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Management samenvatting
Op verzoek

van

de Consumentenbond is door

Stratix

in

juni 2015

een

representatieve, aselecte steekproef uitgevoerd om de verkrijgbaarheid van
concurrerend aanbod van snel Internet te bepalen. Hierbij is vastgesteld voor
tienduizend Nederlandse locaties in het buitengebied en tienduizend binnen de
bebouwde kom, wat de stand van zaken is qua onafhankelijk aanbod van snel
Internet voor consumenten.
De in totaal twintigduizend meetlocaties van 100x100 meter bevatten 258.067
officiële adressen, ruim 3% van de Nederlandse adressen in woonkernen en
buitengebied. Bedrijfsterreinen zijn van de selectie uitgesloten, om de meting in te
richten op leefadressen: locaties waar consumenten wonen of recreatief verblijven
(zoals in tweede huizen en vakantiewoningen).

daadwerkelijke keuze bij snel Internet:
leefadressen met 3 of meer aanbieders
percentage van
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100,0%
80,0%

60,0%
40,0%
20,0%

>3 aanbieders

0,0%

3 aanbieders

downloadsnelheid

Figuur 1 Alleen bij lage snelheid is er in Nederland veel onafhankelijk Internetaanbod

De aanleiding voor dit onderzoek was een toenemend aantal klachten van
consumenten, die wanneer zij snel(ler) Internet willen aanschaffen ervoeren dat ze
in de praktijk veelal bij maar één partij terecht kunnen. Het nieuwe aspect qua
aanpak voor dit onderzoek is dat de keuze aan daadwerkelijk onafhankelijk aanbod
op de meetlocaties is bepaald door uit te zoeken welke informatie consumenten
krijgen als ze op zoek gaan bij vergelijkingssites en postcodechecks uitvoeren bij
aanbieders. Daarbij is vastgesteld wie op die meetlocaties daadwerkelijk vaste
Internettoegang aanbiedt en ook hoe snel het aanbod daar is.
Een aantal kleine aanbieders van internettoegang via de kabel of een eigen
glasvezelnet heeft zelf geen postcodecheck. In dat geval is het aanbod vastgesteld
voor hun dekkingsgebied. Op een beperkt aantal plaatsen in het Nederlandse
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buitengebied is sprake van vaste breedbanddienstverlening via draadloos Internet.
Het aanbod van Greenet, Wireless Brabant en DenHornOnline zijn in dit onderzoek
meegenomen.
Het onderzoek richtte zich op onafhankelijk aanbod. Op veel plaatsen in Nederland
betekent dat een keuze tussen KPN met VDSL naast de kabelexploitant met
kabelmodems. Harderwijk en Waalre zijn uitzonderingen qua werkelijke keuze voor
de consument tussen concurrerende alternatieven. Daar zijn zowel op het kopernet
van KPN, als op de kabel èn op glasvezel meer aanbieders met verschillende
platformen actief.
Als er op een adres in Harderwijk of Waalre, een aansluiting op de kabel
verkrijgbaar is, dan telt dit onderzoek voor die meetlocatie twee onafhankelijke
aanbieders, omdat daar twee aanbieders met eigen apparatuur op de kabel actief
zijn. Wordt er op datzelfde adres ook (V)DSL aangeboden met eigen middelen door
bijv. KPN en Tele2, dan telt die meetlocatie voor vier mee. Wordt er bovendien op
die locatie nog glasvezel geleverd, waarop ook meerdere verschillende aanbieders
met hun platformen actief zijn dan loopt de keuze op het adres op tot 6 of zelfs 7
concurrerende alternatieven.
Onafhankelijk aanbieders hebben een eigen aansluitnet (infrastructuur) of ze
hebben fysieke toegang verworven tot een aansluitnet, waarop ze hun eigen
apparatuur (platform) hebben aangesloten. Zij kunnen daarmee zelf innovaties en
verbeteringen in hun Internet-toegangsaanbod doorvoeren zonder dat ze daarvoor
toestemming

vooraf

hoeven

te

vragen

aan

een

derde.

Dat

leidt

tot

infrastructuurconcurrentie en platformconcurrentie.
Wederverkopers die (gereguleerde) toegang over platformen van derden verwerven
(zogenaamde Bitstream Access of Virtual Unbundled Loop Access (VULA)) bevinden
zich in een andere situatie. Als zij willen innoveren, dan zullen ze in onderhandeling
moeten treden over technische opwaarderingen. Dergelijke verbeteringen mogen
bij gereguleerde toegang echter niet exclusief aan hen ter beschikking worden
gesteld, waardoor de innovatieprikkel wegvalt om een (tijdelijke) voorsprong te
verwerven

met

vernieuwend,

geavanceerd

aanbod.

Als

wederverkopers

Internettoegangsdiensten leveren via het platform van bijvoorbeeld KPN of Tele2
zijn ze niet meegeteld, omdat zij geen daadwerkelijke invloed op verkrijgbare
snelheden en functionaliteit uitoefenen.
Het onderzoek laat zien dat buiten de bebouwde kom, behalve voor de 39%
adressen die nog een kabelaansluiting hebben, er vaak zeer weinig keuze is en bij
wat hogere snelheden zelfs helemaal geen aanbod is.

© Stratix 2015

Snel Internet, valt er iets te kiezen? oktober 2015

3

Daarnaast constateren wij dat in de grote steden (G4), de keuze beduidend
beperkter is dan de gemiddelde situatie voor Nederland.
Op 1 april 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt haar Marktanalysebesluit
naar de Europese Commissie gestuurd ter notificatie, waarin de regulering voor de
komende jaren is opgenomen. De ACM wil voor KPN’s kopernet VULA in de
straatkasten toestaan, hetgeen betekent dat onafhankelijke aanbieders hun
apparatuur moeten gaan verwijderen en daarnaast Ziggo’s kabel gesloten laten.
Daadwerkelijk onafhankelijk aanbod van derde en vierde marktpartijen wordt een
situatie voor alleen glasvezelnetten, waar de uitbreiding van stagneert.
KPN kondigde, op dezelfde dag dat het marktanalysebesluit door ACM naar de
Europese Commissie werd gestuurd, aan op grote schaal de nieuwe techniek
Vectoring VDSL te introduceren. Deze techniek maakt snelheden tot 100 Mbit/s
over een klassieke aansluitlijn van koperdraad mogelijk. Dit realiseert men door uit
te rollen naar straatkasten dicht bij de telefooncentrales (de zogenaamde
Binnenring). KPN gaf daarbij op 1 april jl. aan dat 85% van haar aansluitingen zo
(aanzienlijk) sneller kan Internetten en stelde ook dat 95% van de aansluitingen in
Nederland over een tweede aderpaar beschikt en daarmee ook geschikt is voor
zogenaamde bonding waarbij men de snelheid op een adres nog eens kan
verdubbelen.
Op enige afstand (1,2 km lijnlengte) van een straatkast met apparatuur valt de
snelheid ook met Vectoring VDSL terug tot 30 Mbit/s. In woonkernen met veel
straatkasten (vooral steden) zijn de afstanden kort. In dunner bevolkte gebieden en
vooral in het buitengebied vereist het realiseren van een snelle aansluiting met 30
Mbit/s een investering in glasvezelkabel en mogelijk het bijbouwen van nieuwe,
kleine straatkasten op grotere afstand van de centrale, waar ze nu nog niet staan.
Met de aankondiging van KPN om Vectoring VDSL uit te gaan rollen in straatkasten
in woonkernen en het feit dat de apparatuur in die kast alleen toegankelijk is via de
nieuwe ACM-regulering van VULA ontstaat de situatie dat de snelheid van DSL
verhoogd wordt (dat verbetert voor snelheden boven 20 Mbit/s de keuze enigszins
voor degenen die voor die snelheid nu alleen kabel als keuze hebben), maar
tegelijk neemt het aanbod van onafhankelijke aanbieders af, wat vooral in de
binnensteden en grotere plaatsen gaat spelen. Daarmee gaat de daadwerkelijke
keuze voor de consument qua concurrentie-intensiteit juist omlaag.
De hoge verbeterpercentages die KPN op 1 april noemde zien we nog lang niet
terug in de metingen van het aanbod in juni 2015. Door KPN wordt voor 12,5% van
de adressen (ca. 1 miljoen) een upgrade aangekondigd tussen juni 2015 en juni
2016.
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Het is echter ook vast te stellen, dat de nieuwe koers heeft geleid tot aanpassingen
bij de grote onafhankelijke aanbieders op het kopernet. Online heeft in mei 2015
haar consumenten-propositie op KPN’s technische leest geschoeid en het eigen
DSL-platform is onzichtbaar geworden. Tele2 levert sinds begin juni 2015 minder
aansluitingen vanaf haar eigen DSL-platform en levert vaker over KPN-VDSL-lijnen.
De situatie in de Nederlandse markt neigt zo steeds meer naar een duopolie met
wederverkopers. Het onafhankelijk aanbod beperkt zich in toenemende mate tot
een aantal kleine marktpartijen op open glasvezelnetten en hier en daar een aantal
open toegankelijke kabelnetten (Harderwijk en Waalre). Op veel andere plaatsen
zijn de marktpartijen nu wederverkoper, ook op glasvezel.
De meetmethode die in dit onderzoek is gehanteerd, het per adres nagaan wat er
daadwerkelijk aan keuze wordt aangeboden per snelheidscategorie, maakt het
mogelijk om bij herhaling van deze meting in de komende jaren goed te volgen
welke vooruitgang

of

achteruitgang

er

is

in

de

keuzemogelijkheden

voor

consumenten voor snel Internet bij verschillende beschikbare snelheden.

Hilversum, juli 2015

Addendum en aanpassing oktober 2015:
Deze versie bevat gecorrigeerde en aangevulde gegevens, omdat per abuis het
eigen aanbod van Vodafone op glasvezel niet was meegenomen. Dit aanbod aan
een miljoen adressen in Nederland is sinds het voorjaar beschikbaar en sinds eind
juli 2015 ook meetbaar. Het aanbod is begin september gemeten.
De tekst in het rapport over de aard van het aanbod van Vodafone is aangepast.
Het onafhankelijke aanbod is beschikbaar gemaakt in 51 gemeenten verdeeld over
7 provincies. Tegelijk is in deze versie ook het onafhankelijke aanbod van Jonaz
(Leusden) en Netrebel (Houten), in het rapport van juli al wel genoemd, verwerkt.

Hilversum, oktober 2015
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1

Inleiding en achtergrond
De Consumentenbond ontvangt de laatste tijd veel klachten van consumenten die
snel(ler) Internet willen aanschaffen. Zij ervaren dat ze veelal nog maar bij één
partij terecht kunnen. Klopt dat beeld?
Daarbij dient aandacht te worden gegeven aan de echte ‘geografische’ beschikbaarheid van snel internet. Bestaande onderzoeken zeggen dat er ‘gemiddeld voor
heel Nederland’ voldoende keuze is, maar dat wil nog niet zeggen dat consumenten
op hun woonadres ook allemaal voldoende keuze hebben.

1.1

Vraagstelling

De Consumentenbond heeft Stratix gevraagd een onderzoek te doen over de keuze
die Nederlandse consumenten hebben als zij een Internetabonnement met een
bepaalde downloadsnelheid willen aanschaffenIn de Verenigde Staten is recent door
de regering een vergelijkbaar onderzoek gedaan, leidend tot onderstaande plaat:

Figuur 2 Providerkeuze neemt in de VS razendsnel af voor snel Internet (FCC/NTIA)
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Deze plaat is afkomstig uit een in 2009 door de regering Obama opgestart project
om Internetaanbod systematisch goed in kaart te brengen: Broadband Mapping. De
aanleiding voor dat project was een sterke concentratie aan de aanbodzijde van de
markt die plaatsvond onder de regering Bush en een waargenomen achterstand in
de VS qua beschikbaarheid en kwaliteit van snel Internet in vergelijking met toen
leidende landen als Zuid-Korea, Japan, Denemarken, Zweden en Nederland.
Van nationale marktaandelen naar het perspectief vanuit de consument
Tot dat initiatief om breedband Internet in kaart te brengen stelden beleidsmakers
en toezichthouders in de VS niet diepgaander dan per postcodegebied het aanbod
vast. Amerikaanse postcodegebieden zijn qua omvang vergelijkbaar met de
Nederlandse viercijferige postcodes; ze beslaan een fors gebied. Was er dan in de
éne hoek een kabelexploitant aanwezig en in een ander deel een DSL-aanbieder,
terwijl er elders niemand breedband aanbood, dan werd toch het gehele postcodegebied als voorzien verklaard en met twee aanbieders zelfs tot concurrerend. Het
helikopterperspectief vertekende en reflecteerde niet de situatie, zoals die werd
ervaren door consumenten.
Zowel in de VS als in Europa is het in het mededingingsbeleid gebruikelijk om
markten vanuit het helicopter-perspectief te beoordelen. De klassieke redenering is
daarbij die over een dorp met maar één lokale supermarkt. Die wordt niet
aangemerkt als een monopolie, want men kan naar een stad in de buurt rijden en
daar gaan winkelen. Dat kost een consument reisgeld en tijd, maar daardoor is er
wel concurrentiedruk op de lokale winkel en kan die geen excessieve prijzen
hanteren. De lokale supermarkt wordt zo tot onderdeel van één nationale markt
verklaard en heeft daarin een klein marktaandeel.
Consumenten gaan echter niet vlot verhuizen, omdat elders wel keuze is bij snel
Internet. Om een werkelijk goed beeld te verkrijgen is men in de VS bij Broadband
Mapping daarom overgestapt op het perspectief van de burger die Internettoegang
zoekt: hoeveel daadwerkelijke keuze heeft die tussen verschillende aanbieders op
zijn locatie(s) en hoeveel zijn er bij welke snelheid beschikbaar.
Voor de VS was deze ommezwaai relevant, omdat onder de regering Bush door de
FCC open toegang tot het aansluitnet is beëindigd. In Nederland is tot nu toe geen
vergelijkbaar onderzoek als in de VS uitgevoerd, dat wil zeggen vanuit het
perspectief van de consument.
De nu snel veranderende marktsituatie maakt dit perspectief nu wel relevant:
a. Netwerken worden gesloten, zoals in de VS al enige jaren gebruikelijk is
b. Nieuw snel aanbod als Vectoring VDSL blijft achter bij de kabel en glasvezel
c. Niet overal kan men de hoogste snelheden verkrijgen en blijft keuze beperkt
© Stratix 2015
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1.2

Meting vanuit consumentenperspectief is nu nodig

Vele jaren lang was een flink aantal onafhankelijke aanbieders actief naast de
grootste kabelbedrijven en KPN, omdat zij gebruik konden maken van de
ontvlechting van het aansluitnet van KPN. Daarnaast waren er nieuwe toetreders
die zelf glasvezel aanlegden en hun netten vrijwillig open stelden voor derden.
In Nederland werd daarom bij mededingingstoezicht en Marktanalyses van de
Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot nu toe alleen het marktaandeel op
nationale schaal gehanteerd als maatgevend voor marktconcentratie. De redenering
was dat lokale wijzigingen landelijke gevolgen kunnen hebben. Dit doet zich voor
wanneer een lokale kabelmaatschappij concurreert met zowel KPN als meerdere
landelijke onafhankelijke aanbieders, die als concurrenten actief zijn op KPN’s
aansluitnet. Als de lokale kabelaar, bijvoorbeeld Zeelandnet, zijn aanbod drastisch
wijzigde, zoals een prijsverlaging of prestatieverbetering, kwam er een reactie van
één van die landelijke partijen. Vervolgens moest een lokale kabelmaatschappij
elders, bijvoorbeeld KabelNoord (Noord-Friesland, Ameland en Schiermonnikoog),
ook haar aanbod of prijs aanpassen om nog concurrerend te blijven.
De cruciale vraag is of dit mechanisme, nu nog zo werkt met het huidige hoge
niveau van marktconcentratie. Ook is het de vraag of er wel voldoende keuze en
marktdruk is na de invoering van Vectoring VDSL, waarmee DSL wel iets sneller
wordt, maar lang niet overal.
Veranderende marktaanbod om technische redenen
De marktsituatie is in 2015 sterk aan het veranderen. KPN gaat op veel plaatsen
apparatuur in straatkasten plaatsen en het kopernet in Nederland wordt daarmee
effectief gesloten voor onafhankelijke aanbieders met eigen apparatuur.
Het argument voor het sluiten van het kopernet, is van technische aard. Om de
laatste druppels “prestatie” uit een traditionele koperen aansluitlijn te kunnen
persen is sterke integratie van het aansluitnet en het DSL-apparatuurplatform
noodzakelijk. Het moet allemaal technisch weer in één hand komen. Dit is de reden
voor ACM’s Marktanalyse besluit, ter notificatie aan de Europese Commissie
verstuurd op 1 april 2015, tot het sluiten van het via regulering in 1999 met open
toegang voor onafhankelijke aanbieders ontvlochten koper-aansluitnet.
Als compromis introduceert ACM nu Virtual Unbundled Loop Access (VULA). Dat
betekent dat toe onafhankelijke aanbieders niet meer met eigen modems in de
centrale kunnen werken, maar modems van KPN in straatkasten kunnen huren
alsof dat hun eigendom is. Daarmee veranderen de onafhankelijke aanbieders in
wederverkopers van KPN, wanneer zij snel Internet via DSL willen leveren. Zij
verliezen hun onafhankelijkheid, omdat ze niet meer zelf aan de technische
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knoppen

kunnen

zitten,

bijvoorbeeld

om

snellere

diensten

dan

KPN’s

consumententak aan te bieden of modernere technieken dan KPN’s voorkeur willen
gaan inzetten.
Concentratie van aanbod en open toegang
Het aanbod van snel vast Internet voor consumenten is in 2014 grotendeels door
twee overnames, sterk geconcentreerd in Nederland. Het moederbedrijf van UPC
nam Ziggo over en KPN kocht vorig jaar haar joint-venture partner Reggeborgh uit,
waarmee zij sinds eind 2008 samen glasvezel aanlegde. Deze marktsituatie is een
culminatie van jaren van consolidatie en het fiatteren door mededingingsautoriteiten van het opkopen van concurrerende aanbieders en platforms.
Volgens de meest recente Telecommonitor van de ACM1 is het marktaandeel in de
retailmarkt nu: Ziggo, 45-50%; KPN, 40-45%; Tele2, 0-5% en Overig, 5-10%. KPN
werkt daarbij behalve onder eigen merknaam ook met verschillende dochterbedrijven en merken (o.a. Xs4all, Telfort, Onsnet). De categorie Overig bevat vele
partijen met vaak alleen regionaal of lokaal beschikbaar aanbod, maar ook
landelijke opererende onafhankelijke aanbieders en wederverkopers van KPNdiensten. ACM telt onder die categorie ook de klanten van Online, Vodafone of bijv.
de nieuwe landelijk opererende aanbieder Fiber.nl.
De marktsituatie lijkt in Nederland daardoor in 2015 zeer veel op die van de
Verenigde Staten met maar twee grote aanbieders, waarbij in een groot deel van
het land er geen sprake meer is van onafhankelijke aanbieders. Ook lijkt de situatie
nu te ontstaan dat op veel plaatsen voor hogere snelheden de keuze tot één
aanbieder is beperkt.
Als we ACM’s Marktanalyse correct begrijpen is het openen van de coaxkabel van
Ziggo, dat zij met KPN gezamenlijk dominant heeft bevonden bij Internettoegang,
technisch erg moeilijk. Dit verrast, omdat in Nederland al jaren voorbeelden
bestaan van een open kabel met onafhankelijke aanbieders, die hun eigen platform
hebben aangesloten in bijv. Harderwijk en Waalre. ACM stelt bovendien, dat het
openen van de kabel een onverantwoorde reguleringsingreep is, omdat capaciteit
op de coaxkabel van Ziggo schaars is en dat daarom zelfs toegang creëren voor
wederverkopers op Ziggo’s aansluitnet in de vorm van VULA of Bitstreamtoegang
niet verstandig is.
Onafhankelijk aanbod van marktpartijen, die niet KPN of Ziggo heten, wordt
daardoor praktisch alleen iets voor glasvezelnetten. Die glasvezelnetten bereikten

1

ACM, Telecommonitor vierde kwartaal 2014, 1 juni 2015
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in juni 2015 25 procent van de Nederlandse adressen2. Het overgrote deel betreft
dat KPN’s FTTH-glasvezelnetten, terwijl de resterende paar procent te vinden is bij
de

netten

van

verglazende

kabelbedrijven

(CAIway/CIF,

COGAS,

REKAM,

KabelNoord, CAI Harderwijk, SKV (Veendam), KabelTex (Texel) en KT Waalre) en
enkele nieuwe lokale initiatieven, een deel daarvan stelt zich vrijwillig open.
Er is daarom een goede reden om de daadwerkelijke keuze die nog resteert op het
vlak van snel Internet te gaan meten vanuit het perspectief van de consument.
Meten van de daadwerkelijke keuze bij snel Internetaanbod
Eind 2014 heeft Stratix echter in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken onderzoek gedaan naar de dekking van 4G, waarbij ook de dekking van vast
Internet qua snelheid in kaart was gebracht op basis van eerder eigen Broadband
Mapping onderzoek, verricht als een vervolg op de al enige jaren door Stratix
uitgebrachte Glaskaart.
Stratix heeft gegevens verzameld waarmee geografisch het aanbod van vaste
internettoegang in Nederland nauwkeurig in kaart gebracht kan worden. Op 1 april
2015 is met de Consumentenbond, die de begin maart gepubliceerde vaste
dekkingskaarten had gezien, gesproken over de mogelijkheid om de keuze die
consumenten hebben bij verschillende snelheden in kaart te brengen.
Echter om de actuele situatie goed te kunnen weergeven diende een nieuwe meting
te worden uitgevoerd. Daarvoor is in overleg met de Consumentenbond de maand
juni 2015 uitgekozen, waarbij een aselecte steekproef over heel Nederland is
uitgevoerd voor 20 duizend meetlocaties, waarop zich ruim 258 duizend officiële
adressen bevinden.
In dit rapport wordt de meetmethode beschreven, verantwoording voor de
gemaakte keuzes afgelegd en de resultaten gepresenteerd van de keuze die men
heeft bij snel Internet.

2

Gemeten resultaat van dit onderzoek
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2

Methode beschrijving
Aanbieders in Nederland leveren veelal een zogenaamde postcodecheck, waarmee
consumenten het aanbod op hun adres kunnen opzoeken. In toenemende mate
wordt

daarbij

de

daadwerkelijk

te

verwachten

maximale

snelheid

(die

afstandsafhankelijk is bij DSL-aanbieders) ook beschreven. Hierover hebben de
belangrijkste aanbieders in Nederland in 2012 de Gedragscode Transparantie
Internetsnelheden (GTI) ondertekend.
Dergelijke informatie is voor veel aanbieders beschikbaar via zogenaamde APIs
(Application Programming Interfaces) en daar wordt gebruikt van gemaakt door
zowel

wederverkopers

(die

onder

eigen

merknaam

aanbieden)

als

door

vergelijkingssites. In de praktijk vraagt een vergelijkingssite dan gegevens op voor
alleen

de

specifieke

postcode

en

huisnummercombinatie

die

men

invoert.

Bovendien zijn er soms commerciële afspraken waardoor vergelijkingssites niet alle
relevante aanbieders laten zien, of men zet degene bovenaan van wie zij de
hoogste verkoopcommissie ontvangen.
Stratix heeft de beschikking over zogenaamde spider-technieken, die gegevens
kunnen

opvragen

bij

de

aanbieders

en

vergelijkingssites.

Door

met

een

representatief, over heel Nederland gespreid, groot sample te werken en het
relevante aanbod van alle partijen ook dat van de kleinere kabelaars - die lokaal
een monopolie met eigen aanbod hebben – en nieuwe glasnetten, vaste draadloze
alternatieven, en onafhankelijke aanbieders op glasvezel, in kaart te brengen kan
een overzicht worden geproduceerd van het aanbod en de keuze vanuit het
perspectief van de consument.

2.1

Steekproef

In Nederland is om historische reden de kabelinfrastructuur binnen de bebouwde
kom (bevolkingskern in CBS-taalgebruik), aangelegd. Daar is dus praktisch altijd
kabel-TV en DSL aanwezig, en bij bijna een kwart van de adressen ook glasvezel.
De concurrentie in de telecommarkt vindt dan ook vooral plaats binnen de kernen.
Op locaties in het buitengebied is echter vaak alleen DSL leverbaar waarop veelal,
vanwege de grote afstanden, enkel lage internetsnelheden beschikbaar zijn.
Daarmee wijkt de situatie in het buitengebied sterk af van wat in de woonkernen
verkrijgbaar is.
Bedrijfsterreinen zijn in het verleden vaak ook niet van kabel-TV voorzien. Echter
aangezien op deze bedrijfsterreinen in de regel niet of nauwelijks consumenten
woonachtig zijn is ervoor gekozen om de bedrijfsterreinen uit te sluiten van de
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steekproef. Hierdoor geeft het resultaat een beter beeld van wat consumenten
ervaren, terwijl de sterk afwijkende situatie qua concurrentie en zakelijk aanbod op
veel bedrijfsterreinen, de uitkomsten niet negatief vertekent.
Om inzicht te krijgen in wat de “kritische gebieden” zijn, moeten de verkregen
gegevens ook goed kunnen worden geanalyseerd. Daarom is gekozen voor een
geografisch aselecte steekproef en niet om het bestand van alle adressen als
uitgangspunt te nemen. Die laatste methode leidt namelijk tot een grote kans dat
er een zware nadruk ontstaat op wat er leverbaar is in de stedelijke gebieden. Het
trage aanbod en weinig keuze voor consumenten die buiten de woonkernen wonen
zou dan statistisch praktisch onzichtbaar worden.
Door apart te trekken kan het resultaat voor heel Nederland worden gepresenteerd
via adresweging. Stratix heeft een bestand en database gecreëerd op basis van 100
x 100 meter gebieden (1 hectare) waarvoor met gebruik van de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen van het Kadaster is vastgesteld of daar officiële adressen
en gebouwen staan en hoeveel dan. Daarmee verkrijg je een verzameling met de
volgende kenmerken:

Classificatie
Binnen de bebouwde kom
Bebouwd in buitengebied
Bebouwd bedrijfsterrein
Totaal bebouwde stukken

Aantal
100x100m vlakken

(%)

Aantal
adressen

(%)

321.598
279.287

(48%)
(42%)

7.592.552
655.441

(87%)
(8%)

70.253

(10%)

442.711

(5%)

671.138 (100%)

8.690.704 (100%)

Een opsplitsing in buitengebied (zonder bedrijfsterreinen) en bebouwde kom komt
geografisch neer op bijna fifty-fifty. Zou voor heel Nederland een aselecte
steekproef worden genomen op geografische basis, dan komt er een al behoorlijk
vergelijkbare verdeling uit. Door echter het onderscheid herkenbaar te maken
tussen buitengebied en bevolkingskern is het mogelijk om aparte statistieken te
laten zien voor de situatie binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.
Voor de steekproef moeten de zogenaamde shapefiles van het CBS (contouren van
bevolkingskernen) gematched worden met de database met uitsluiting van het
gebied binnen de contouren van ruim 3600 bedrijfsterreinen (het IBIS-bestand van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu). Daaruit moeten dan de twee
steekproeven worden genomen (bevolkingskern en buitengebied). Elk bewoond
stuk grond van 100x100m heeft daarbij een gelijke kans op trekking.
Na de trekking zijn er twee datasets gecreëerd met ieder 10 duizend adressen.
Daarvoor noteren wij per adres de geografische ID (een uniek codegetal op basis
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van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen), de postcode (4 cijfers, 2 letters),
het huisnummer en eventuele letters of extensie (bijv. 3 hoog) en de parameter
bebouwde kom (“1”) of buitengebied ( “0”).

2.2

Meting huidig consumentenaanbod

Indelen van consumentenaanbod
In Nederland wordt aan consumenten breedband Internettoegang sinds het eind
van de vorige eeuw aangeboden. Wie naar de prijsstelling kijkt, kan constateren
dat al rond de eeuwwisseling de duurste en snelste verbindingen voor bedragen tot
199 gulden per maand incl. BTW werden aangeboden. Bij bedragen daarboven ging
het om zakelijke aanbiedingen.
Ook nu kan worden geconstateerd dat de meest prijzige aanbiedingen aan
consumenten maximaal tussen de €85 en €100 per maand kosten. Bij hogere
prijzen is er veelal sprake van specifiek aanbod toegesneden op het MKB. Men
verrijkt het dan met aanvullende diensten voor het gebruik van bijv. PINapparatuur, alarmering en beveiligingscamera’s, vaste Internet Protocol-adressen
zodat men “servers kan draaien” etc. Een goed voorbeeld van een dienst uit die
zakelijke categorie is Ziggo’s Connect MKB, waarmee het bedrijf een aanbod
realiseert van 500 Mbit/s downloadsnelheid en 40 Mbit/s upload. Wie zakelijk
aanbod afneemt kan op veel plaatsten 1 Gbit/s of 10 Gbit/s aansluitingen
verkrijgen via glasvezel of straalverbindingen, echter het prijskaartje is er naar.
Ziggo heeft begin 2015 toen de fusie met UPC in uitvoering ging, voor consumenten
de

maximale

snelheid

geharmoniseerd

op

200/20

Mbit/s

snelheid

(download/uploads). KPN biedt als meest presterende dienst voor consumenten op
haar glasvezelnet 500/500 Mbit/s (download/upload) aan.
Er is al een aantal aanbieders dat diensten aanbiedt met een snelheid van 900
Mbit/s of 1 Gbit/s voor consumentenprijzen. Dit zijn vooral onafhankelijke
aanbieders op glasvezelnetten met deels eigen apparatuur, zoals TriNED, Tweak en
DDS (De Digitale Stad). Daar waar zij als wederverkoper capaciteit inhuren op het
platform van KPN Wholesale, worden de lagere snelheden aangeboden.
Een zeer groot deel van de bevolking met een DSL-aansluiting heeft nog vaak de
traditionele snelheden van ADSL2+, een techniek die tot maximaal 24 Mbit/s
technisch aankon voor degenen de vlak bij de telefooncentrale wonen. Vaak kan de
DSL-aansluiting in de praktijk maar 5 tot 15 Mbit/s aanbieden. In het buitengebied
heeft zelfs een flink deel van de adressen lagere snelheden, tot soms maar een
paar honderd kilobit/s - aanbodniveau jaar 2000 - en soms woont men te ver weg.
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In overleg met de Consumentenbond is daarom een schaalindeling gebruikt met 9
snelheidscategorieën: < 5 Mbit/s, ≥ 5 Mbit/s , ≥ 10 Mbit/s, ≥ 20 Mbit/s, ≥ 30
Mbit/s, ≥ 50 Mbit/s, ≥ 100 Mbit/s, ≥ 200 Mbit/s en≥ 500 Mbit/s.
Daarnaast is er dus een categorie “geen aanbod”. Die bestaat zowel uit responses
van checks die 0 Mbit/s als snelheid retourneren, alsook uit antwoorden van
providers dat het adres “te ver weg” is of een foutmelding dat men de postcode
met het adres niet herkent. Een aantal aanbieders komt in dat soort situaties met
responses terug dat zij wel een zakelijke huurlijn kunnen leveren, een zakelijke
glasvezelaansluiting of zelfs een straalverbinding en soms retourneert men de
opmerking om vooral contact op te nemen met een account manager. Ook dat
soort antwoorden classificeren we onder “geen aanbod”.
De resultaten voor de op een adres in Nederland maximaal verkrijgbare snelheid
voor een consumentenprijs zien er op het eerste gezicht uitstekend uit (Figuur 3).

Verkrijgbare snelheid per adres in Nederland
70,0%
60,0%
50,0%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

< 5 Mbit/s

5 - 10
Mbit/s

10 - 20
Mbit/s

20 - 30
Mbit/s

30 - 50
Mbit/s

50 - 100
Mbit/s

100 - 200
Mbit/s

200 - 500
Mbit/s

≥ 500
Mbit/s

Figuur 3 Ruim 89% kan 200 Mbit/s of sneller Internet voor consumentenprijzen verkrijgen

Dit soort figuren is populair in beleidsrapporten. Het verbloemt echter de realiteit
dat er in veel gevallen maar één snelle aanbieder is en ook dat een zeer groot deel
van degenen die een lagere maximale snelheid kunnen verkrijgen zich in het
buitengebied bevindt. Het maakt ook niet duidelijk dat het grootste deel van de
consumenten diensten afneemt tussen de 10 en de 50 Mbit/s, wat nu langzaam
opschuift naar 30 - 100 Mbit/s. De kernvraag is hoe groot de keuze in dat
marktsegment is, vooral nu ook de uitrol van Vectoring VDSL is aangekondigd.
In kaart brengen relevante, te meten aanbieders
Om die huidige situatie te meten is het noodzakelijk om voor de verschillende
relevante aanbieders en platformen het aanbod in kaart te brengen. Hieronder
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wordt een overzicht gegeven van de partijen die hierin door Stratix worden
meegenomen.
Landelijke en grote regionale aanbieders
Het merendeel van het aanbod in Nederland wordt gevormd door een beperkt
aantal grote aanbieders. Voor deze partijen zijn er postcodechecks mogelijk waar
geautomatiseerd het beschikbare aanbod kan worden opgevraagd. Dit betreft:
-

Ziggo

-

KPN (inclusief de groothandelsdivisie)

-

Tele2 (levert ook als groothandel aan kleinere ISPs)

-

Rabo Bouwfonds CIF (Communications Infrastructure Fund) met CAIway

-

Zeelandnet (Delta)

-

Vodafone

-

Online en CanalDigitaal

-

Telfort (deze KPN-dochter biedt structureel andere snelheden aan dan KPN)

-

Fiber.nl

Kabelbedrijven als Ziggo, CAIway en Zeelandnet leveren diensten over hun eigen
netwerken en concurreren daarmee in toenemende mate eigenlijk alleen met KPN.
KPN levert niet alleen Internettoegang onder eigen merknaam. Door dochterbedrijf
Xs4all wordt ook met KPN’s platform geleverd, Vele landelijke aanbieders zijn net
als Xs4all

wederverkopers

van KPN’s platform. Wederverkopers kopen DSL- en

glasvezelverbindingen in bij KPN’s groothandelsdivisie en werken niet met eigen
apparatuur in de lokale centrales. Zij kunnen zich niet onderscheiden met aanbod
dat onafhankelijk is van dat van KPN. In dit onderzoek worden wederverkopers niet
meegenomen, maar alleen partijen geteld die hun eigen platformen inzetten.
Glasoperator (Wisper) is door Vodafone in 2013 overgenomen. Wisper had een
eigen platform op het net van Reggefiber in onder meer Alphen aan de Rijn en
Eindhoven, dat op 31 maart 2015 is uitgefaseerd. Vodafone heeft een nieuw eigen,
onderscheidend platform op de glasvezelnetten in 51 gemeenten geïntroduceerd.
Sinds eind juli zelfs worden van dat platform glasvezeldiensten aan 1 miljoen
adressen met een introductiekorting verkocht3. Het bedrijf levert haar snelste
aanbod in de markt (500 Mbit/s) alleen in die gemeenten, waar het haar eigen
platform kan inzetten. Elders levert het bedrijf haar Internetdienst Vodafone Thuis
via het groothandelsplatform van KPN met maximaal 100 Mbit/s als snelheid.

3

Onze steekproef geeft 11,9%, wat overeenkomt met 985 duizend adressen. Vodafone’s geclaimde
eigen bereik op glasvezel van 1 miljoen adressen ligt binnen de meetonnauwkeurigheid.
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Online heeft in mei 2015 haar consumenten-propositie op KPN’s technische leest
geschoeid en is met haar eigen DSL-platform nu onzichtbaar geworden. Omdat het
bedrijf nu eerst en vooral als wederverkoper acteert, is het uiteindelijk niet meegenomen in de telling van het aantal onafhankelijke aanbieders.
Zusterbedrijf CanalDigitaal is in enkele gemeenten actief geworden op glasvezel en
bemoeit zich stevig met breedbandinitiatieven in het buitengebied. Als satelliet-TV
aanbieder is het buitengebied een traditioneel grote markt voor CanalDigitaal. Het
betreft vaak initiatieven waar men samenwerkt met het platformbedrijf Aquestora,
een onafhankelijk glasvezelplatform dat zelf geen retaildiensten aan consumenten
levert maar de techniek aan aanbieders. Omdat CanalDigitaal in enkele plaatsen
ook een leidende rol vervult bij vraagbundeling en op de glasvezelnetten waar zij
met Aquestora werkt een duidelijk qua prijs en functionaliteit afwijkend aanbod
doet van daar waar men als wederverkoper van KPN actief is, is er aandacht aan
gegeven bij de meting. Er is daarbij gewaakt voor dubbeltelling omdat Aquestora’s
platform ook door andere wederverkopers wordt gebruikt.
Telfort

voert

als

KPN-dochter

een

eigen

commerciële

strategie

en

levert

bijvoorbeeld VDSL tot 50 Mbit/s waar KPN op dezelfde adressen het dubbele
aanbiedt via inzet van technieken als bonding of vectoring VDSL. Bij inspectie van
de meting is duidelijk geworden dat het bedrijf vrijwel overal als wederverkoper
handelt op 60 meetlocaties met glasvezel na, waar Telfort wel levert en KPN géén
diensten aanbiedt. Dat laatste is vermoedelijk het resultaat van het feit dat Telfort
een aantal Reggefiber-dochterbedrijven (o.a. Lijbrandt Telecom) en hun eigen
platforms heeft verkregen na de overname daarvan door KPN. Telforts oude eigen
DSL-platform (een erfenis van BabyXL/Tiscali) is enkele jaren terug verschrot.
Fiber.nl is een bedrijf dat exclusief glasvezelinternet verkoopt in combinatie met
energiediensten. Het bedrijf is opgericht door ondernemers afkomstig van de
Nederlandse Energie Maatschappij. Het bedrijf is zowel actief als wederverkoper op
KPN’s glasvezelnetten als op die van CIF / CAIway en CAI Harderwijk en enkele
nieuwe lokale initiatieven. Prijzen en aanbod variëren daardoor en er is nagegaan
waar zij als onafhankelijke aanbieder acteren en waar als wederverkoper om
dubbeltelling te vermijden.
Tele2, een speciaal geval
Voor Tele2 is zowel het retailaanbod als de groothandel gemeten. Tele2 is na KPN
veruit de grootste partij met een onafhankelijk platform op DSL. Het heeft met het
eigen platform een bereik van 75% van de adressen in onze steekproef. Het bedrijf
is naast DSL ook nog met een eigen glasvezelplatform actief in Amsterdam. Tele2
maakt gebruik van KPN’s platform op telefooncentralelocaties waar zij geen eigen
apparatuur heeft staan. Dat is zichtbaar bij haar groothandelsafdeling.
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Bij de start van de meetmaand op 1 juni bleek dat Tele2 net die dag een nieuw
commercieel aanbod lanceerde voor Internet via zowel glasvezel als DSL. Buiten
Amsterdam is het bedrijf met glasvezel een wederverkoper van KPN. Bij het
vergelijken van het retailaanbod van Tele2 valt echter duidelijk op, dat men inzet
van KPN probeert te minimaliseren en zoveel mogelijk het eigen platform probeert
te benutten. Locaties met lage snelheid, waar de Tele2-groothandel nog wel levert,
en die Tele2 tot eind mei nog aanbood, worden nu niet meer aan consumenten als
leverbaar aangeboden als zij hun adres checken.
De groothandel van Tele2 is wel de meest aanwezige in Nederland. Echter op
plaatsen waar zij zelf en KPN geen DSL kunnen leveren (vaak te ver weg, maar
soms ook een vakantiehuisjespark die een ‘deal’ met een kabelexploitant heeft
gesloten) wordt er door Tele2 een zakelijke aansluiting aangeboden, waar KPN dan
‘geen antwoord’ geeft. Daarvoor is gecorrigeerd.
Tele2 leverde slechts op 6 locaties géén antwoord: Bij 3 daarvan waren het een
duidelijke foute postcode in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (9999ZZ
bestaat niet). Twee betroffen strandhuisjes aan de kust bij IJmuiden (die hebben
officiële adressen) en één zo te zien een administratiefout (KPN biedt er wel aan).
Omdat Tele2’s groothandel ook nog andere ISPs als wederverkoper heeft, die deels
aan consumenten leveren, en het bedrijf zelf duidelijk stuurt in haar consumentenaanbod op zoveel mogelijk gebruik maken van haar eigen platform en netwerk, is
besloten om de iets hogere dekking van het groothandelsbedrijf (75% van de
adressen) bij de meting te tellen en niet het eigen Tele2 retail-aanbod zonder de
gedeeltelijke wederverkoop van KPN.
Wanneer Vectoring VDSL in straatkasten wordt uitgerold, dan zal vermoedelijk
vooral bij Tele2 het onafhankelijke aanbod van het eigen platform gaan afnemen.
Onafhankelijke kabelbedrijven
Naast deze groep landelijke of grote regionale aanbieders is er een aantal
onafhankelijke kabelbedrijven actief met op hun net onderscheidend onafhankelijk
aanbod: CAI Assendorp, CAI Harderwijk, COGAS, KabelNoord, KabelTex, KT
Waalre, REKAM, Stichting Kabeltelevisie Pijnacker, Stichting Kabelnet Veendam. De
anderen hebben een eigen aanbod gerealiseerd of werken samen met ISPs met een
eigen platform. Bij CAI Harderwijk (CAIway en een eigen platform waarover Solcon
en Xsyou aanbieden) en KT Waalre (aanbieders Internet Access Eindhoven en Ziggo
(UPC)) is er zelfs sprake van meerdere onafhankelijke platformen op de kabel.
Op de gemeente Edam-Volendam, waar Ziggo levert, en de Stichting Kabeltelevisie
Pijnacker, die zelf kabelinternet levert, na zijn alle kleine kabelmaatschappijen ook
actief met het aanleggen van glasvezelnetten.
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Onafhankelijke glasnetaanbieders
Bij glasvezelinvesteringen wordt door de kleine netten vaak samengewerkt met een
aantal ISPs, die zelf wel landelijk actief zijn, maar niet zo breed bekend: onder
meer Plinq, TriNED, DDS (De Digitale Stad), Solcon, Tweak, Jonaz en Netrebel4.
Deze aanbieders zijn niet alleen wederverkopers maar in een aantal plaatsen ook
lokaal actief geworden met een eigen platform op glasvezelnetten van Reggefiber,
kabelaars of onafhankelijke lokale glasvezel-initiatieven. De meeste impact in onze
meting komt voor rekening van aanbieder Tweak, die zich richt op technische
enthousiasten met zeer hoge snelheden tot en met 1 Gbit/s en levert in grote
steden als Almere, Enschede en Leeuwarden. Voor dit onderzoek is vastgesteld
waar deze partijen als onafhankelijke aanbieder acteren en waar ze wederverkoper
zijn van bijv. KPN of het (glasvezel)platform van CAIway/CIF c.q. groothandel
Aquestora. Alleen de eigen locaties zijn meegeteld.
Tenslotte is er een categorie onafhankelijke glasnetten, die deels samenwerken met
aanbieders uit de alinea hierboven of met CanalDigitaal/Online. Wij namen bij de
meting Lomboxnet (Utrecht), Viaglas (Reuver), Boekelnet en HSLnet (HeezeLeende) mee.
Een paar van de hier genoemde aanbieders heeft geen postcodecheck. In die
gevallen is het dekkingsgebied bepaald en is het aanbod vastgesteld voor de
adressen die binnen dat dekkingsgebied vielen. In Annex A wordt een detailoverzicht gegeven hoe elke aanbieder is verwerkt.

2.3

Het belang van onafhankelijk aanbod en open toegang

Open toegang en “permissionless innovation”
In de vorige paragrafen is met regelmaat aandacht gegeven aan de term
onafhankelijk aanbod en daarbij een onderscheid gemaakt met wederverkoop.
Onafhankelijk aanbod is van belang, omdat daarmee “permissionless innovation”
mogelijk is. Dat wil zeggen dat een aanbieder de controle heeft over het eigen
netwerk (infrastructuurconcurrentie) of de beschikkingsmacht heeft over haar eigen
apparatuur (platformconcurrentie), die via open toegang is aangesloten. Met die
beheersing kan men, zonder toestemming of bemoeienis van een derde, zoals de
eigenaar van een aansluitnet, besluiten om nieuwe innovatieve diensten en
snelheden te introduceren. Daarmee verwerft die onafhankelijke aanbieder een

4

Jonaz (Leusden) en Rebelnet (Houten) zijn ook meegenomen in deze herziening, hun platformdekking
is begin september 2015 vastgesteld.
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(tijdelijke) concurrentievoorsprong, wat een sterke prikkel is om met innovaties te
gaan concurreren.
Voorbeelden van nieuwe diensten en aanbod voor consumenten die in Nederland
door onafhankelijke aanbieders werden gerealiseerd zijn:
1999-2001:

Bij de marktintroductie van ADSL leverden o.a. Cistron, BBned, BabyXL en Versatel,
snelheden tot 8 Mbit/s, waar KPN indertijd ervoor koos alleen snelheden van 512
kbit/s en 1 Mbit/s in de markt te zetten.

2004:

OnsNet

Nuenen

lanceert

met

provider

Edutel

100

Mbit/s

symmetrisch

Internettoegang (gelijke up- en downloadsnelheid) over het nieuwe glasvezelnet in
Nuenen.
2005:

Versatel introduceert snellere ADSL2+ (tot 24 Mbit/s) modems met lancering van
een digitale (IP)TV over DSL. KPN volgt snel met hun iTV-aanbod.

2007:

Tele2 introduceert VDSL-CentralOffice (tot 50 à 60 Mbit/s) in reactie op KPN’s All-IP
straatkastenplan van 2006. KPN volgt een jaar later met VDSL-CO en neemt dan
een aandeel in Reggefiber. Het All-IP plan legt men op de plank.

2009-2010:

Reggefiber zet met dochter XMS in Almere een eigen platform neer met
symmetrisch

dienstaanbod

en

Glashart

Media,

naast

KPN’s

asymmetrische

dienstaanbod (lagere uploadsnelheid) vergelijkbaar met hun VDSL/iTV aanbod.
Reggefiber lanceert in Zeewolde 200 Mbit/s diensten en gaan ook platformdiensten
aan wederverkopers leveren. KPN komt een jaar

later

zelf ook met een

symmetrisch dienstenaanbod op glas.

De essentie van dit lijstje voorbeelden is dat onafhankelijke aanbieders, juist door
afwijkend dienstenaanbod te lanceren, omdat zij op substantiële wijze aan de
technische knoppen kunnen draaien, het mogelijk maken dat consumenten kunnen
kiezen wat hen het beste past.
Met maar één aanbieder van Internettoegang, of met alleen concurrentie via
wederverkoop van wat het ‘productmanagement’ van die éne aanbieder bedacht
heeft dat klanten zouden willen, kunnen consumenten niet zelf selecteren en wordt
men de facto gedwongen om te kiezen wat voor hen is bedacht door die éne partij.
Het door consumenten niet kunnen selecteren van alternatief aanbod, zal
regelmatig leiden tot aanschaf, maar dan omdat “iets beters of anders niet is te
krijgen”. Dat leidt tot afbreuk aan het basismechanisme van de vrije marktwerking,
ook wel bekend als FOCACA “Freedom of Choice Among Competing Alternatives” en
het leidt tot beduidend minder dynamische markten.
Onafhankelijke aanbieders hebben veel meer invloed op het innovatietempo en
verbetering van prijs en prestatie dan wederverkopers. Daarnaast kan een
aanbieder met een eigen platform veel meer haar eigen prijsstellingen hanteren.
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Met het grootschalig introduceren van Virtual Unbundled Loop Acces komt KPN voor
het eerst sinds 1999, toen de ontbundelde aansluitlijnen werden geïntroduceerd om
meer marktwerking mogelijk te maken, terug achter het technische stuurwiel op
haar kopernet. Waar en wanneer straks technieken als bonding en het spookachtige
klinkende fantoomtransmissie5 worden ingevoerd en opvolgingstechnieken als
‘Supervectoring’ of ‘G.fast’, het zal nu een beslissing van KPN worden.
Marktanalyse Besluit van de Autoriteit Consument en Markt
De VDSL-Binnenringenaanleg, waardoor DSL in snelheid verbeterd voor ruim 4
miljoen huishoudens in de grotere gemeenten kan formeel alleen doorgaan na
goedkeuring van de ACM. In het op 1 april 2015 naar de Europese Commissie
gestuurd nieuwe Marktanalyse Besluit staan de regels en ideeën van ACM hierover.
Begin mei werd bekend dat de Europese Commissie bezwaren bij het besluit heeft.
Op het moment van dit schrijven is de uitkomst nog ongewis.
Het resultaat is een bijzonder diffuus marktbeeld. Lang niet overal kan door een
consument een snelle internetaansluiting worden verkregen. Soms wordt er beloofd
en verkocht, maar mag de nieuwe dienstverlening nog niet worden aangezet.
Wordt het besluit dat ACM verstuurde realiteit, dan betekent dat, dat de DSLsnelheid de komende jaren omhoog gaat, maar tegelijk ook dat de enige plaats
waar een onafhankelijke aanbieder op basis van regulering nog open toegang kan
verwerven een glasvezelnet is. Daar worden de investeringen nu getemporiseerd.
Ziggo’s kabel blijft gesloten en het kopernet wordt technisch gesloten, als de
Commissie akkoord gaat.
Eerste gevolgen al zichtbaar
Online heeft in mei haar aanbod grotendeels op KPN’s leest geschoeid en Tele2 is in
juni met haar aangepaste aanbod gekomen.
Vodafone paste eind juli haar aanbod aan, na afronding van onderhandelingen met
KPN. Het eigen platform is alleen op glasvezel te verkrijgen in 51 gemeenten.
D.w.z. beschikbaar voor de helft van de ruim 2 miljoen “homes passed” die
KPN/Reggefiber met glasvezel heeft ontsloten. Elders zet Vodafone voor haar
diensten KPN’s platform over koperdraad (VDSL) of glasvezelnetten in.
Marktbeeld beschikbaarheid snel internet voor de meting
Op de kabel veranderde het aanbod met de fusie van UPC en Ziggo. In diverse
gemeenten

biedt

het

“nieuwe

Ziggo”

zelfs

al

500

Mbit/s

als

hoogste

downloadsnelheid aan, echter dat positioneert het bedrijf tot nu toe als een aanbod

5

Een technisch foefje dat al dateert uit 1886, waarmee de snelheid op een adres kan verdrievoudigen

© Stratix 2015

Snel Internet, valt er iets te kiezen? oktober 2015

21

aan het MKB. Het maximale aanbod qua snelheid voor consumenten is begin dit
jaar gelijk getrokken tot 200 Mbit/s.
KPN dochter Reggefiber heeft naar 2 miljoen adressen een glasvezelnet (FTTH)
aangelegd6. Het aanbod op glasvezel aan consumenten varieert per aanbieder en
platform maar loopt door tot 1 Gbit/s. Enkele jaren terug nam KPN al onderdelen
van toen nog joint-venture Reggefiber over, die tot dan onafhankelijk van KPN een
platform aanboden over het glasvezelnet.
Begin 2015 had KPN iets meer dan 2 miljoen DSL lijnen (van ca. 9 miljoen in
Nederland) geschikt gemaakt voor VDSL. Dit betref de zogenaamde Buitenringen,
ofwel straatkasten met kabelverdelers (KVDs) die relatief ver verwijderd zijn van de
hoofdverdeler (HVD) in de nummercentrales7. Hiermee wordt consumenten
snelheden geboden tot 50 à 60 Mbit/s voor degenen die zich dicht bij de verdeler
met apparatuur bevond. In sommige gevallen werd de mogelijkheid geboden om
een tweede aderpaar te bundelen (Bonding) en zo de snelheid te verdubbelen tot
soms ruim 100 Mbit/s.
KPN’s plannen voor de uitrol van Vectoring VDSL , niet alleen in de Buitenringen
maar ook in de Binnenringen betreft de ruim 4 miljoen nog resterende adressen,
die nu vaak traag internet verkrijgen. Het bedrijf zal ook een deel van de
Buitenring-straatkasten technisch nog moeten opwaarderen naar Vectoring VDSL.
De techniek DSL beperkingen: hHoe verder weg van een centrale of straatkast, des
te lager de snelheid. Dit treft vooral consumenten buiten de bebouwde kom. Zij
hebben veelal géén kabel en kunnen enkel beschikken over traag Internet met één
leverancier (KPN) of soms zelfs géén aanbod.
Ook binnen de bebouwde kom bevinden zich nog veel huishoudens op grote afstand
van de centrale. Hoe snel en waar KPN naar de straatkasten gaat uitrollen
(waarvoor glasvezelkabels naar die kasten moeten worden aangelegd) is niet
geheel duidelijk.
KPN gaf op 1 april 2015 aan dat ca. 85% van de aansluitingen betere
dienstverlening kan verwachten en dat zelfs bij 95% van de aansluitingen straks
bonding mogelijk is, omdat in Nederland naar praktisch alle panden sinds de jaren
vijftig tenminste twee aderparen zijn aangelegd. Wat de daadwerkelijke situatie nu
is en hoe die zich ontwikkelt, volgt uit de meting die wordt beschreven in het
navolgende resultatenhoofdstuk.

6
7

Kwartaalcijfers KPN, 1e kwartaal 2015.
https://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/nieuws/update-uitrol-vdsl-buitenringen.aspx
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3

Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Onderliggende
tabellen zijn te vinden in Annex B. Detailgegevens over de steekproef in Annex C.
Een kaart met alle meetpunten en de contouren van de bebouwde kommen is als
bijlage in dit rapport toegevoegd.
Er zijn twee aselecte trekkingen verricht met ieder 10 duizend adressen in
respectievelijk het buitengebied en de woonkernen. De bron voor de adressen is de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Die bevat sinds 2012 de postcodes en
huisnummers. De trekking vond geografisch plaats op 100x100m meetvlakken en
alleen de meetvlakken waar minimaal één officieel adres zich bevind kwam in
aanmerking.

Voor

de

trekking

van

buitengebied

en

woonkern

zijn

alle

bedrijfsterreinen uitgesloten op basis van het IBIS-contourenbestand.
Van elk van de meetvlakken is bepaald hoeveel officiële adressen zich daar op dat
meetvlak bevinden. Dit varieert van 1 tot 494 (een zeer hoge flat in Zeist). Het
meetresultaat is daarna gewogen met het aantal adressen per meetvlak om tot
resultaatpercentages per adres te komen.
De trekking is gericht op adressen waar consumenten wonen en leven, daarom zijn
bijv. tweede woningen en vakantiehuizen niet uitgesloten. Veel vakantiewoningen
worden

gekocht

(soms

in

time-share) door

particulieren. Zij zijn

daarom

meegenomen. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat het in de
recreatiesector kunnen bieden van snel Internet / WiFi een “must” is voor een
huisje om nog goed (tijdelijk) verhuurbaar te blijven. Om die reden hanteren we de
term leefadressen.
Er is afgezien van het selecteren op “functie” in de BAG. In het buitengebied komt
het bijvoorbeeld zeer regelmatig voor dat “industriefunctie” wordt vermeld voor een
(landbouw)bedrijf met woning in één pand. Aanleunwoningen bij een ouderenzorginstelling staan soms in de BAG vermeld onder “gezondheidszorgfunctie” in plaats
van “woonfunctie”. Op dergelijke locaties worden echter wel vaak op dezelfde wijze
Internetaansluitingen geleverd. Ook de term “logiesfunctie” is niet zo uniform
gehanteerd door gemeenten die classificeerden. In de éne gemeente worden
tweede huizen / vakantiehuisjes daar onder gecategoriseerd, in de andere niet, of
ze vallen daar in een categorie “overig”.
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Steekproefnauwkeurigheid
De steekproefomvang van 10 duizend voor resp. buitengebied en woonkern is groot
en de nauwkeurigheid per meetvlak bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% is:

Meetwaarde:
Steekproef
Omvang Populatie
Buitengebied 10.000
279.287
Woonkern
10.000
321.598

50%
5%
1%
Steekproefmarges
0,96%
0,42%
0,19%
0,96%
0,42%
0,19%

Bij de grote providers bedroegen de metingen met errors, geen response of
consumentendekking resp. KPN 132, Ziggo 278, Tele2 216. Dit verhoogt de
steekproefmarges met 0,01%
Wij tellen daarbij voor elk vlak het aantal adressen en wegen elke afzonderlijke
meting met die aantallen. Telling bevat geen meetonnauwkeurigheid, echter bij het
nalopen van de meetresultaten doken er wat beïnvloedende resultaten op voor
locaties met veel adressen (meer dan 100) in een meetvlak van 100x100m:
-

In een groot flatcomplex in Papendrecht, getrokken in de steekproef, vond
woningrenovatie plaats (dit werd vermeld in één providerrespons als status
en is geverifieerd via een webzoekopdracht op het meetadres)

-

Een aantal locaties met veel adressen, maar zonder kabelaansluiting, betrof
studentenhuisvesting (incl. een containerdorp met tijdelijke huisvesting) of
“short-stay” appartementen voor bezoekende staf van universiteiten

-

Enkele seniorencomplexen op de rand van een gemeente, die als buiten de
bebouwde kom worden opgegeven

-

Buiten de bebouwde kom volgens de contouren van het CBS (dat als peiljaar
2011 heeft) is een aantal nieuwbouwlocaties aangetroffen

-

De complexen op en rond vliegbasis Woensdrecht bleken niet door IBIS als
bedrijfsterrein te worden aangemerkt, maar andere luchthavens wel

-

Er werden twee strandhuisjes in de steekproef getrokken bij IJmuiden waar
zeer veel strandhuisjes (honderden) in het seizoen worden neergezet die
officiële huisadressen in het kadaster hebben (het zijn kooppanden)

Dit soort aspecten voegt extra marge toe na weging. Op adresniveau kunnen
conservatief de volgende waarden voor de steekproefmarges worden aangehouden:

Meetwaarde:
Steekproef
Adressen Populatie
Buitengebied 23.367
655.441
Woonkern
234.700 7.592.552
Leefadressen 258.067 8.247.993
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50%
5%
1%
Steekproefmarges
1,25%
0,5%
0,25%
1,25%
0,5%
0,25%
1,25%
0,5%
0,25%
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Dit betekent dat een meetuitkomst van 50,0% met 95% betrouwbaarheidsniveau
een waarde tussen 48,75% en 51,25% vertegenwoordigt; een uitkomst van 5,0%
ligt tussen 4,5% en 5,5% en een meetwaarde van 1,0% duidt een waarde aan
tussen 0,75% en 1,25%.

3.1

Landelijke resultaten

Figuur 4 geeft het resultaat voor het aanbod in het buitengebied voor Nederland op
adresniveau. Daaruit valt te zien dat 39% van de adressen buiten de bebouwde
kom nog wel snel Internet kan krijgen met 200 Mbit/s of meer. Veelal is daar kabel
aangelegd, soms is er glas aangelegd. Dat laatste onder meer op enkele
nieuwbouwlocaties buiten de bebouwde kom van 2011, een paar glasvezelprojecten
in het buitengebied en panden die zich vlak buiten de bebouwde kom bevinden,
waar

in

het

verleden

géén

kabel-TV

is

aangelegd,

maar

in

een

recent

verglazingsproject wel glasvezel is geleverd.

onafhankelijk aanbod voor adressen in het
Nederlandse buitengebied - juni / sep 2015
100%

80%
60%

>3 aanbieders

40%

3 aanbieders

20%

2 aanbieders

0%

1 aanbieder
0 aanbieders

downloadsnelheid

Figuur 4 Keuze in het buitengebied is laag; bijna 40% heeft echter wel kabel of zelfs glas

Figuur 5 laat de situatie zien binnen de bebouwde kom. Daar is de keuze bij lage
snelheid groot, maar is uit de figuur ook duidelijk dat diegenen die snel Internet
met een wat hogere snelheid willen (≥ 30 Mbit/s of ≥ 50 Mbit/s) al snel zijn
aangewezen op niet meer dan één of twee aanbieders.
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onafhankelijk aanbod voor adressen in de
Nederlandse woonkernen - juni / sep 2015
100%

80%
60%

>3 aanbieders

40%

3 aanbieders

20%

2 aanbieders

0%

1 aanbieder
0 aanbieders

downloadsnelheid

Figuur 5 In de woonkernen is alleen bij lage snelheid veel onafhankelijk aanbod (3 of meer)

Voor alle adressen in Nederland in woonkern en buitengebied komt het resultaat uit
op Figuur 6.

onafhankelijke aanbod voor alle
Nederlandse leefadressen - juni / sep 2015
100%
80%
60%

>3 aanbieders

40%

3 aanbieders

20%

2 aanbieders

0%

1 aanbieder
0 aanbieders

downloadsnelheid

Figuur 6 Alleen bij lage snelheid is er in Nederland veel onafhankelijk aanbod (3 of meer)

Slechts 7,4% van de adressen waar consumenten wonen of recreëren kan uit 3 of
meer onafhankelijke aanbieders kiezen bij een snelheid van 50 Mbit/s of meer.
Hoewel KPN Vectoring VDSL heeft aangekondigd en ook upgrade data voor 12,5%
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van de adressen (ruim 1 miljoen) weergeeft, is op zeer veel plaatsen nog geen
hoge snelheid met DSL verkrijgbaar.
Daarbij geldt ook dat VDSL vanuit de centrale niet zo ver reikt met hoge snelheden,
terwijl bovendien op de meeste glasvezelnetten nu KPN’s dienstverlening wordt
wederverkocht. Er zijn niet zoveel onafhankelijke aanbieders

actief op de

glasvezelnetten van KPN/Reggefiber en open kabelnetten als in Harderwijk en
Waalre wegen landelijk gezien maar beperkt mee, evenals glasvezelnetten van
anderen dan KPN, die (vrijwillig) zijn opengesteld.

3.2

Regionale en lokale resultaten

Voor de vier grote steden is het aanbod nog geconcentreerder dan de landelijke
resultaten, zoals valt te zien in Figuur 7. De hoofdreden daarvoor is tweeledig. Er
zijn tot nu toe zowel weinig “Buitenringen” in de vier grote steden aangelegd, en
verglazingsprojecten tot 8 procent van de adressen gevorderd, ver beneden het
landelijke gemiddelde van bijna een kwart van de adressen.

onafhankelijk aanbod voor adressen in de
vier grote steden - juni / sep 2015
100%
80%
60%

>3 aanbieders

40%

3 aanbieders

20%

2 aanbieders

0%

1 aanbieder
0 aanbieders

downloadsnelheden

Figuur 7 Bij 50 Mbit/s heeft in de vier grote steden 60% géén of maar één aanbieder

Er zijn in Nederland twee kabelmaatschappijen met een open toegankelijk
kabelnet: CAI Harderwijk en KT Waalre (waar Internet Access Eindhoven (Claranet)
en Ziggo (UPC) beiden met eigen kabelmodems actief zijn). KT Waalre verglaast
sinds 2013 haar net en heeft ook meerdere aanbieders over glasvezel; Ziggo (UPC)
bijvoorbeeld biedt in Waalre over de glasvezelkabel aan met hun eigen apparatuur.
Daarnaast bieden KPN en Tele2 eigen DSL-diensten aan in Waalre.
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Een gemeente met nog meer keuzemogelijkheden is Harderwijk. Daar heeft het
kabelbedrijf

CAI

Harderwijk

al

begin

van

de

eeuw

twee

verschillende

Internetaanbieders (CAIway en Chello/UPC) op de kabel toegelaten. Nadat UPC
daar

vertrok,

is

in

2009

een

nieuwe

strategie

ingezet

met

eigen

kabelmodemplatform naast CAIway op de kabel en symmetrisch aanbod (net zo
snel up- als downloaden) via de kabel met twee nieuwe ISPs (Solcon en Xsyou),
daarna is glasvezelaanleg gestart dat eind 2014 is afgerond. Van hun glasvezels
wordt één gebruikt door CAIway en op de andere heeft CAI Harderwijk een
platform neergezet waarover Solcon, Xs4you, Plinq en Fiber.nl aanbieden.
KPN heeft in Harderwijk VDSL naar straatkasten uitgerold in 2011 en 2012. KPN
biedt sinds januari 2015 met een eigen platform ook glasvezeldiensten aan over het
glasvezelnet in Harderwijk8.
Tenslotte is in de telefooncentrale van Harderwijk ook Tele2 nog actief met haar
eigen VDSL platform.

onafhankelijk aanbod voor adressen in
Harderwijk - juni 2015
100%
80%
60%

>3 aanbieders

40%

3 aanbieders

20%

2 aanbieders

0%

1 aanbieder
0 aanbieders

downloadsnelheden

Figuur 8 In Harderwijk is er veel keuze voor snel Internet via DSL, open kabel en open glas

De situatie bij CAI Harderwijk is qua keuzemogelijkheden tussen onafhankelijke
aanbieders het meest vergaand ontwikkeld in Nederland.

8

Vodafone, Jonaz en Netrebel zijn niet actief met onafhankelijk aanbod in Harderwijk
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4

Conclusies en aanbevelingen
Er is voor veel Nederlandse consumenten weinig keuze in snel vast Internet aanbod
van 30 Mbit/s en 50 Mbit/s.
Wie als echte concurrentie de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit 3 of meer
onafhankelijke platformaanbieders neemt, moet concluderen dat dat alleen bij lage
snelheden tot 20 Mbit/s geldt.
In het buitengebied is aanzienlijk minder keuze, naast voor veel adressen een
beduidend lagere snelheid. Toch heeft 39% van de adressen buiten de bebouwde
kom

de mogelijkheid om

via kabelmodems

tot

en

met

200

Mbit/s

aan

dienstverlening af te nemen.
Het meest opvallende is de nu zeer magere keuze in de vier grote steden. Die
steden zijn samen goed voor ruim 1,1 miljoen adressen. 62 procent van de
bewoners in een grote stad, kan slechts één of zelfs géén aanbieder van Snel
Internet (50 Mbit/s of meer) verkrijgen in een grote stad.
Tele2 (juni 2015) en Online (mei 2015) pasten hun aanbod aan op KPN’s
uitrolplannen van april. Vodafone levert als wederverkoper VDSL van KPN. Het
bedrijf is een onafhankelijke aanbieder voor 1 miljoen adressen glasvezeladressen,
bij de andere glasvezeladressen wordt het aanbod van KPN wederverkocht.
Vaste dienstverlening zoals snel Internet toegang kan niet beoordeeld worden via
marktafbakeningskaders alsof het om supermarkten gaat, waar een voorziening in
een nabije stad al voor concurrentiedruk zorgt. Alleen met open toegang tot netten
en meerdere onafhankelijke aanbieders in plaats van wederverkopers op de markt
is er sprake van afdoende concurrentiedruk op nationale schaal.
De situatie in de Nederlandse markt neigt steeds meer naar een duopolie met
wederverkopers. Het onafhankelijk aanbod beperkt zich in toenemende mate tot
een aantal kleine marktpartijen op open glasvezelnetten en hier en daar een aantal
open toegankelijke kabelnetten (Harderwijk en Waalre). Op veel andere plaatsen
zijn de marktpartijen nu wederverkoper, ook op glasvezel.
Het valt zeer te betwijfelen of twee genoeg is voor de komende jaren qua keuze.
Drie of meer lijkt beter.
De meetmethode die in dit onderzoek is gehanteerd, het per adres nagaan wat er
daadwerkelijk aan keuze wordt aangeboden per snelheidscategorie, maakt het
mogelijk om bij herhaling van deze meting in de komende jaren goed te volgen
welke vooruitgang

of

achteruitgang

er

is

in

de

keuzemogelijkheden

voor

consumenten voor snel Internet bij verschillende beschikbare snelheden.
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5

Bronnen
Voor het verzamelen van de officiële adressen in Nederland is gebruik gemaakt van
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster. Dit bestand wordt
continue geactualiseerd door gemeenten, met nieuwe adressen en gebouwen,
terwijl gesloopte adressen verdwijnen.
In de BAG worden sinds 2012 voor alle gebouwen met een officieel adres postcode
en huisnummer genoteerd. Er zit nog een klein percentage databasevervuiling in
(onjuiste postcodes).
De BAG kent ook een classificatie voor de gebruiksfunctie van een pand daarop is
echter niet geselecteerd, omdat er veel panden zijn met dubbelfuncties bijv. huis en
kantoor, of woning bij een boerderij, maar dan met vaak één functie (veelal de
zakelijke) in de BAG terechtkomen. Veel tweede woningen (koop, time-sharing en
verhuur) staan bijv. geclassificeerd onder logies.
Voor het bepalen van de contouren van de bebouwde kom zijn geografische
contourbestanden (shapefiles) gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Voor het vaststellen van de bedrijfsterreinen is gebruik gemaakt van IBIS
contouren van 2013.
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Annex A

Overzicht netwerken en providers

Netwerk
Coaxkabelnetten:
Ziggo (incl. UPC)
Delta (Zeeland)
CAIway (coaxnetten van CIF)
KabelNoord
COGAS
CAI Harderwijk
SKV
KabelTex
CAI Assendorp
CAI Gemeente Edam-Volendam
St. Kabeltelevisie Pijnacker
KT Waalre
REKAM (Midden-Holland)
DSL / Kopernet:
KPN Netco (Wholesale)
Tele2 Wholesale (eigen platform)
Tele2 Retail
Telfort DSL
Glasvezelnet:
KPN Netco (Reggefiber, Harderwijk, Fryslânring)
Reggefiber - St Oedenrode – TriNed
Reggefiber – Almere – Tweak
Reggefiber – Enschede – Tweak
Reggefiber – Leeuwarden – Tweak
Reggefiber – Dronten – Solcon
Reggefiber – Eindhoven-Noord – Aquestora
CIF Glas
KabelNoord glasvezel
COGAS Glas
CAI Harderwijk Glas
SKV (Veendam)
Lijbrandt – Hillegom
Maaskantnet
Boekelnet
HSLnet (Heeze-Sterksel-Leende)
KTWaalre
REKAM (Midden-Holland)
Lomboxnet – Utrecht
ViaGlas – Reuver
KabelTex – FTTH
GNA – Amsterdam
GNA – Amsterdam
Rotterdams Glasvezel
Telfort Fiber
Vodafone
Jonaz
Netrebel
Draadloos vast:
Wireless Brabant
Greenet (Flevoland)
Den Horn Online
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Onderzoeksmethode
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck Ziggo (2014)
Postcodecheck CAIway
Postcodecheck CAIway
Bebouwde kom Veendam
Bebouwde kom Texel
Postcodegebied Assendorp-Zwolle
Postcodecheck Ziggo
Bebouwde kom Pijnacker-Delfgauw
Postcodecheck Ziggo
Postcodecheck CAIway
Postcodecheck
Postcodecheck Tele2 Wholesale / BBned
Postcodecheck Tele2 Retail
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck Plinq
Postcodecheck CAIway / Fiber
Postcodecheck
Postcodecheck CAIway / Fiber
Postcodecheck CAIway / Fiber
Postcodecheck Plinq
Postcodecheck Lijbrandt
Postcodecheck TriNed
Postcodecheck TriNed
Postcodecheck TriNed – bebouwde kom
Postcodecheck TriNed
Postcodecheck DDS / TriNed
Postcodegebied Lombok
Postcodegebied Bösdael + Reuversveld
Postcodegebied De Krim
Postcodecheck BBned
Postcodecheck BBned
Postcodecheck TriNed
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck
Postcodecheck TriNed
Postcodegebied rond Dronten-Lelystad-Biddinghuizen
Postcodegebied rond Den Horn
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Kerndata:
Steekproef meetpunten:
Adressen:

buitengebied: 10.000
buitengebied: 23.367

woonkernen:
woonkernen:

10.000
234.700

Totaal: 20.000
Totaal: 258.067

Populatie NL meetpunten:
Populatie NL Adressen:

buitengebied: 279.287
buitengebied: 655.441

woonkernen: 321.598
woonkernen: 7.592.552

Totaal: 600.885
Totaal: 8.247.993

KPN:
DSL:
Glas:
Te ver weg:
Portal error:

meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:

19.292
3.024
412
132

adressen:
adressen:
adressen:
adressen:

252.372
62.719
1.475
934

98%
24%
0,6%
0,4%

upgrade gepland:
upgrade “te ver weg”:

meetpunten:
meetpunten:

1.682
51

adressen:
adressen:

32.146
546

12,5%
0,2%

Ziggo:
200 Mbit/s:
500 Mbit/s (MKB-Connect):
Geen response:

meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:

10.464
5.477
278

adressen:
adressen:
adressen:

210.993
106.898
2.502

82%
41%
1%

Tele2:
Eigen platform:
Wholesale eigen platform:
bereik incl. KPN-lijnen:
Geen consumentendekking:
Geen response:

meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:

9.227
19.995
210
6

adressen:
adressen:
adressen:
adressen:

193.853
256.890
1.177
172

75%
99,5%
0,5%
0,067%

Retail aanbod:
Aanbod incl. KPN-lijnen:
Geen aanbod:
Geen response:

meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:

11.306
8.683
11

adressen:
adressen:
adressen:

223.728
33.999
340

86,7%
13,2%
0,13%

Vodafone:
Glas met eigen platform:

meetpunten:

1.218

adressen:

30.828

11,9%

meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:
meetpunten:

784
446
472
96
102
400
123

adressen:
adressen:
adressen:
adressen:
adressen:
adressen:
adressen:

13.103
9.881
5.909
829
2.129
9.356
293

5,1%
3,8%
2,3%
0,3%
0,8%
0,7%
0,1%

Grote marktpartijen:

Kleinere marktpartijen:
CAIWay coax:
CAIway glas:
Delta (coax):
KabelNoord:
Kleine kabelaars:
Kleine glaspartijen:
Klein draadloos:

© Stratix 2015

Snel Internet, valt er iets te kiezen? oktober 2015

32

Annex B

Onderliggende gegevenstabellen

Uitkomsten op adressenbasis Nederland totaal
Hoogst
verkrijgbare
snelheid
% adressen

Nederland
Buitengebied

<5
Mbit/s

5-10
Mbit/s

10-20
Mbit/s

20-30
Mbit/s

30-50
Mbit/s

50-100
Mbit/s

1,8%

2,2%

2,3%

1,0%

1,2%

1,4%

<5
Mbit/s

≥5
Mbit/s

≥ 10
Mbit/s

≥ 20
Mbit/s

≥ 30
Mbit/s

100-200
Mbit/s

200-500
Mbit/s

≥ 500
Mbit/s

1,0%

63,8%

25,4%

≥ 50
Mbit/s

≥ 100
Mbit/s

≥ 200
Mbit/s

≥ 500
Mbit/s

0

Prov

2,3%

15,8%

36,7%

47,7%

51,3%

55,8%

59,8%

60,9%

96,3%

1

Prov

42,2%

41,1%

38,0%

36,2%

36,4%

36,4%

35,8%

36,9%

3,1%

2

Prov

40,4%

32,3%

20,7%

14,2%

10,8%

6,8%

3,7%

1,6%

0,4%

3

Prov

13,5%

9,6%

3,9%

1,6%

1,2%

0,8%

0,4%

0,4%

0,3%

>3 Prov
Nederland
Totaal
Nederland
Woonkern

1,5%
<5
Mbit/s
<5
Mbit/s

1,2%
≥5
Mbit/s
≥5
Mbit/s

0,8%
≥ 10
Mbit/s
≥ 10
Mbit/s

0,3%
≥ 20
Mbit/s
≥ 20
Mbit/s

0,3%
≥ 30
Mbit/s
≥ 30
Mbit/s

0,2%
≥ 50
Mbit/s
≥ 50
Mbit/s

0,2%
≥ 100
Mbit/s
≥ 100
Mbit/s

0,2%
≥ 200
Mbit/s
≥ 200
Mbit/s

0,0%

0,3%

0,4%

0,7%

2,1%

2,8%

3,6%

4,8%

5,8%

72,4%

≥ 500 Mbit/s
≥ 500
Mbit/s

0

Prov

1

Prov

0,8%

1,4%

4,8%

16,0%

24,0%

39,2%

57,5%

71,2%

14,7%

2

Prov

15,9%

17,0%

26,6%

41,7%

48,5%

40,8%

24,1%

10,4%

9,5%

3

Prov

59,2%

58,0%

48,6%

28,0%

16,7%

11,1%

8,9%

9,5%

3,4%

>3 Prov
Nederland
Totaal
Nederland
Totaal

23,8%
<5
Mbit/s
<5
Mbit/s

23,3%
≥5
Mbit/s
≥5
Mbit/s

19,3%
≥ 10
Mbit/s
≥ 10
Mbit/s

12,2%
≥ 20
Mbit/s
≥ 20
Mbit/s

8,0%
≥ 30
Mbit/s
≥ 30
Mbit/s

5,2%
≥ 50
Mbit/s
≥ 50
Mbit/s

4,6%
≥ 100
Mbit/s
≥ 100
Mbit/s

3,0%
≥ 200
Mbit/s
≥ 200
Mbit/s

0,0%
≥ 500 Mbit/s
≥ 500
Mbit/s

0

Prov

0,5%

1,8%

4,0%

6,2%

7,2%

8,3%

9,8%

10,9%

74,6%

1

Prov

4,5%

5,0%

7,8%

17,8%

25,1%

38,9%

55,6%

68,1%

13,6%

2

Prov

18,1%

18,4%

26,1%

39,2%

45,1%

37,8%

22,3%

9,6%

8,7%

3

Prov

55,0%

53,6%

44,5%

25,6%

15,3%

10,2%

8,2%

8,7%

3,1%

>3

Prov

21,8%

21,3%

17,6%

11,1%

7,3%

4,8%

4,2%

2,8%

0,0%

Uitkomsten op adressenbasis Grote steden
G4
Totaal

<5
Mbit/s

≥5
Mbit/s

≥ 10
Mbit/s

≥ 20
Mbit/s

≥ 30
Mbit/s

≥ 50
Mbit/s

≥ 100
Mbit/s

≥ 200
Mbit/s

≥ 500
Mbit/s

0

Prov

0,0%

0,0%

1,1%

6,2%

8,0%

10,4%

12,3%

12,3%

92,0%

1

Prov

0,5%

1,1%

5,7%

20,6%

32,4%

52,0%

70,0%

81,1%

3,2%

2

Prov

14,2%

15,8%

29,1%

40,1%

48,5%

32,4%

13,0%

2,1%

4,8%

3

Prov

78,2%

76,0%

57,9%

28,8%

7,1%

1,3%

0,7%

4,6%

0,0%

>3

Prov

7,1%

7,0%

6,2%

4,4%

4,0%

4,0%

4,0%

0,0%

0,0%
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Uitkomsten op adressenbasis Harderwijk
totaal

<5
Mbit/s

≥5
Mbit/s

≥ 10
Mbit/s

≥ 20
Mbit/s

≥ 30
Mbit/s

≥ 50
Mbit/s

≥ 100
Mbit/s

≥ 200
Mbit/s

≥ 500
Mbit/s

0

Prov

0,1%

0,2%

0,6%

0,6%

1,1%

1,3%

3,0%

3,0%

3,0%

1

Prov

0,2%

0,4%

1,5%

2,4%

1,9%

1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

2

Prov

2,6%

2,3%

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

9,1%

9,1%

9,1%

3

Prov

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,1%

0,0%

87,9%

87,9%

>3

Prov

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

87,9%

87,9%

0,0%

0,0%
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Annex C

Steekproefgegevens en kaart

Verdeling van de getrokken steekproef op provincieniveau
SAMPLE
aantal 100x100 vlakken

aantal adressen

POPULATIE
aantal 100x100 vlakken

aantal adressen

Buiten bebouwde kom
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Nederland

692
146
842
1.909
536
651
1.550
775
1.230
400
436
833
10.000

1.561
332
1.742
4.230
1.169
1.582
3.072
2.657
2.163
1.049
1.303
2.507
23.367

19.108
4.177
23.259
54.038
15.333
18.159
43.589
21.014
33.669
11.611
11.956
23.374
279.287

43.691
10.318
49.614
118.293
32.697
45.057
87.855
69.777
61.829
31.898
38.340
66.072
655.441

421
233
530
1.351
441
838
1.632
1.332
721
668
312
1.521
10.000

5.776
4.963
8.726
26.980
7.242
16.310
33.184
42.405
13.291
18.353
5.279
52.191
234.700

13.498
7.706
17.581
42.500
14.045
26.640
52.335
42.385
23.228
21.424
10.072
50.184
321.598

197.171
159.047
277.702
842.512
254.108
518.110
1.062.710
1.351.481
470.091
560.576
181.734
1.717.310
7.592.552

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.619
2.313
4.066
9.025
3.127
4.917
12.082
8.080
6.469
3.644
2.192
11.719
70.253

11.820
14.638
20.800
45.312
19.152
22.154
73.926
70.608
33.137
26.726
9.771
94.667
442.711

Binnen bebouwde kom
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Nederland

IBIS bedrijventerreinen
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Nederland

Op de volgende pagina volgt een overzichtskaart met alle twintigduizend
meetpunten en de contouren van bebouwde kommen.
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Legenda
Steekproef 100x100m vlakken buiten de bebouwde kom
Steekproef 100x100m vlakken binnen de bebouwde kom
CBS bevolkingskernen 2011
Provincies

CONTACT

Stratix B.V.

Villa Hestia - Utrechtseweg 29
1213 TK Hilversum
Telefoon:

+31.35.622 2020

E-mail:
URL:

office@stratix.nl
http://www.stratix.nl

