitingen voor vaste telefonie worden voornamelijk als ISDN of VoB 

aansluiting gerealiseerd. De verdeling over alle aansluitingen voor vaste telefonie was in 

het tweede kwartaal van 2013 als volgt: 

 Circa 9% van de aansluitingen was een ISDN-aansluiting 

 Circa 23% van de aansluitingen was een PSTN-aansluiting 

 Circa 68% van de aansluitingen was een VoB-aansluiting 
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De verdeling wijkt af als uitsluitend wordt gekeken naar tweevoudige aansluitingen. Merk 

op dat ISDN-1 wordt beschouwd als tweevoudig.  

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle tweevoudige vaste telefonie-

aansluitingen over deze technologieën aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

ISDN-1, ISDN-2   

VoB-2 t/m VoB-12   

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling? 

 

 

 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

tweevoudige aansluitingen voor vaste telefonie in dat jaar zullen worden 

vervangen door een mobiele aansluiting. 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande tweevoudige 

aansluitingen voor vaste telefonie wordt vervangen door een mobiele aansluiting, dan 

noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in dat jaar 

nog resterende tweevoudige aansluitingen die worden vervangen door een mobiele 

aansluiting. 

 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

 

Percentage van tweevoudige vaste 

aansluitingen 

     

 

Marktpartijen 

In het tweede kwartaal van 2013 was de verdeling (over het totaal van alle enkelvoudige 

en tweevoudige aansluitingen) bij benadering als volgt: 

 Circa 50-55% van de aansluitingen werd geleverd door KPN 

 Circa 5-10% van de aansluitingen werd geleverd door Tele2 

 Circa 10-15% van de aansluitingen werd geleverd door UPC 

 Circa 20-25% van de aansluitingen werd geleverd door Ziggo 

 De overige aansluitingen werden geleverd door verschillende partijen met elk een 

marktaandeel kleiner dan 5%. 

De verdeling voor uitsluitend tweevoudige aansluitingen voor vaste telefonie kan uiteraard 

afwijken. 



 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle tweevoudige aansluitingen voor 

vaste telefonie over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder uw 

antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

AT&T   

Colt   

Pretium   

KPN  

MTTM   

NLTM   

Tele2   

UPC   

Voiceworks   

Ziggo   

Overige aanbieders (gezamenlijk)  

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling van marktaandelen? 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  

 

 

 

4. Vaste telefonie meervoudig 

De volgende vragen gaan over meervoudige vaste telefonie. Onder meervoudig wordt 

verstaan: vaste telefonie-aansluitingen waarover dertien of meer gesprekken tegelijkertijd 

kunnen worden gevoerd. 

Omvang markt 

In 2013 waren er in totaal circa 7.165.000 vaste telefonie-aansluitingen. In dit totaal zijn, 

naast tweevoudige, ook enkelvoudige en meervoudige vaste telefonie-aansluitingen 

opgenomen. 

Welk aantal meervoudige vaste telefonie-aansluitingen, met uitzondering van 

Hosted Voice, verwacht u aan het einde van 2018? 

Aansluitingen 
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Waarom verwacht u dit aantal in 2018? 

 

 

 

Technologie 

De verdeling over alle aansluitingen voor vaste telefonie was in het tweede kwartaal van 

2013 als volgt: 

 Circa 9% van de aansluitingen was een ISDN-aansluiting 

 Circa 23% van de aansluitingen was een PSTN-aansluiting 

 Circa 68% van de aansluitingen was een VoB-aansluiting 

De verdeling wijkt af als uitsluitend wordt gekeken naar meervoudige aansluitingen.  

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle meervoudige vaste telefonie-

aansluitingen over deze technologieën aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

VoB-13 en hoger  

ISDN-15, ISDN-20, ISDN-30   

 

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling? 

 

 

 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

meervoudige aansluitingen voor vaste telefonie in dat jaar zullen worden 

vervangen door een mobiele oplossing. 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande meervoudige 

aansluitingen voor vaste telefonie wordt vervangen door een mobiele oplossing, dan 

noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in dat jaar 

nog resterende meervoudige aansluitingen die worden vervangen door een mobiele 

oplossing. 

 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

 

Percentage van meervoudige vaste 

aansluitingen 

     



 

Marktpartijen 

In het tweede kwartaal van 2013 was de verdeling over het totaal van alle hoogcapacitaire 

aansluitingen bij benadering als volgt: 

 Circa 55-60% van de aansluitingen werd geleverd door KPN 

 Circa 15-20% van de aansluitingen werd geleverd door Tele2 

 De overige aansluitingen werden geleverd door verschillende partijen met elk een 

marktaandeel kleiner dan 5%. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle meervoudige aansluitingen voor 

vaste telefonie over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder uw 

antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

AT&T   

BT  

CAIW   

Colt   

KPN  

MTTM   

NLTM   

Tele2   

UPC  

Verizon   

Vodafone   

Voiceworks   

Ziggo   

Overige aanbieders (gezamenlijk)  

  

Waarom verwacht u bovenstaande verdeling van marktaandelen? 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  
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5. Hosted Voice 

Naast het vervangen van bestaande aansluitingen door Hosted Voice is er wellicht ook 

sprake van autonome groei van Hosted Voice.  

Wat verwacht u van het totale volume van Hosted Voice in 2018? 

N.B. Omdat er verschillende manieren zijn om dit volume uit te drukken vragen we u om in 

uw antwoord de voor u meest logische eenheid/eenheden te gebruiken, en deze toe te 

lichten. Voorbeelden hiervan zijn seats, licenties en aansluitingen. 

 

 

 

Hosted Voice als vervanging voor tweevoudige aansluitingen 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

tweevoudige aansluitingen voor vaste telefonie in dat jaar zullen worden 

vervangen door een Hosted Voice oplossing. 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande tweevoudige 

aansluitingen voor vaste telefonie wordt vervangen door een Hosted Voice-oplossing, dan 

noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in dat jaar 

nog resterende tweevoudige aansluitingen die worden vervangen door een Hosted Voice-

oplossing. 

 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

 

Percentage van tweevoudige vaste 

aansluitingen 

     

 

Hosted Voice als vervanging voor meervoudige aansluitingen 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

meervoudige aansluitingen voor vaste telefonie in dat jaar zullen worden 

vervangen door een Hosted Voice oplossing. 

 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande meervoudige 

aansluitingen voor vaste telefonie wordt vervangen door een Hosted Voice-oplossing, dan 

noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in dat jaar 

nog resterende meervoudige aansluitingen die worden vervangen door een Hosted Voice-

oplossing. 

 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

 

Percentage van meervoudige vaste 

     



 

aansluitingen 

 

6. Zakelijke netwerkdiensten 

De volgende vragen gaan over (zakelijke) netwerkdiensten. Een netwerkdienst is een 

verbinding tussen één of meerdere locaties. We onderscheiden de volgende typen 

netwerkdiensten: 

 Datacommunicatie: een huurlijn (analoog of digitaal) of een VPN (virtual private 

network) gerealiseerd over Ethernet (E-VPN) of IP (IP-VPN).  

 Dark Fiber: onbelichte glasvezelverbindingen (de actieve apparatuur aan weers-

zijden van de verbinding is geen onderdeel van de dienst) 

Een verbinding tussen twee of meer locaties kan daarnaast worden gerealiseerd als een 

VPN over het publieke internet (Internet-VPN). 

Omvang markt 

In Q1 van 2013 waren er 151.000 aansluitingen op zakelijke netwerkdiensten 

(uitgezonderd Internet-VPN). Hoeveel aansluitingen, met uitzondering van 

Internet-VPN, verwacht u aan het einde 2018? 

Aansluitingen 

 

Technologie 

Op de markt voor zakelijke netwerkdiensten was in het eerste kwartaal van 2013 sprake 

van een totaal volume van 151.000 aansluitingen. Hierbij was sprake van de volgende 

verdeling tussen huurlijnen, VPN en Dark Fiber: 

 15% van de aansluitingen was gerealiseerd als een klassieke huurlijn 

 79% van de aansluitingen was gerealiseerd als VPN-verbinding (IP-VPN, E-VPN) 

 6% van de aansluitingen was gerealiseerd als Dark Fiber-verbinding 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van alle afgenomen aansluitingen over 

deze technologieën aan het einde van 2018? Geef hieronder uw antwoorden in 

procenten. 

 Aandeel (%) eind 2018 

Klassieke huurlijn  

Datacom (E-VPN, IP-VPN)   

Dark fiber  

 

Waarom verwacht u deze verdeling over de verschillende technologieën in 2018? 
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7. Internet-VPN 

Een Internet-VPN is een VPN dat over het publieke internet wordt gerealiseerd. Een 

Internet-VPN verbindt typisch twee of meer (kantoor)locaties met elkaar; VPN-faciliteiten 

voor thuiswerken worden buiten beschouwing gelaten. 

Geef, voor ieder van de onderstaande jaren, aan welk percentage van alle 

aansluitingen voor zakelijke netwerkdiensten dat in dat jaar zal worden 

vervangen door een Internet-VPN. 

Voorbeeld: als u verwacht dat in 2014 een tiende van de dan bestaande aansluitingen voor 

zakelijke netwerkdiensten wordt vervangen door een oplossing gebaseerd op een Internet-

VPN, dan noteert u '10%'. Voor de jaren daarop noteert u alleen het percentage van de in 

dat jaar nog resterende aansluitingen die worden vervangen door een Internet-VPN. 

 2014

  

2015

  

2016

  

2017

  

2018 

Percentage van aansluitingen op zakelijke 

netwerkdiensten  

     

 

Hoeveel Internet-VPN aansluitingen verwacht u in totaal aan het einde 2018? 

Aansluitingen 

 

Waarom verwacht u de hierboven uitgedrukte ontwikkeling voor Internet-VPN's 

in de markt voor zakelijke netwerkdiensten?  

 

 

 

Marktpartijen 

In het tweede kwartaal van 2013 was de verdeling (over het totaal van alle afgenomen 

zakelijke netwerkdiensten) over marktpartijen als volgt: 

 Circa 2,5% van de aansluitingen werd geleverd door Eurofiber 

 Circa 57,5% van de aansluitingen werd gerealiseerd door KPN 

 Circa 12,5% van de aansluitingen werd gerealiseerd door Tele2 

 Circa 7,5% van de aansluitingen werd gerealiseerd door Vodafone 

 De overige aansluitingen werden geleverd door AT&T, BT, Colt, Delta, Easynet, 

Verizon en Ziggo. 

Wat verwacht u dat de verdeling zal zijn van aansluitingen op zakelijke 

netwerkdiensten over de marktpartijen aan het einde van 2018? Geef hieronder 

uw antwoorden in procenten. 

 Marktaandeel (%) eind 2018 

AT&T   

CAIW   



 

Colt   

Delta   

Euronet/CanalDigitaal   

KPN   

Pretium   

Scarlet   

Tele2/bbNed  

UPC   

Overige aanbieders (gezamenlijk)   

 

Waarom verwacht u deze verdeling over de marktpartijen in 2018? 

N.B.: Als u verwacht dat een of meerdere nieuwe partijen zal toetreden, neem het 

marktaandeel voor deze partij(en) dan op onder 'overige aanbieders (gezamenlijk)' en 

beschrijf in uw toelichting om welke partij(en) het gaat (en waarom u toetreding 

verwacht).  

 

 

 

8. Tot slot 

Indien u nog aanvullende op- of aanmerkingen heeft kunt u deze hieronder kwijt:  

 

 

 

Graag zouden we de mogelijkheid willen hebben contact met u op te nemen voor 

eventuele toelichting van uw antwoorden. Zou u daarvoor uw contactgegevens 

willen doorgeven? 

E-mailadres 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
Contact: 

Dialogic 
Hooghiemstraplein 33-36 
3514 AX Utrecht 
Tel. +31 (0)30 215 05 80 
Fax +31 (0)30 215 05 95 
www.dialogic.nl 
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