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PERSBERICHT.       
Amsterdam 9 maart 2023 
 
De ACM laat internetmonopolie VodafoneZiggo in Amsterdam ongemoeid 
De ACM publiceert vandaag na 626 dagen een ontwerpbesluit op het verzoek (ex artikel 6.1 1e lid Tw) 
van YouCa toegang te krijgen tot het netwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam én een 
tussenrapportage in het kader van de periodieke marktanalyse.  
ACM besluit VodafoneZiggo niet te verplichten om YouCa toegang te verlenen tot de straatkasten.  
Amsterdammers blijven voor internet boven 100 mb/ps overgeleverd aan monopolist VodafoneZiggo. 
 
De ACM heeft zichzelf geparkeerd 
Uit de tussenrapportage blijkt dat zich precies dreigt te voltrekken waar YouCa eerder voor 
waarschuwde: na het ‘toezeggingsbesluit KPN Glaspoort’ (augustus 2022) lijkt ACM tevreden en vindt 
zij regulering niet meer nodig. Zo zou dankzij de toezegging van KPN het netwerk van VodafoneZiggo 
op slot kunnen blijven. Resultaat: nog altijd geen écht structurele en duurzame concurrentie door 
beide netwerken open te stellen voor concurrentie. Dit terwijl dat toezeggingsbesluit - zoals door 
marktpartijen betoogd en inmiddels ook is gebleken - geen enkel substantieel voordeel voor de 
consument oplevert.   De ACM dreigt zo de marktsituatie in stand te laten die nu juist de reden was 
voor de ACM om de toezegging van KPN te accorderen. Daar waar glasvezel ligt is keuze maar geen 
structurele concurrentie en daar waar geen glasvezel is, is niet eens keuze. Overal zijn prijzen te hoog. 
 
Gebrek aan juridische en politieke moed 
De ACM moet nu de juridische en politieke moed tonen om besluiten te nemen die de belangen van 
consumenten dienen. YouCa stelt een schrijnend gebrek vast aan een langetermijnvisie waaraan 
politiek of toezichthouder zich willen committeren. In antwoord op Kamervragen van CDA en VVD 
wees de minister van Economische Zaken nog onlangs naar de ACM, die naar nu blijkt heel lang 
theoretiseert en modelleert maar nog altijd geen zicht geeft op meer keuzevrijheid en welvaartswinst.  
De consument blijft achter met twee ongereguleerde landelijke netwerken met op elk netwerk één 
dominante aanbieder die gezamenlijk een duopolie vormen. Andere glasvezelnetwerken gaan dit 
probleem niet oplossen.  KPN voorspelt zelf al consolidatie omdat de markt uiteindelijk niet meer dan 
twee landelijke netwerken kan dragen. Dat onvermijdelijke moment van consolidatie, en daarmee het 
al even onvermijdelijke einde van de periode van schijnbare concurrentie, komt alleen maar dichterbij 
door de veranderende omstandigheden op de kapitaalmarkt.  
 
Vervolg 
YouCa komt nog voor het definitief worden van het huidige ontwerpbesluit met een verzoek tot 
toegang in de gemeente Amsterdam én tenminste twee andere gebieden op grond van artikel 6.1 3e 
lid Tw.  Dat is de volgende logische juridische stap.  
Voorts beraadt YouCa zich op beroep bij het CBb en andere instrumenten die de druk op politiek, de 
ACM en VodafoneZiggo vergroten. 
 
Over YouCa  
Met YouCa proberen Taco Jelgersma en Gert-Jan Raatgever al 15 jaar door middel van lobby en 
juridische procedures internetinfrastructuur symmetrisch gereguleerd te krijgen. Dit om 
consumententarieven voor snel internet te laten dalen en excessieve winsten van KPN en 
VodafoneZiggo te beperken. 
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