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I. MANAGEMENTSAMENVATTING
Het Digitale Huis in Europa gestalte geven; belangrijkste conclusies
Na breedband en telefonie is televisiedistributie de volgende markt waar de digitale revolutie zal toeslaan en
waar zich nieuwe concurrenten, zoals telecomaanbieders, aan zullen dienen
Naar verwachting zal digitale televisie in de komende vijf jaar breedband voorbijstreven qua penetratie in Europese huishoudens en zo de stuwende kracht gaan vormen achter de ontwikkeling van het Digitale Huis en een
hechte digitale maatschappij
De ontwikkeling van het Digitale Huis levert aanzienlijke voordelen op voor de consument: een groter aanbod,
meer invloed en meer entertainment voor hun geld. In vooroplopende markten is gebleken dat consumenten
nieuwe diensten snel accepteren, zodra ze de voordelen ervan inzien
De concurrentie zal in toenemende mate gebaseerd zijn op gecombineerde productpakketten (tv, internet, telefonie) die alles bieden wat een huishouden nodig heeft, waardoor één homogene markt voor het Digitale Huis
ontstaat
Schaalgrootte zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het convergente concurrentielandschap, omdat
daardoor de investeringen die vooraf nodig zijn om de concurrentie voor te blijven op peil gehouden kunnen
worden
Traditionele telecombedrijven (“incumbents”) bevinden zich in een goede positie om de markt voor het Digitale
Huis te domineren, omdat ze veruit de grootste marktdeelnemers zijn en vaak minstens tien keer zo groot zijn
als de concurrerende kabeltelevisiebedrijven
Op veel markten zullen de kabeltelevisiebedrijven echter de enige serieuze kandidaten zijn om de strijd met de
traditionele telecombedrijven aan te binden
De voordelen van een snellere realisatie van het Digitale Huis zijn groot: cumulatieve investeringen tot
€ 100 mrd zouden kunnen zorgen voor 100.000 nieuwe banen in de periode tot 2010
Derhalve zal de ontwikkeling van het Digitale Huis, grotendeels voortgestuwd door de ontwikkeling van DTV
(digitale televisie), een belangrijke factor blijken te zijn voor de verwezenlijking van de i2010-agenda van de EU
Kabeltelevisiebedrijven zouden de belangrijkste banenschepper worden, goed voor ruim een derde van alle
banen die gecreëerd worden door infrastructuuraanbieders
Belemmering van de markt voor het Digitale Huis brengt aanzienlijke risico’s met zich mee: cumulatieve investeringen ter hoogte van € 39 mrd en bijna 90.000 banen zouden verloren kunnen gaan of uitgesteld kunnen
worden
Om een snellere realisatie van het Digitale Huis in Europa te waarborgen, dienen beleidsmakers zich te richten
op vier hoofdzaken:
1. De aandacht verleggen van breedband naar convergentie/DTV
2. Zorgen voor een evenwichtige marktstructuur en concurrentie in een convergente digitale wereld
3. Bescherming van consumenten afwegen tegen doelstellingen op het gebied van lange termijn
investeringen en werkgelegenheid
4. Regelgeving herzien ten gunste van concurrentie op basis van infrastructuur
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Het Digitale Huis in Europa gestalte geven
Ondanks een enigszins trage start in de meeste Europese landen zet de digitale revolutie zich nu steeds
sneller door. Consumenten steken steeds meer van hun
tijd en besteedbare inkomen in nieuwe, digitale media.
De steeds verdere toename van het aantal pc’s en
breedbandaansluitingen heeft op de meeste Westerse
markten gezorgd voor een drastische verandering van
de wijze waarop consumenten informatie verzamelen,
vermaak zoeken en aankopen doen: consumenten besteden meer tijd aan het surfen op internet dan aan het
lezen van kranten of tijdschriften; in de VS wordt al bijna
50 procent van hard- en software voor consumenten online gekocht; en in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
zal dit jaar een op de vijf muziek-cd’s besteld worden via
de computer.
En nu wordt door de digitale revolutie het volgende
belangrijke onderdeel van het dagelijks leven radicaal
veranderd: televisie. Hoewel in enkele Europese landen,
zoals het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate Frankrijk, al aanzienlijke vooruitgang geboekt is op het gebied
van penetratie van digitale televisie, blijkt uit vergelijkend
internationaal marktonderzoek dat de EU als geheel wat
betreft penetratiecijfers en beschikbaarheid van diensten duidelijk achterblijft bij andere regio’s, met name
de Verenigde Staten en enkele Aziatische landen.
Ruim 50 procent van de huishoudens in de VS ontvangt
al digitale tv-diensten en er is nog geen vertraging van
de groei in zicht. Daarbij steekt het Europese gemiddelde van 20 procent schril af. Uit onze analyse van de
ontwikkelingen op de meer geavanceerde markten en
binnen Europa kunnen we concluderen dat de ontwikkeling van digitale televisie (DTV) een van de belangrijkste
stimulansen zal zijn van innovatie en groei in de sector voor informatie- en communicatietechnologie (ICT):
(1) DTV op zich zal binnenkort een van de grootste groeisegmenten van de ICT-markt vormen; (2) DTV zal een
platform bieden voor groei van de lokale contentsector
wat zal leiden tot een ongekende diversiteit in de programmering; (3) DTV zal als toonaangevend massamedium en geavanceerde technologie de sleutel vormen
tot het scheppen van een hechte digitale maatschappij, waardoor het volle potentieel ontketend wordt van
interactieve diensten voor groepen in de samenleving
die wellicht uitgesloten zouden blijven van een digitale
wereld die louter op pc’s gebaseerd zou zijn; en (4) last
but not least, DTV zal dienen als “katalysator” voor convergentie door transformatie van het concurrentielandschap voor communicatie- en entertainmentdiensten,
wat tot aanzienlijke economische groei en werkgelegenheid kan leiden.
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Onze middellange termijn visie : het “Digitale Huis
2010”
De veranderingen gaan steeds sneller, maar toch ontstaat er al een duidelijk beeld van het toekomstige digitale landschap. Door de resultaten van ons onderzoek
in verder gevorderde markten te koppelen aan economische prognosemodellen hebben we een gedetailleerde
visie voor de middellange termijn ontwikkeld voor het zogenaamde “Digitale Huis 2010”. Deze vooruitblik op de
toekomstige ontwikkelingen is bedoeld ter ondersteuning van de overwegingen van beslissers uit de sector
en van regelgevende instanties.
Binnen vijf jaar zullen de meeste Europese huishoudens aangesloten kunnen worden op geavanceerde
communicatiediensten, zoals breedbandinternet en digitale televisie. We verwachten zelfs dat digitale televisie breedbandinternet in 2010 voorbijgestreefd zal zijn.
Consumenten zullen in veel opzichten proﬁteren van
deze ontwikkeling: een groter aanbod, betere kwaliteit
en meer keuzevrijheid en interactiviteit zullen zorgen
voor een ware revolutie op televisiegebied. Het merendeel van Europese consumenten zal kunnen beschikken over een programmadiversiteit die momenteel in
het grootste gedeelte van Europa ongekend is. Sinds
het jaar 2000 is het aantal beschikbare tv-zenders in
Europa verdubbeld naar het verbluffende aantal van
1.600 zenders; op de verst ontwikkelde televisiemarkt
van Europa, het Verenigd Koninkrijk, kunnen consumenten kiezen uit meer dan 400 televisieprogramma’s.
Maar het gaat niet alleen om kwantiteit. Consumenten
zullen ook kunnen beschikken over programma’s van
betere kwaliteit: van premium sport of ﬁlms tot toonaangevende documentaires en programma’s met Europese en lokale content. Ook zal deze kwaliteitscontent
steeds vaker aangeboden worden in betere beeldkwaliteit op basis van HDTV-technologie (High Deﬁnition Television). Dat consumenten belangstelling hebben voor
deze diensten blijkt wel uit het gestaag toenemende
gebruik van HDTV in de Verenigde Staten en Japan en
de toenemende vraag naar HDTV-apparatuur in Europa.
Bovendien kunnen kijkers steeds meer zelf selecteren
wat ze willen zien. Met behulp van interactieve programmagidsen (IPG’s) kunnen ze kiezen uit de overvloed aan
beschikbare programma’s. Ook zullen veel programma’s
“op verzoek” (“on demand”) aangeboden worden of
kunnen consumenten gebruik maken van een persoonlijke videorecorder (PVR) om programma’s eenvoudig op
te nemen en op het door hen gewenste tijdstip af te
spelen.
Uit de ervaringen in de Verenigde Staten blijkt dat
consumenten de nieuwe diensten met open armen
ontvangen zodra ze op de markt komen: de toonaangevende IPG-aanbieder Gemstar, beschikbaar voor 12 mln

huishoudens in de Verenigde Staten, meldt dat de gebruikscijfers voor hun dienst gelijk zijn aan de cijfers voor
het totale gebruik van particuliere internetgebruikers in
de VS. Het toonaangevende Amerikaanse kabeltelevisiebedrijf (KTV) Comcast verwacht dat er dit jaar ruim 1 mrd
on-demand sessies op zijn netwerk zullen plaatsvinden,
wat neerkomt op meer dan 20 sessies per abonnee
per maand. En last but not least televisie zal interactief worden, zodat consumenten direct op programma’s
kunnen reageren via de knoppen op hun afstandsbediening. De interactieve ontwikkelingen zijn echter niet
alleen geschikt voor puur commerciële diensten en entertainment, maar ook om met “t-overheid” en andere
informatiediensten een veel groter aantal huishoudens
te bereiken. Sinds augustus 2004 kunnen kijkers van
het Community Channel in het Verenigd Koninkrijk geld
schenken aan verschillende goede doelen via de Set Top
Box (STB) op hun televisie. Een van de grootste successen was de tsunami-actie in december 2004 waarbij tot
nu toe ruim 1,25 mln pond (ca. € 1,8 mln) is ingezameld.
Ook in enkele Aziatische landen en de Verenigde Staten
zijn soortgelijke ontwikkelingen gaande. Zo konden 20
mln huishoudens in de VS materiaal van de nationale
vergaderingen van de Democraten en Republikeinen en
van de presidentiële debatten aanvragen via Video-onDemand (VoD).
Ontwikkeling van het concurrentielandschap voor het
Digitale Huis
Niet alleen het dienstenaanbod zal veranderen, maar ook
de wijze van marketing en levering aan de consument. De
meeste digitale huishoudens zullen voor de hiervoor omschreven video- en televisiediensten in combinatie met
breedbandinternet en geavanceerde telefoniediensten
terecht kunnen bij één aanbieder. In de markten die vooroplopen met deze ontwikkelingen, zullen consumenten
hiervoor de keuze hebben uit verschillende aanbieders,
meestal telecommunicatiebedrijven en kabeltelevisiebedrijven, en daardoor ook uit verschillende technologieën
(hybride coax/glasvezel tegenover Digital Subscriber
Line, DSL). De infrastructuuraanbieders zullen een zeer
belangrijke en proactieve rol spelen bij de vorming van
deze nieuwe convergente marktomgeving. De ervaring
met breedband in Europa heeft al aangetoond dat de
totale penetratie in huishoudens van deze diensten zich
vaak het snelst ontwikkelt in landen met sterke concurrentie op basis van infrastructuur. En evenals bij andere
bedrijfstakken met een infrastructuurbasis leggen de investeringen van infrastructuuraanbieders de basis voor
het succes van andere marktdeelnemers, zoals aanbieders van technologie, apparatuur en content.
Alle aanbieders van telecominfrastructuur, waaronder
voormalige telecommonopolisten, zetten hun beste
beentje voor om de markt voor het Digitale Huis te kun-

nen bedienen. Dat betekent dat ze investeren in de toevoeging van de nog ontbrekende onderdelen van hun
productaanbod om de zogenaamde triple play-diensten
(telefonie, internet en televisie) te kunnen bieden. Hun
voornaamste beweegredenen verschillen echter sterk.
Waar kabeltelevisiebedrijven en alternatieve telecomaanbieders het Digitale Huis voornamelijk zien als manier
om hun omzet te vergroten, hebben bij de traditionele
telecommunicatiebedrijven defensieve overwegingen de
overhand: nu hun vaste telefonienetwerk onder vuur ligt
door het aanbod van mobiele diensten of “unbundled
local loop” (ULL) en het digitale-telefonieaanbod (VoIP)
van kabelexploitanten, beschouwen ze videodiensten,
waaronder televisie, niet alleen als groeimogelijkheid,
maar ook als effectief middel om hun klantenbestand
te beschermen. Zo willen ze voorkomen dat alternatieve
marktdeelnemers met alternatieve infrastructuren hun
klanten weglokken.
Uit ervaringen op andere markten blijkt dat consumenten alle diensten (d.w.z. televisie, breedbandinternet en
telefonie) graag afnemen van één leverancier, als het
geboden pakket aantrekkelijk genoeg is. Dat betekent
voor de ontwikkeling van het concurrentielandschap in
de eerste plaats dat aanbieders alleen goed mee zullen
komen op de markt voor het Digitale Huis als ze het complete dienstenpakket kunnen bieden. Op de middellange
termijn lijken daardoor alleen kabelexploitanten serieuze
kandidaten om de strijd aan te kunnen binden met de
traditionele telecombedrijven. Alle andere marktdeelnemers concurreren op basis van technologieën (bijv.
DTH, direct-to-home satelliet, en DTT, digitale terrestrial
transmissie), waarmee (nog) geen triple play-diensten
aangeboden kunnen worden. Verder zal omvang steeds
belangrijker worden als concurrentiefactor, aangezien digitale diensten aanzienlijke schaalvoordelen bieden. Kort
gezegd: hoe groter het abonneebestand is, hoe groter
de marges die gerealiseerd kunnen worden. En daardoor
kan weer meer geïnvesteerd worden in de opwaardering
van netwerken, de opbouw van alternatieve platforms
en de aankoop van kwaliteitsprogramma’s, waardoor het
concurrentievoordeel vergroot kan worden. Bovendien is
schaalvergroting cruciaal om een aantrekkelijke partner
te zijn voor andere deelnemers van de waardeketen van
het Digitale Huis (zoals aanbieders van content) en essentieel om vertrouwen in nieuwe bedrijfsmodellen te
kweken. Doordat omvang en schaal zo’n belangrijke rol
spelen, hebben de voormalige telecommunicatie-incumbents duidelijk de beste kaarten in de strijd om het Digitale Huis. Op de meeste markten zijn deze bedrijven,
zoals Deutsche Telekom, France Telecom, BT of KPN, wat
betreft de gehaalde omzet of het aantal abonnees ten
minste tien keer zo groot als het grootste op infrastructuur gebaseerde kabeltelevisiebedrijf waarmee ze de
concurrentie moeten aangaan.
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Uitdagingen voor regelgevende instanties bij de ondersteuning van het Digitale Huis 2010
Technologische ontwikkelingen, concurrentieverschuivingen en consumentenwensen zorgen ervoor dat veel
uitgangspunten van de huidige regelgeving steeds sneller
veranderen. Zo werd distributie altijd gezien als knelpunt,
zodat regelgevende instanties zich beschermend opstelden jegens content providers wat betreft de distributie
van content. Bij het Digitale Huis is dat anders: beperkte
spectrumbeschikbaarheid en bandbreedte zijn daar een
minder belangrijk vraagstuk. Je zou zelfs kunnen spreken
van een te grote distributiecapaciteit en een te klein contentaanbod. Ter bescherming van de consument zijn de
prijsniveaus nu vaak gereguleerd en is consolidatie van
distributiecapaciteit in veel gevallen verhinderd. In het
tijdperk van het Digitale Huis kunnen consumenten echter
kiezen uit distributeurs die gebruik maken van verschillende media, waardoor de prijzen steeds meer door marktwerking bepaald zullen worden. Als de huidige uitgangspunten voor regelgeving gehandhaafd worden, zou dat de
komst van het Digitale Huis aanzienlijk kunnen vertragen,
wat uiteindelijk nadelig zou kunnen zijn voor de groei van
de sector en de tevredenheid van consumenten.
Toezichthouders op nationaal en EU-niveau beginnen in
te zien dat mededinging in toenemende mate zal plaatsvinden op een convergente markt en trachten te bepalen wat de gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.
Op EU-niveau zijn belangrijke initiatieven genomen op het
gebied van beleid en regelgeving in verband met de convergente markt, zoals de invoering van de i2010-agenda, beleidsinitiatieven voor overbrugging van de digitale
kloof, berichtgeving over versnelling van de overstap van
analoog naar digitaal (terrestrial) uitzenden en de toepassing van mededingingsprincipes op beschikbaarstelling
(en exploitatie van) content(rechten) voor verschillende
distributieplatforms. In de toekomst zal de regelgeving
op EU-niveau nog verder gewijzigd worden door de op stapel staande herziening van de Richtlijn “Televisie Zonder
Grenzen” (“Television without frontiers” – TVWF) en het
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en diensten (NRK) met het oog op “next generation networks” en herziening van de aanbeveling van
de Commissie inzake de relevante product- en dienstenmarkten onder het NRK.
De meeste beleidsmakers en toezichthouders op nationaal niveau hebben echter moeite met het voeren van
samenhangend beleid en toepassing van regelgevingsinstrumenten voor de middellange termijn om gelijke tred
te houden met de ontwikkelingen van de technologie en
de markt, waardoor eerlijke en gelijkwaardige concurrentieverhoudingen geschapen zouden worden voor alle
bedrijven die daarin willen investeren. De EU-commissie
heeft al een eerste stap in de goede richting gezet door
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één commissaris te benoemen die verantwoordelijk is
voor zowel de informatiemaatschappij als media. Deze
commissaris is in feite dus de commissaris voor convergentie. In de meeste Europese landen vindt voor de
regelgeving inzake media en telecommunicatie echter
nog weinig overleg plaats tussen de verschillende overheidsinstanties, waardoor regelgeving en beleidsvorming
voor de convergente markt uiterst moeizaam verlopen en
het risico van verkeerde besluiten groot is.
“Digitaal dividend” van het Digitale Huis
Booz Allen Hamilton heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de toekomstige ontwikkeling van het Digitale Huis
in heel Europa en de resultaten daarvan geanalyseerd
aan de hand van de nieuwste scenariotechnieken.
De resultaten zijn bemoedigend, maar geven ook aan
dat er dringend actie moet worden ondernomen. Als we
uitgaan van een gunstig economisch klimaat, ondersteund door positieve regelgeving, kan de ontwikkeling
van het Digitale Huis aanzienlijke voordelen (“Digitaal
Dividend”) opleveren:
In 2010 kan ruim 60 procent van Europese huishoudens gebruik maken van digitale-televisiediensten
Tegen die tijd zal digitale televisie breedband naar
verwachting voorbijgestreefd zijn qua penetratie in
Europese huishoudens, waardoor digitale televisie de
belangrijkste rol zal spelen bij het ontstaan van een
hechte digitale maatschappij die voor iedereen toegankelijk kan zijn (“inclusive”)
De branche zou de realisatie van het Digitale Huis bevorderen door middel van cumulatieve investeringen
van € 100 mrd tot 2010
Er zullen bijna 100.000 banen gecreëerd worden met
kabeltelevisie als grootste banenschepper
Naar verwachting zal lokale content sterk toenemen,
waarbij tot 2010 € 35 mrd besteed zal worden aan
programmering, gestimuleerd door toename van DTV
De voordelen van het scheppen van dit gunstige klimaat
zijn duidelijk, maar eerst dienen nog enkele hindernissen overwonnen te worden. Er zijn veel verschillende
deelnemers aan de waardeketen die hun strategieën en
bedrijfsmodellen op elkaar zullen moeten afstemmen om
ervoor te zorgen dat deze voordelen voor ieder van hen in
verhouding staan tot het genomen economische risico.
Uit onze analyse blijkt echter dat de belangrijkste factor
gevormd wordt door een evenwichtig regelgevingsklimaat
dat gelijkwaardige concurrentieverhoudingen schept
voor alle deelnemers die in deze branche willen investeren. De netwerkexploitanten moeten bijna twee derde

van de totaal benodigde investeringen op tafel leggen.
Deze investeringen zullen sterk bijdragen aan het succes verderop in de keten, bijvoorbeeld op het gebied van
contentontwikkeling en innovatie van thuisapparatuur.
Het is dan ook belangrijk dat op infrastructuurniveau
eerlijke concurrentieverhoudingen geschapen worden.
Als we kijken naar de ontwikkeling van breedband in heel
Europa en de ontwikkelingen in vooroplopende DTV-markten zoals de Verenigde Staten, wordt snel duidelijk dat
alleen evenwichtige concurrentie op basis van infrastructuur zal zorgen voor snelle en duurzame ontwikkeling
van de markt. Landen waar de concurrentie om breedbandaansluitingen sterk op infrastructuur gebaseerd
is, bijvoorbeeld van kabeltelevisiebedrijven, kennen een
snellere algemene penetratie en krijgen consumenten
er over het algemeen meer waar voor hun geld. Bij de
concurrentie om het Digitale Huis valt hetzelfde te
verwachten: alleen als meer dan één leverancier gelijkwaardige triple play-diensten kan bieden aan de consument, zal een marktdynamiek ontstaan zoals op de
meer gevorderde breedbandmarkten zoals België en het
Verenigd Koninkrijk.
Dit brengt ook een aanzienlijk risico met zich mee voor
toezichthouders. Als investeringen in infrastructuur niet
gestimuleerd en in zekere mate ook beschermd worden
door de regelgeving, kan dat tot aanzienlijke vertragingen leiden. Bijna de helft van de cumulatieve investeringen (zo’n € 40 mrd) in Europa zouden uitgesteld kunnen
worden of helemaal verloren kunnen gaan, als belemmerende regelgeving in stand gehouden of gecreëerd zou
worden. De gevolgen voor de werkgelegenheid zouden
zelfs nog ernstiger zijn: 90.000 van de 100.000 banen
die in de convergente branche geschapen zouden kunnen worden, zouden verloren kunnen gaan.
Aanbevelingen voor beleidsmakers en toezichthouders
Er staat veel op het spel, dus beleidsmakers en marktdeelnemers zullen daadkracht moeten tonen. Uit onze
analyse komen vier hoofdzaken naar voren waarop de
toezichthouders zich met name zullen moeten richten.
1. De aandacht verleggen van breedband naar convergentie/digitale televisie
Tot nu toe hebben beleidsmakers en toezichthouders
zich met name gericht op breedband als belangrijkste
middel om hun doelstelling van een digitale economie
te realiseren. Uit onze analyse blijkt dat digitale televisie steeds belangrijker wordt en breedband qua
penetratie naar verwachting in 2010 voorbijgestreefd
zal zijn. Nu digitale televisie zich ontpopt als de belangrijkste factor voor het ontstaan van een hechte
(inclusive) digitale maatschappij, is een evenwichtiger
beleidsperspectief op breedband en digitale televisie

noodzakelijk. Beleidsmakers en nationale overheden
moeten het belang van de migratie van analoog naar
digitaal inzien en derhalve de migratie-initiatieven van
marktdeelnemers ondersteunen.
2. Zorgen voor een evenwichtige marktstructuur en
concurrentie in een convergente digitale wereld
Voor een evenwichtige marktstructuur zullen beleidsmakers moeten nadenken over de convergentie van
televisie, breedband en televisiemarkten. Daarbij
moeten de relatie tussen verschillende horizontale
markten (bijv. televisiedistributie en breedband) en de
steeds sterker wordende onderlinge afhankelijkheid in
aanmerking genomen worden. Een bedrijf dat vandaag
een dominante marktpositie (DMP) lijkt te hebben, kan
morgen zo in het niet verzonken zijn door de komst van
een concurrent die 10 keer zo groot is qua omvang en
economisch gewicht. Ook de wisselwerking binnen de
waardeketen, met name tussen infrastructuurleveranciers en content providers, dient in balans gebracht (of
gehouden) te worden. Van oudsher bezetten de distributieplatforms in bijna monopolistische marktstructuren voor distributie een bevoorrechte positie, waardoor
ze zich niet op de contentmarkt konden begeven. Nu
distributie niet langer een knelpunt vormt, is het echter tijd om deze afhankelijkheidsverhouding binnen de
convergentiemarkt te herzien. De huidige, gewijzigde
situatie vormt de basis voor een nieuwe relatie tussen/integratie van content en distributie. Alleen om
extreme gevallen van oneerlijke belemmering van platforms of oneerlijke bevoordeling van eigen content
boven externe content te voorkomen is regelgeving
nodig. Toezichthouders dienen bij hun besluiten over
verticale en horizontale consolidatie dan ook rekening
te houden met deze nieuwe marktomstandigheden. In
de meeste Europese landen zal consolidatie binnen
de branche noodzakelijk zijn om eerlijke concurrentieverhoudingen te scheppen. De convergente markt
vormt een bijzondere uitdaging voor toezichthouders,
omdat de markt voor het Digitale Huis vaak gereguleerd wordt door verschillende instanties (bijv. aparte
toezichthouders voor telecommunicatie en media) met
verschillende beleidsdoelstellingen. De convergentie
van televisie, breedband en telefonie zal echter veel
meer overleg, en misschien zelfs een fusie, noodzakelijk maken tussen verschillende toezichthouders en er
zullen nieuwe beleidsdoelstellingen voor de branche
opgesteld moeten worden, ondersteund door een breder samenhangend beleid. De overstap van analoge
naar digitale televisie vormt een grote uitdaging voor
alle marktdeelnemers; oneerlijke ondersteuning van
technologieën en/of platforms zou kunnen leiden tot
een onevenwichtige branchestructuur en vertraging
van de algehele marktontwikkeling. Beleidsmakers
zouden de snelle migratie van consumenten naar het
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Digitale Huis dan ook moeten steunen, ongeacht de
technologie van het distributieplatform, bijvoorbeeld
door middel van publiciteitscampagnes of het vaststellen van deﬁnitieve einddata voor analoog uitzenden. Bij de ondersteuning van digitale migratie mag
geen van de technologieën bevoordeeld worden.
3. Bescherming van de consumenten afwegen tegen
doelstellingen op het gebied van langetermijninvesteringen en werkgelegenheid
Beleidsmakers zien zich gesteld voor de uitdaging
de consumentenbelangen op de korte termijn (bijv.
lage prijzen) af te wegen tegen middellangetermijndoelstellingen op het gebied van economische groei
en werkgelegenheid. Om dit evenwicht te kunnen
bewaren, dienen toezichthouders te beschikken over
samenhangende regelgeving voor alle diensten (televisie, breedband, telefonie), distributie-infrastructuren
(kabel, DSL, satelliet, antenne) en binnen de waardeketen als geheel (content tegenover distributie). Bij
de besluitvorming inzake dominante marktposities of
bescherming van consumenten dienen beleidsmakers
een afweging te maken tussen voordelen op de korte
termijn en positieve gevolgen voor investeringen, werkgelegenheid en branchestructuur op de lange termijn.
Ze moeten ervoor zorg dragen dat kortetermijnmaatregelen (bijv. prijsregulering, netwerktoegang) niet
verhinderen dat er geïnvesteerd wordt in groei op de
lange termijn, wat zou leiden tot zeer ongelijkwaardige
concurrentieverhoudingen.
4. Regelgeving herzien ten gunste van concurrentie op
basis van infrastructuur
Beleidsmakers zouden concurrentie op basis van
infrastructuur moeten stimuleren in plaats van zich
te sterk te richten op concurrentie op basis van
serviceaanbod om de keuze voor consumenten te
bevorderen. Concurrentie op basis van infrastructuur leidt namelijk tot de beste resultaten wat
betreft investeringen, technologische innovatie en de
binnenlandse werkgelegenheid. Als distributeurs toenemende concurrentie op basis van serviceaanbod
op hun infrastructuur moeten toelaten, zou dat hen
ervan kunnen weerhouden grote voorinvesteringen in
de infrastructuur te doen, omdat ze daarop wellicht
niet voldoende rendement kunnen realiseren. Als er
minder geïnvesteerd wordt in de infrastructuur, zal
dat ook de totale penetratie van het Digitale Huis
belemmeren. Het Digitale Huis is veel meer dan het
zoveelste entertainmentsnufje en trage penetratie
zou dan ook enorme gevolgen kunnen hebben: grote
investeringen in digitale content en nieuwe bedrijven
worden uitgesteld, het midden- en kleinbedrijf kan zich
niet veroorloven gebruik te maken van de meest ge-
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avanceerde communicatietechnieken en de digitale
maatschappij zal voor minder groepen toegankelijk
zijn. Bovendien moeten toezichthouders zich ervan
bewust zijn dat concurrentie op basis van serviceaanbod op een netwerk kan leiden tot afname van
de servicekwaliteit voor zowel de klanten van de
service provider als die van de infrastructuurleverancier. Openstelling van netwerken voor externe
service providers kan ook de effectieve bescherming
van contentrechten belemmeren.
Aanbevelingen voor de kabelbranche
Op hun beurt moeten ook de marktdeelnemers zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden om de ontwikkeling van het Digitale Huis te bevorderen. Momenteel
bevinden de kabelmaatschappijen zich op een markt
voor consumentenproducten, waar ze moeten inspelen
op de uiteenlopende en snel veranderende wensen van
consumenten. Voor elk van deze producten zijn er verschillende goede leveranciers die een deel van de markt
trachten te veroveren. Als kabelexploitanten de ontwikkeling van het Digitale Huis met succes willen bevorderen, zullen ze drie belangrijke stappen moeten zetten:
(1) grote investeringen vooraf doen, (2) de massamarkt
snel veroveren en (3) inkomstenstromen verleggen. Hiervoor, en om voorop te lopen met de stimulering van het
Digitale Huis, zullen kabelexploitanten moeten handelen
volgens zes strategische principes:
1. Begrijp de klant: ontwikkel op de klant afgestemde
end-to-end entertainmentpakketten
2. Bied totaalpakketten voor het hele Digitale Huis aan:
ontwikkel aantrekkelijke pakketten
3. Overtuig de consument: versterk marketing- en verkoopvaardigheden
4. Geef de consument wat hij wil: migreer het klantenbestand op proactieve wijze naar digitaal
5. Omvang telt: zorg voor schaalgrootte binnen een
land
6. Het draait om teamwerk: ontwerp nieuwe bedrijfsmodellen en ga partnerships aan om superieure digitale
diensten te kunnen leveren
Toezichthouders staan voor de uitdaging gelijkwaardige
concurrentieverhoudingen en investeringszekerheid te
scheppen voor alle marktdeelnemers die willen investeren
in de realisatie van het Digitale Huis. Als dit gebeurt en
alle marktdeelnemers hiervan proﬁteren, gaat Europa
een heel spannende tijd tegemoet: het begin van het
digitale tijdperk.

II. HET “DIGITALE HUIS 2010” GESTALTE GEVEN IN EUROPA
1. Toekomstvisie: het Digitale Huis 2010
Digitalisering en convergentie zijn geen hippe kreten
meer, maar realiteit: in de communicatie- en mediabranche komt er geen eind aan de snelle technologische
innovaties op het gebied van digitale diensten, digitale
distributienetwerken en eindgebruikersapparatuur; bij
de technologie voor televisiedistributie vindt een steeds
verdere omschakeling plaats van analoog naar digitaal;
en marktdeelnemers gaan steeds meer diensten bieden
en breiden hun oorspronkelijke assortiment uit met producten van verschillende concurrenten. Al deze ontwikkelingen dragen bij tot
de onderliggende trend:
De digitale convergentie van
de digitale convergeninfrastructuren voor televisie,
tie van entertainment,
breedband en telefonie vormt
communicatie en comde basis van de ontwikkeling
puterisering tot één toevan het Digitale Huis 2010
passing: het “Digitale
Huis”.

pakketten die via één hogesnelheidsinfrastructuur gedistribueerd worden (Figuur 1). Consumenten krijgen dan
de keuze uit verschillende soorten distributieplatforms,
zoals kabel, telecommunicatie, satelliet of antenne. De
leveranciers daarvan zullen ernaar streven een pakket
gelijkwaardige entertainment-, communicatie- en informatiediensten te leveren voor het Digitale Huis. Hierdoor zullen ze elkaars voormalige kernmarkten betreden.
Waarover in de branche al tien jaar gesproken wordt,
wordt eindelijk realiteit. Consumenten in België kunnen al kiezen voor een compleet triple play-pakket (televisie, breedband en telefonie) van hun kabelexploitant
(bijv. Telenet) of het gevestigde telecommunicatiebedrijf
Belgacom. Ook Franse consumenten kunnen kiezen uit
het triple play-aanbod van kabelexploitanten (bijv. UPC
Noos) of France Telecom. Om een reeks nieuwe digitale
diensten, zoals interactieve televisie, VoD of interactief gamen, aan consumenten thuis ter beschikking te
kunnen stellen, zijn sterke, gedigitaliseerde distributieinfrastructuren nodig.

Convergentie zal voornamelijk leiden tot een toename
van de concurrentie op basis van infrastructuur, doordat meerdere distributieplatforms toegang krijgen tot de
markt voor de levering van digitale televisie, breedband
en telefonie. Deze diensten die voorheen als afzonderlijke diensten geleverd werden via verschillende distributienetwerken, komen steeds vaker beschikbaar voor
digitale huishoudens in Europa in de vorm van multiplay-

De levering van convergente diensten aan miljoenen
huishoudens vergt enorme voorinvesteringen in de opwaardering van de bestaande infrastructuur en de aanleg
van alternatieve infrastructuren. Om deze vaste kosten
terug te verdienen, zullen netwerkexploitanten hun best
doen om hun aanbod te promoten en de marktpenetratie te verhogen. Deze “push” van exploitanten is van
belang voor succes op de markt. Alleen door snel een

Figuur 1: Convergentie van het Digitale Huis
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Morgen: Triple Play-diensten voor het Digitale Huis
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Internet
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Bronnen: Forrester Research, Booz Allen analyse
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toereikende schaalgrootte te bereiken om via geavanceerde distributieplatforms multiplay-diensten te leveren
aan zoveel mogelijk abonnees, kunnen bedrijven overleven op deze op infrastructuur gebaseerde markt, waar
het grootste deel van de totale kosten min of meer op
hetzelfde niveau blijft, ongeacht het aantal klanten. Gezien de enorme investeringen in infrastructuur en content
die al gedaan zijn door veel bestaande en nieuwe marktdeelnemers, is de convergentie tot het Digitale Huis niet
meer te stoppen.

weerspiegelt de versplintering van het kijkerspubliek. Het
aanbod en de diversiteit van premium content zal ook
aanzienlijk toenemen. Kijkers zullen bewuster kunnen
kiezen wat ze willen zien. Om aan alle wensen van individuele klanten te kunnen voldoen, zal er meer geïnvesteerd worden in programmering.

Tegelijkertijd zullen er door de grotere interactiviteit
via geavanceerde netwerken innovatieve diensten ter
beschikking komen. Dankzij geavanceerde digitale
diensten krijgen consumenten steeds
meer directe controle over de media,
De ontwikkeling van het Digitale
zodat ze kunnen zien wat zij willen en
Huis levert in Europa aanzienlijke
De ontwikkeling van het Digitale
wanneer ze het willen (IPG, PVR, VoD).
potentiële voordelen op voor conHuis levert aanzienlijke voordelen
Bovendien kunnen digitale huishoudens
sumenten. Zij krijgen de keuze
op voor de consument
rekenen op betere beeld- en geluidsuit verschillende geavanceerde
kwaliteit van het traditionele entertaininteractieve distributieplatforms,
mentaanbod, nu steeds betere distribudie allemaal even goed in staat
tiekwaliteit, zoals HDTV en audio, ter beschikking komt.
zijn om als one-stop-shop triple play-diensten te leveren.
Abonnees van digitale diensten in de Verenigde Staten
Elk distributieplatform zal een veelvoud leveren van de
kunnen hier nu al voor kiezen (Figuur 3) en doen dat
momenteel beschikbare gratis programmering, die voor
ook in groten getale. Consumenten zullen uiteindelijk
een aanzienlijk deel bestaat uit Europese, nationale en
ook kunnen bepalen op welk apparaat ze de content
lokale content: entertainment, cultureel en educatief. De
van hun keuze thuis willen ontvangen en bekijken. Diafgelopen jaren heeft de digitalisering reeds geleid tot
gitale huishoudens krijgen tevens de beschikking over
een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe kanainteractieve diensten die verder gaan dan audiovisuele
len. Sinds 2003 gingen er in Europa per jaar ruim 200
diensten. Digitale telefoniediensten (VoIP) zullen even
nieuwe kanalen de lucht in (Figuur 2). Deze ontwikkeling
gewoon worden als breedbandinternet met de verschilmaakt het niet alleen mogelijk content af te stemmen op
lende snelheidsniveaus (symmetrisch of asymmetrisch)
individuele kijkers, maar bevordert ook de opkomst van
waaruit consumenten kunnen kiezen om hun internetvermeer nichecontent, waardoor de culturele diversiteit gebinding speciaal op hun wensen af te stemmen.
stimuleerd wordt (bijv. content voor minderheden, speciale taalgerichte content). Deze gespecialiseerde content
Figuur 2: Ontwikkeling van Europese tv-kanalen
(1995-2005)
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Figuur 3: Digitale tv-diensten in de Verenigde Staten
(voorbeelden)
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te creëren met zijn iPod en iTunes, wat een bliksemsnelle
transformatie van de branche tot gevolg had. Tot nu toe
zijn er in totaal al meer dan 500 mln songs gedownload.
Apple heeft digitale muziekdownloads tot een overweldigend commercieel succes gemaakt. In het tweede
kwartaal van 2005 haalde Apple met iPod inkomsten
ter hoogte van $1,2 mrd, ruim een derde van de totale
inkomsten van Apple. In oktober 2005 kondigde Apple
de video-iPod aan, die tot een vergelijkbare transformatie van de branche voor digitale videodragers zou kunnen leiden. Consumenten zien de voordelen van digitale
diensten en zijn in principe wel geïnteresseerd. Consumenten tonen echter duidelijk meer belangstelling voor
nieuwe digitale diensten, nadat ze ermee hebben kunnen
kennismaken (Figuur 5). De branche moet zich bewust
2. Grote acceptatie verwacht: als consumenten het
zijn van de passieve aard van de consumentenvraag en
zien, willen ze het
proactief nieuwe digitale diensten bieden met weinig
belemmeringen voor consumenten en deze diensten
Hoewel de belangstelling onder consumenten enigszins
vervolgens actief promoten. Een goed voorbeeld van de
traag op gang kwam, blijkt uit kooptrends dat Europese
consumentenaard is de reactie op “TiVo”, de PVR-dienst
consumenten nu toch investeren in nieuwe technologiein de Verenigde Staten. Aanvankelijk had het bedrijf veel
en voor prettiger televisiekijken, zoals breedbeeld-LCD’s
moeite om consumenten te overtuigen
(liquid crystal display) en plasmavan de meerwaarde van hun dienst. Natelevisies (Figuur 4). De belangConsumenten zijn bereid over te
dat het bedrijf besloot de dienst eerst
stelling voor en bestedingen aan
schakelen op nieuwe apparatuur
een paar maanden gratis aan te biedigitale diensten van consumenvoor interactieve diensten of
den, bleek dat het abonnement na de
ten is enorm, als er maar een
verbetering van het mediagebruik
proefperiode zelden werd opgezegd. Nu
aantrekkelijk aanbod beschiken ze willen er ook voor betalen
is 93 procent van TiVo-gebruikers heel
baar is. In de muziekbranche wist
enthousiast over de dienst, met name
Apple zo’n aantrekkelijk aanbod
Tot slot zal het Digitale Huis grotere deelname aan de
maatschappij mogelijk maken. Elk Digitale Huis zal beschikken over interactieve toegang tot informatie en
diensten van algemeen belang (bijv. overheidsdiensten,
medische diensten, overheids- en parlementskanalen)
en gebruik kunnen maken van de mogelijkheid informatie uit te wisselen met overheids- en bestuurlijke instanties en proactief deel te nemen aan een democratische
maatschappij (bijv. door e-stemmen). In Italië kunnen
consumenten al lokale informatie raadplegen via hun tvtoestel, zoals telefoonnummers en openingstijden van
overheidsinstanties en alle vacatures van het plaatselijke arbeidsbureau.

Pagina 9

de belangstelling van consumenten voor deze technologie naar verwachting sterk zal toenemen. Japan en de
VS lopen momenteel voorop met HDTV. Eind 2004 kon
ruim 90 procent van de huishoudens in de VS beschikken over HDTV.

Figuur 4: Afzet van de “next generation” tv-apparatuur
onder consumenten in de EU
Afzet van Widescreen LCD en Plasma TV’s
(West-Europa)
Eenheden (x 1.000)
CAGR 1) 83%
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0
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(verwachting)

(1) CAGR = jaarlijks groeicijfer
Bronnen: IDC 2004, Booz Allen analyse

over de superieure gebruikersinterface, waardoor het
product heel eenvoudig te gebruiken is.
HDTV (High Deﬁnition Television) biedt consumenten
beeld van bioscoopkwaliteit en geluid van cd-kwaliteit:
de bioscoop in hun huiskamer. Het WK voetbal van 2006
in Duitsland zal in HDTV uitgezonden worden, waardoor

On-demand diensten zullen de verbreiding en het gebruik
van digitale televisie nog verder stimuleren. De voordelen van VoD zijn duidelijk voor de consument door de
overeenkomsten met de bestaande verhuurdiensten
van video’s en dvd’s,
maar VoD biedt meer
Betere televisiediensten:
gemak. VoD wordt
consumenten willen ze
dan ook beschouwd
graag … maar zien is
als een van de eerste
geloven
interactieve diensten
die de massamarkt
echt zal aanspreken. In de VS biedt marktleider Comcast
een uitgebreide videotheek waarin zowel gratis content
als betaalcontent, te vinden is. Ruim 65 procent van alle
huishoudens die Comcast VoD tot hun beschikking hebben, maakt er ook actief gebruik van en nieuwe Comcast
VoD-gebruikers plaatsen gemiddeld 23 bestellingen per
maand.
3. Reden voor actie: Europa loopt achter bij Azië en de
Verenigde Staten
Hoewel het duidelijk is dat Europa op weg is naar het
Digitale Huis, blijkt uit een vergelijking van de interna-

Figuur 5: Consumentenwaardering voor nieuwe digitale
en interactieve diensten
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Gebruikers van enkel analoge diensten
Gebruikers van digitale televisie

derlan
d

tionale markt dat andere regio’s ver vooroplopen wat
betreft penetratiepercentages en beschikbaarheid van
diensten. Veel Europese landen lopen nu signiﬁcant achter bij de Verenigde Staten qua penetratie van digitale
televisie (Figuur 6). De gemiddelde penetratie van digitale televisie in Europa bedraagt circa 20 procent. Een
getal dat schril afsteekt bij de Verenigde Staten, waar de
helft van alle huishoudens geabonneerd is op digitaletelevisiediensten. De Amerikaanse markt is niet alleen
groter, maar groeit ook sneller. Als gevolg daarvan vindt
in de Verenigde Staten een sterke toename plaats van digitale diensten en contentontwikkeling, terwijl in Europa
verbeterde diensten, zoals de elektronische programmagids (EPG), VoD en PVR, op de meeste markten pas net
ingevoerd worden.
Op het gebied van breedband loopt Europa duidelijk achter bij Azië. Met een gemiddelde penetratie van circa 24
procent zit Europa als geheel de Verenigde Staten op
de hielen, maar toonaangevende Aziatische landen als
Japan, Taiwan, Hongkong
en met name Korea lopen
Europa loopt achter bij
ver voor (Figuur 6).
de Verenigde Staten qua
penetratie van digitale
Met een penetratie van
televisie
en bij Azië met
bijna 80 procent is Korea
breedbanddiensten
een goed voorbeeld van
de positieve invloed van

breedband op de maatschappij. Online aankopen zijn
goed voor bijna 12 procent van de detailhandelomzet
in het land. In Korea reageren netwerk-exploitanten als
Korea Telecom op het naderen van het penetratieplafond
door zichzelf ten doel te stellen een “breedbandcommunicatieprovider” te worden en hun klanten hoge-snelheids- en kwaliteitsdiensten voor breedbandcommunicatie te bieden, zoals bestandsoverdracht, videodiensten
en peer-to-peer communicatie. De Koreaanse overheid
geeft het goede
voorbeeld
door
In Korea worden de voordelen
e-business te stivan
het Digitale Huis duidelijk:
muleren. De overbreedband
stimuleert onderwijs,
heid stapte al
innovatie,
economische groei
vroeg over op een
en
de
werkgelegenheid
systeem voor de
plaatsing van overheidsopdrachten
op basis van e-commerce. In 2001 werd ruim
80 procent van alle overheidsopdrachten online
geplaatst. De acceptatie van e-commerce heeft een positieve invloed gehad op de zakenwereld: bedrijven maken
niet alleen gebruik van internet om overheidscontracten
binnen te halen, maar de overheid maakt ook gebruik van
B2B-sites voor de aanschaf van goederen en diensten.
Deze voorbeelden van een ontwikkelde breedbandeconomie maken het belang duidelijk van breedband als sti-

Figuur 6: Penetratie van digitale tv en breedband in
2004
Penetratie van digitale tv in 2004
– Groeicurve –

Penetratie van breedband in 2004
– Groeicurve –
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JP Morgan 2005, Booz Allen analyse
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mulerende factor voor onderwijs, innovatie, economische
groei en de werkgelegenheid. Rond de breedbandproviders bevindt zich een grote groep bedrijven die meeproﬁteert van de breedbandinfrastructuur. Deze omgeving
zorgt op haar beurt voor economische groei, waardoor
weer nieuwe banen gecreëerd worden.
Voor digitale televisie gelden een hoge penetratie en toename van nieuwe digitale diensten in meer ontwikkelde
markten als de Verenigde Staten (Figuur 7).
De aanvankelijke groei van digitale televisie was gebaseerd op grotere diversiteit van kanalen en betere beelden geluidskwaliteit, waardoor consumenten konden
proﬁteren van hun eigen investeringen in breedbeeldtelevisies en betere home entertainment-systemen. Het aantal digitale kanalen is enorm toegenomen, met name als
gevolg van de consolidatie in de kabelbranche na 1996.
De investeringen van de kabelbranche hebben geleid tot
het ontstaan van een groter aantal “kabelnetwerken”, oftewel omroepen die gelieerd zijn aan kabelexploitanten
(zie ook de deﬁnitie bij Figuur 8). Volgens schattingen

networks” (politieke kanalen) en 30 regionale kabelnetwerken die zich toeleggen op diepgaande verslaggeving
van lokale en regionale nieuwsfeiten en staatszaken. De
tweede groeigolf
is, na betere kwaIn de Verenigde Staten zijn
liteit en meer kade voordelen en acceptatie van
nalen, gebaseerd
betere digitale-televisiediensten
op het succes van
duidelijk aangetoond: een groter
de PVR en VoD.
aanbod voor consumenten, meer
Beide technolokeuzevrijheid, meer entertainment
gieën verschaffen
en branchegroei. Digitale televisie
consumenten de
wordt een belangrijke factor voor
mogelijkheid
te
het ontstaan van een hechte
kiezen wat ze wildigitale maatschappij
len en wanneer ze
het willen. Bovendien zijn consumenten dankzij interactieve diensten meer
betrokken bij uitzendingen, doordat ze er actief aan kunnen deelnemen (Figuur 3). Andere interactieve diensten
bevorderen actief de voor iedereen toegankelijke digitale maatschappij, doordat ze beschikbaar zijn via het
televisiescherm in plaats van de computer. Zo biedt

Figuur 7: Afzet van PVR en VoD in de Verenigde Staten
vergeleken met Europa
17,9%

PVR-penetratie
% van huishoudens

VoD-penetratie
% van huishoudens
13,0%
11,3%

6,5%

6,0%
3,8%
0,0%

1,0%
2001

Europa

0,2%
2005

VS

Bronnen: EMEA 2004, Kagan Research 2005, Screen
Digest 2005, Booz Allen analyse

van de National Cable and Telecommunications Association (NCTA) en cijfers van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) is het aantal nationale
kabelnetwerken dat content levert aan kabelexploitanten
gestegen van 145 in 1996 tot 390 eind 2004; dat is een
stijging van 269 procent in 8 jaar (Figuur 8). De programmering is in de loop der jaren steeds diverser geworden.
Het programma-aanbod voor etnische groepen en andere
minderheden is sterk uitgebreid, bijvoorbeeld met “Black
Family Channel”, “Black Starz!” en “Discovery en Español”. Ook de lokale en regionale content heeft de afgelopen 19 jaar geﬂoreerd: Er zijn nu 25 “state public affairs
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0,3%
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Bronnen: EMEA 2004, Kagan Research 2005, Screen
Digest 2005, Booz Allen analyse

Cablevision, een kabelexploitant die met name actief is in
New York, interactieve diensten via het digitale platform
Interactive Optimum (iO), zoals “Metro Weather Interactive” met plaatselijke weersverwachtingen; “Metro Trafﬁc Interactive” met livebeelden van verkeersopstoppingen; en “iO Dashboard” waar gebruikers informatie over
nieuws, sport, weer en horoscopen kunnen raadplegen.
De concurrentiebasis verschuift zo van het aantal kanalen naar de breedte en kwaliteit van geavanceerde digitale diensten die een grotere betrokkenheid en interactiviteit mogelijk maken.

Figuur 8: Ontwikkeling van nationale kabelnetwerken 1)
in de VS – tv-kanalen (1996–2004)
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(1) Kabelnetwerken zijn omroepen die via satellieten informatie- of entertainmentpakketten leveren aan lokale kabeltelevisiebedrijven.
De kabelmaatschappijen distribueren de programma’s van de kabelnetwerken vervolgens via kabel naar individuele huizen in hun
franchise-gebied
Bronnen: FCC, NCTA

In toonaangevende landen op het gebied van digitale televisie, zoals het Verenigd Koninkrijk, is een sterke betaaltelevisiecultuur ontstaan, wat de productie van nieuwe content stimuleert. Uit analyse van de uitgaven voor
programmering van de grote Britse televisiezenders in de
beginjaren van de digitalisering komt deze trend duidelijk
naar voren. De uitgaven voor eigen programmering zijn
tussen 1998 en 2003 verdubbeld (Figuur 9).
Hierdoor beschikt het Verenigd Koninkrijk over ongeveer
vier keer zoveel betaalkanalen als Duitsland, waar de digitale penetratie net boven de 10 procent ligt (Figuur 10).
Zoals uit Figuur 10 blijkt, bestaat er een sterk verband
tussen het aantal betaalkanalen en de penetratie van digitale televisie in een land, waardoor er een positieve spiraal ontstaat: aantrekkelijke content op betaaltelevisie
trekt kijkers aan en
stimuleert de digitaIn voorbeeldgebieden in
le penetratie, terwijl
Europa blijkt dat Europese
hoge penetratie het
consumenten nieuwe
voor content proviinteractieve pc- en tv-diensten
ders aantrekkelijker
snel accepteren, als de value
maakt meer kanalen
proposition aantrekkelijk en
te ontwikkelen.
goed gecommuniceerd is

De hoge penetratie van digitale televisie in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland is voornamelijk gebaseerd op het
succes van satellietzender BSkyB, het grootste Britse
platform voor digitale televisie met 7,3 mln abonnees.
BSkyB bezit en exploiteert 22 kanalen die premium
entertainment (bijv. Sky Movies) en sport (Sky Sports)
bieden. Om verdere groei te stimuleren heeft het bedrijf
Freeview geïntroduceerd, een samenwerkingsverband
met de British Broadcasting Corporation (BBC), waarbij
klanten toegang krijgen tot digitale kanalen zonder een
maandelijks bedrag te hoeven betalen. Het motief is dat
Freeview-gebruikers kunnen overstappen op Sky voor een
nog groter aanbod aan televisiekanalen. Verder heeft het
bedrijf Sky+ op de markt gebracht, een PVR waarmee
klanten televisieprogramma’s digitaal kunnen opnemen
op de ingebouwde harde schijf. Het is deels aan deze
strategieën te danken dat 57 procent van Britse huishoudens over digitale televisie beschikt (Figuur 6).
Het succes van BSkyB is gebaseerd op drie hoofdpunten,
waarvan alle marktdeelnemers die overschakelen op digitale diensten iets kunnen leren. Ten eerste, BSkyB heeft
vanaf het begin sterk de nadruk gelegd op de kwaliteit
van de content. BSkyB biedt een grote verscheidenheid
aan kwaliteitskanalen, waaronder kanalen met premium
content (bijv. geheel gewijd aan sport of ﬁlms). Met name
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gezien de beperkte keuze aan gratis kanalen in het Verenigd Koninkrijk, kon BSkyB een zeer aantrekkelijk en
gevarieerd aanbod samenstellen voor consumenten. In
Europese landen met veel gratis analoge kanalen is het
voor exploitanten vaak moeilijker om een digitaal aanbod
samen te stellen dat zich onderscheidt van het bestaande analoge aanbod en meerwaarde biedt. Maar zoals in
de Verenigde Staten is gebleken, hoeft een groot aantal
analoge kanalen niet per se te verhinderen dat digitale
televisie een succes wordt op de massamarkt. Ten tweede, heeft BSkyB een aantrekkelijk betaalmodel ontwikkeld. Basisabonnees ontvangen alleen een basispakket,
maar ze kunnen dat “à la carte” aanvullen aan de hand
van hun wensen en ﬁnanciële mogelijkheden. De aantrekkelijkheid van het model van BSkyB voor andere content
providers is even belangrijk. Wanneer content providers
gebruik maken van het satellietplatform van BSkyB, ontvangen ze een eerlijk deel van de inkomsten en krijgen
ze langetermijncontracten en dus stabiliteit. Ten derde,
BSkyB heeft het belang aangetoond van uitstekende
verkoop- en marketingvaardigheden. BSkyB heeft een sterk
kwaliteitsmerk gecreëerd dat overeenkomt met het premium contentaanbod. De discussie over infrastructuur is
als volgt samen te vatten: het is belangrijk dat de branche
en toezichthouders breedband niet beschouwen als de
enige geschikte digitale infrastructuur. In de behoefte
van consumenten aan entertainment, informatie en interactieve diensten kan zowel door breedband als door
digitale televisie voorzien worden. In verder ontwikkelde
landen zoals het Verenigd Koninkrijk is de penetratie van

Figuur 9: Ontwikkeling eigen programmering,
gestimuleerd door digitalisering
(£ mln, voorbeeld Verenigd Koninkrijk)
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Bron: Booz Allen analyse

digitale televisie zelfs al hoger dan die van breedband en
naar verwachting zal digitale televisie digitale diensten
blijven leveren aan het merendeel van de bevolking.

Figuur 10: Betaalkanalen afgezet tegen digitale
penetratie (geselecteerde Europese landen)
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Bron: Screen Digest
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Frankrijk
Digitale penetratie

Italië

Spanje

Duitsland

III. ONTWIKKELING VAN HET CONCURRENTIELANDSCHAP VOOR HET
DIGITALE HUIS
1. Convergentie is realiteit
In veel Europese landen hebben de kabelexploitanten
de traditionele televisiemarkt achter zich gelaten en hun
serviceaanbod uitgebreid; eerst met breedbandinternet
en vervolgens met telefonie. Voor kabelexploitanten
vormde deze uitbreiding naar breedband en telefonie een
middel om hun omzet te vergroten door hun klanten extra
diensten te bieden.
Met name op
markten met heVeel kabelexploitanten hebben
vige concurrenhun aanbod in Europa met succes
tie op basis van
uitgebreid met breedband- en
infrastructuur zijn
telefoniediensten; evenwichtige
kabelexploitanconcurrentie op basis van
ten erin geslaagd
infrastructuur vormde de basis
breedbandpenevoor innovatie en afzet van
tratie te stimulede diensten
ren (Figuur 11).
Dat heeft ertoe
geleid dat landen
waar kabelbreedband een groot marktaandeel heeft, op
landelijk niveau een hoge breedbandpenetratie kennen.
Landen waar kabel populair is, zoals Nederland, België
en Zwitserland, lopen in Europa duidelijk voorop met een
breedbandpenetratie die de 37 procent overschrijdt.
Figuur 11: Penetratie van breedband en kabelbreedband
(Europa, 2004)
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(als % of totale aantal huishoudens)
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Daarentegen heeft in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk
de focus op concurrentie op basis van serviceaanbod
voor breedband (bijv. unbundled local loop) geleid tot
een gemiddelde penetratie van respectievelijk slechts
19 en 27 procent. De rol van kabelexploitanten bij het
stimuleren van penetratie wordt nog duidelijker, als we
kijken naar verbindingssnelheden en gemiddelde tarieven (Figuur 12). Over het algemeen hebben kabelexploitanten een aantrekkelijker aanbod voor consumenten:
snellere breedbandverbindingen tegen lagere prijzen in
vergelijking met de gevestigde telecommunicatiebedrijven (“incumbents”). Zoals uit Figuur 12 blijkt, bieden
kabelexploitanten een ruim twee keer snellere verbinding en aanzienlijke prijskortingen in vergelijking met de
gevestigde telecommunicatiebedrijven in landen waar
kabel sterk aanwezig is.
De gevestigde telecommunicatiebedrijven (“incumbents”) lopen hun achterstand snel in door te investeren
in opwaardering van het netwerk en door de markt voor
digitale televisie
agressief te beDe gevestigde telecommunicatietreden met hun
bedrijven zitten niet stil en breiden
aanbod van tehun aanbod uit met televisie- en
levisie via DSL
videodiensten
(Figuur 13). Een
goed voorbeeld
is France Telecom met zijn “MaLigne”-aanbod voor televisie via DSL. France Telecom heeft onlangs € 50 mln geinvesteerd in een 3-jarig contract met Canal+ voor exclusieve voetbalrechten voor uitzending via de telefoonlijn
(Figuur 26). Telecommunicatiebedrijven investeren ook in
de opwaardering van hun netwerken. Zo heeft Belgacom
€ 300 mln geïnvesteerd in de geplande opwaardering
tot VDSL (“very high speed digital subscriber line”) voor
2007.
Voor de gevestigde telecommunicatiebedrijven was de
uitbreiding naar televisie en video voornamelijk gebaseerd op defensieve overwegingen om het klantenbestand van hun vaste netwerk te beschermen (Figuur 14).
In de afgelopen jaren werd dat klantenbestand bedreigd
door aantrekkelijke alternatieve aanbiedingen van kabelexploitanten, maar ook van ULL-providers en mobiele
aanbieders. Gezien de relatief geringe omvang van de
Europese markt voor televisiedistributie (ca. € 21 mrd)
vergeleken met de markt voor vaste telefonie (ca.
€ 90 mrd) in Europa, kunnen de gevestigde telecombedrijven geen grote omzetgroei verwachten van hun
toetreding tot de televisiemarkt.

Bronnen: Screen Digest 2005, Booz Allen analyse

Pagina 15

Figuur 12: Vergelijking breedbandaanbod – kabel versus
telecom (vast tarief voor onbeperkte toegang, sept. ’05)
GB

CH

B

NL

A
20,4

Max.
downloadsnelheid
(Mbps)

10,0
2,0

4,0

6,0
2,4

12,3
8,0

4,0

2,0

32,37
26,80

26,70
Tarief per
maand per
Mbps
(€)

20,70

18,57
13,73

9,99
5,99

7,24
3,90

Bronnen: Bedrijfsinformatie, Booz Allen analyse

Figuur 13: Televisie-aanbod van gevestigde telecombedrijven (voorbeelden)
Tarieven en pakketten

Exploitant

MaLigne TV-basispakket à € 16 (bevat diverse
films en speciale tv-programma’s on-demand)

Commerciële lancering van TVoDSL-diensten
eind 2003, brede invoering

“TPS Panoramic” à € 35 (bevat exclusief voetbal,
filmkanalen, muziekprogramma’s, alle Franse en
veel internationale kanalen)

Uitgebreide VoD-videotheek (à-la-carte model)

BTiPlayer plus Freeview à € 126

Aanbod is inclusief EPG en interactieve functies
zoals antwoordapparaat, SMS en e-mail op tv

Sky+ box plus Sky TV à € 125 (bevat Sky+pakket, PVR, pauzeren van live-TV en direct
terugspoelen)
Tv
–
–
–

en VoD via ADSL:
“Classic+”-pakket à € 9,95 per maand
Voetbalpakket à € 15 tot € 25 per maand
Pay-per-view voetbal (zaterdagavondwedstrijden) à € 8 per wedstrijd
– VoD vanaf € 2 tot € 6 per-view en 24 uur
Biedt momenteel VoD
Films à € 0,95 tot € 4,95 per film en per-view

Bronnen: Bedrijfswebsites, Communications Week International, Booz Allen analyse

Pagina 16

Opmerkingen

Sky-aanbod is inclusief PVR
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Interactieve diensten zijn onder meer stemmen,
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Biedt VoD, extra tv-programma’s, webmaildiensten
Verwacht in het 4 kwartaal van 2005: EPG,
Triple Play, interactiviteit (e-mails op tv,
informatie op tv)

Figuur 14: Redenen van telecommunicatiebedrijven
voor Triple Play-aanbod
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Bron: Booz Allen analyse

France Telecom kwam in december 2003 bijvoorbeeld
met het “MaLigne TV”-aanbod in reactie op het verlies
van marktaandeel op de breedbandmarkt en dalende
groothandelsprijzen. In het eerste kwartaal van 2005
groeide het klantenbestand snel tot 100.000 abonnees.
Door snelle geograﬁsche uitbreiding naar de grote Franse
steden heeft deze televisiedienst momenteel een potentieel bereik van 8,5 mln huishoudens (33 procent) dat
naar verwachting voor eind dit jaar zal toenemen tot 10
mln huishoudens. Tegelijkertijd breiden ook alternatieve
telecommunicatiebedrijven hun serviceaanbod uit.
Fastweb, de op
een na grootste
exploitant van
een vast netwerk
in Italië, was de
eerste die televisie via breedband aanbood. Het bedrijf introduceerde in 2001 al VoD
en kwam in de zomer van 2003 met een volledig televisieaanbod via DSL. De sleutel van het succes van Fast
web is de sterke entertainmentgerichte contentstrategie (broadcast tv, betaaltelevisie, VoD) die de afzet
van de kernproducten (VoIP, breedbandinternet) ondersteunt. Fastweb biedt nu met succes een uitgebreid
triple play-entertainmentpakket via zijn glasvezelnetwerk om zich te onderscheiden van het aanbod van
Telecom Italia. In 2004 nam 35 procent van alle particuliere klanten een abonnement op het pakket
“Tutto Senza Limiti”, dat onbeperkt telefoneren en internet biedt, en 10 procent van de nieuwe klanten koos voor

Alternatieve telecombedrijven
komen steeds vaker met een
triple play-aanbod om zich te
onderscheiden van de concurrentie

het premium pakket “Fastweb Total”. De lage penetratie
van pc’s (ca. 50% in Italië) vormde geen belemmering
voor de groei: de goede tv-content maakte het pakket
ook aantrekkelijk voor niet-pc-gebruikers. Zo’n 20 procent
van Fastweb-klanten beschikt niet over een computer.
Evenzo biedt Iliad in Frankrijk nu “Free”, een compleet
triple play-pakket voor € 29,99/maand. Aan het eind van
het tweede kwartaal van 2005 had Free 1,3 mln ADSLabonnees, 1,1 mln telefoongebruikers, 1 mln triple playabonnees met tv-basispakket (80 kanalen) en 130.000
abonnees van betaaltelevisie (tot 260 televisiekanalen).
Deze exploitatiecijfers maken van Iliad de grootste aanbieder van televisie en telefonie via DSL in Europa.
2. De regels veranderen: patronen van het nieuwe concurrentielandschap
In de convergentiestrijd was breedbandinternet als eerste
aan de beurt (Figuur 15). Op de breedbandmarkt trachten kabelexploitanten en telecommunicatiebedrijven een
groter marktaandeel te veroveren door de verbindingssnelheid te blijven verbeteren. De consument proﬁteert
daarvan. Vervolgens was spraaktelefonie aan de beurt
en nu begint de strijd om de televisie-/videomarkt.
Er zijn verschillende
infrastructuurleveranciers die strijden
om de toekomstige
televisiedistributiemarkt. De overstap

Na breedband en telefonie is
televisiedistributie de volgende
markt waar zich nieuwe
concurrenten aandienen
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Figuur 15: Concurrentie op het gebied van convergentie
(geselecteerde Europese markten)
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Noot: Totale inkomsten betreffen niet de totale marktomvang, maar alleen de inkomsten van de gevestigde telecommunicatiebedrijven
en de kabeltelevisiebedrijven
Bronnen: Screen Digest, Bedrijfswebsites, Booz Allen analyse
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Figuur 16: Verschillende providers op de markt voor
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Platform

Succes tot nu toe

Voorbeelden

Figuur 17: Succesverhalen Triple Play en bundels
(voorbeelden)
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Bronnen: Bedrijfsinformatie, Booz Allen analyse

van analoge naar digitale televisie zal deze veranderingen in de structuur van de televisiemarkt versnellen,
omdat voor digitale televisie een digitale Set Top Box
(STB) nodig is. De consument neemt in deze fase een
aankoopbesluit, wat concurrenten de mogelijkheid biedt
nieuwe klanten te werven. Verschillende soorten nieuwe
aanbieders proﬁteren van de overstap van analoog naar
digitaal door zich op de televisiedistributiemarkt te begeven (Figuur 16).

2.923

3.008

3P

632

740

2P

1.448

1.375

1P

843

900

1Q04

1Q05

25%
3P-abonnees

Multiplay-pakketten spelen een cruciale rol bij het commerciële serviceaanbod van Telewest. Van de bestaande
klanten heeft 30 procent een abonnement op een triple
play-pakket en van alle nieuwe klanten die Telewest
werft, neemt 80 procent een abonnement op meerdere
diensten. Hetzelfde geldt voor NTL in het Verenigd
Koninkrijk, waar 25 procent van de abonnees heeft
gekozen voor triple play-diensten en ruim 70 procent van
alle abonnees gebruik maakt van meer dan één dienst.

Niet alle platforms beschikken echter over hetzelfde
De concurrentie op de convergentiemarkt zal in de toetechnische potentieel om triple play te kunnen bieden.
komst voornamelijk gebaseerd zijn op triple play- of multiDTT (digital terrestrial teleplay-aanbod. Consumenten krijgen de keuze
vision) heeft een aanzienuit verschillende geavanceerde distributielijke geograﬁsche dekking
platforms die allemaal even goed in staat zijn
De concurrentie zal in
gerealiseerd, maar het platom als one-stop-shop triple play-diensten te
toenemende mate gebaseerd
form kent ook grote nadeleveren. Er zijn al succesverhalen bekend
zijn op multiproductpakketten (tv,
len: vergeleken met andere
van de meer ontwikkelde markten, bijvoorinternet, telefonie) die alles bieden
technologieën is de videobeeld het Telewest-aanbod in het Verenigd
wat een huishouden nodig heeft;
capaciteit kleiner en het beKoninkrijk of de SBC/Bell South/Cingulartriple play-succesverhalen zijn
schikt niet over de mogelijkbundel in de Verenigde Staten (Figuur 17).
wereldwijd aan de orde van de dag
heid telefonie of breedband
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te leveren. Voor DTH (satelliet-tv) gelden soortgelijke beperkingen. Ook bij dit platform ontbreekt het aan volledige triple play-capaciteit met slechts beperkte mogelijkheden voor breedband en telefonie. Bovendien moeten
de huidige satellieten op de middellange termijn aanzienlijk opgewaardeerd worden om een grotere bandbreedte
te kunnen bieden, met alle bijbehorende risico’s van de
plaatsing van de satelliet en ruimtetechnologie. Aan de
andere kant kunnen leveranciers van satelliettelevisie
snel inspelen op de markt, hebben ze lage onderhoudskosten en zijn ze innovatief gebleken bij het ontwikkelen
van nieuwe videofuncties zoals PVR of near-VoD.

nieuwe digitale content en upfront marketing investeringen om consumenten te laten migreren naar het digitale platform (Figuur 18).
Marktdeelnemers moeten over aanzienlijke ﬁnanciële
draagkracht beschikken om de genoemde grote voor-investeringen en de bijbehorende risico’s te
Schaalgrootte zal een steeds
kunnen dragen. Exgrotere
rol gaan spelen in het
ploitanten met grote,
concurrentielandschap
voor
stabiele geldstromen
convergentie
om
de
benodigde
en open toegang tot
voorinvesteringen te kunnen
de kapitaalmarkten
dragen
en volledige triple playzijn daarbij in het
diensten
te kunnen bieden
voor-deel. Een groot
abonneebestand is
ook cruciaal om de grote voorinvesteringen terug te verdienen, omdat de gemiddelde kosten per abonnee lager
zullen zijn. Bovendien kunnen grotere spelers gebruik
maken van hun bestaande klantenbestand bij de invoering van nieuwe diensten. Kritische massa is essentieel
om nieuwe diensten met succes te promoten voor de
massamarkt, bijvoorbeeld door middel van landelijke tvcampagnes.

Het snelle succes met digitalisering van DTH leidde tot
een competitieve reactie van de andere platformaanbieders. DSL was sneller dan kabel met het
Distributieplatforms die
brengen van breeduitsluitend televisie bieden,
band naar de Europese
bevinden zich in een minder
huishoudens dankzij de
gunstige positie, omdat ze
lagere investeringskosgeen triple play-diensten
ten per huishouden en
kunnen bieden
het bijbehorende goede
rendement op de korte termijn. Maar dit platform heeft
problemen met het betreden van de markt voor digitale
televisie, doordat eerst aanzienlijke opwaarderingen noHoewel zowel kabelexploitanten als telecommunicadig zijn om voldoende capaciteit te creëren voor betere
tiebedrijven de migratie naar het Digitale Huis zullen
digitale diensten. Qua capaciteit voor videodifferentiatie
stimuleren, concurreren ze niet op gelijke voet. Op de
wordt de norm momenteel gesteld door kabeltechnoloconvergentiemarkt, waar triple play-pakketten de bagie. Naast PVR, VoD, EPG en dergelijke biedt kabel geïnsis voor concurrentie vormen, binden exploitanten de
tegreerde triple play-capaciteit en een zeer grote bandstrijd aan met hun volledige ﬁnanciële draagkracht van
de gecombineerde activiteiten op het gebied van telebreedte voor video en data. Hoewel opwaardering van
het netwerk op de middellange termijn noodzakelijk
Figuur 18: Belang van schaalgrootte bij de
is, biedt kabel als distribuontwikkeling van het Digitale Huis
tieplatform toch de superieure technologie.
Hoofdzaken

Om met succes te concurreren op de triple playmarkt wordt de economische omvang en kracht
van de marktdeelnemers
van steeds groter belang.
Voor de ontwikkeling van
het Digitale Huis zijn grote
voorinvesteringen nodig
die niet schaalbaar zijn
naar het aantal klanten,
d.w.z. dat ze gedaan moeten worden lang voordat
de klant zich op de dienst
abonneert. De belangrijkste
vaste-kostenposten
zijn opwaardering van het
netwerk, ontwikkeling van
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Infrastructuur/
Abonneebestand

Grotere netwerkdekking/abonneebestanden
maken snellere penetratie van nieuwe
diensten mogelijk
Penetratiesnelheid is belangrijkste factor om
van de nieuwe diensten te profiteren

Marketing/
Verkoop

Bij groot abonneebestand kan marketing
effectiever ingezet worden, bijv. tv-campagnes
zijn niet geschikt voor regionale franchise,
meer cross-selling bij groter abonneebestand
(lagere kosten per klant)

Bedrijfsactiviteiten

Financiële
draagkracht

Bron: Booz Allen analyse

Kernactiviteiten, bijv. klantenservice,
IT-platforms bieden schaalvoordelen en dus
lagere kosten per abonnee
Bedrijfsactiviteiten op basis van infrastructuur
zijn kapitaalintensief – grotere geldstromen en
betere toegang tot kapitaalmarkten vergroten
de flexibiliteit om zo nodig snel te reageren

Omvang wordt steeds
belangrijker in strijd om
het Digitale Huis
(d.w.z. Triple Play)

Figuur 19: Inkomstenvergelijking tussen gevestigde
telecombedrijven en kabel-tv-bedrijven (€ mrd, 2004)
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Noot: Bij “inkomsten” zijn inbegrepen: vaste telefonie, mobiele telefonie, internetverbinding en televisiedistributie
Bronnen: ABN Amro 2004, Screen Digest 2005, bedrijfsinformatie, Booz Allen analyse

Figuur 20: Convergentiemarkten in Europa 1)

Gevestigde
telecombedrijven
(“incumbents”)
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internet
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(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Bronnen: EITO 2005, Booz Allen analyse
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fonie, breedband en televisie (Figuur 19). De grote nationale telecommunicatiebedrijven hebben daardoor
al een voorsprong op deze nieuwe markt. In veel landen, waaronder landen waar kabel populair is zoals
Nederland en België, is het gevestigde telecommunicatiebedrijf ruim zeven keer zo groot als alle kabeltelevisiebedrijven bij elkaar (Figuur 19). Deze situatie wordt nog
verergerd, doordat de kabelbranche verdeeld is in regionale kabelconsessies, die de strijd moeten aanbinden
met een gevestigd telecommunicatiebedrijf met landelijke dekking. Zo is in Nederland het gevestigde telecommunicatiebedrijf KPN 14 keer zo groot als de grootste
kabelexploitant UPC.
Gevestigde telecommunicatiebedrijven kunnen nog
steeds rekenen op enorme inkomsten van hun netwerken voor vaste en mobiele telefonie, die ze graag zullen
besteden aan hun toetreding op de markt voor het Digitale Huis. Deze ongelijkheid (zie Figuur 19) zou voor problemen kunnen zorgen
bij de ontwikkeling
van het Digitale
Gevestigde telecommunicatieHuis. Een meer
bedrijven bevinden zich in een
alomvattende visie
goede positie om de markt voor
op de convergenhet Digitale Huis te domineren
tiemarkt is dan ook
van groot belang.
Voordat een innovatief EPG- of VoD-aanbod ontwikkeld
en aan de consument aangeboden kan worden, dient
de benodigde bidirectionele infrastructuur aangelegd te
worden. Bij DTH-satelliet en DTT ontbreekt het retourkaFiguur 21: Platformabonnees in Europa 1) (mln, 2004)
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(1) België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
(2) Cijfers voor telecommunicatiebedrijven betreffen alleen abonneeaantallen
van gevestigde telecommunicatiebedrijven
Bronnen: Screen Digest 2005, ABN Amro 2004, Informa 2004, Booz Allen analyse
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naal en de point-to-point capaciteit die nodig is voor geavanceerde digitale diensten met meerwaarde (bijv. VoD,
interactieve diensten). De digitalisering op de convergentiemarkt zal dan ook voornamelijk gestimuleerd worden
door telecommunicatiebedrijven
Op veel markten zullen
en kabelexploikabelexploitanten de enige
tanten: zij zijn de
serieuze kandidaten zijn die
enigen die geïnde strijd met de gevestigde
tegreerde triple
telecombedrijven om het
play-pakketten
Digitale Huis kunnen aanbinden
kunnen bieden
met breedbandinternet, digitaletelevisiediensten en vaste telefonie. Deze twee groepen
aanbieders zullen bedrijfsmodellen voor de branche
moeten ontwikkelen; aan hen de taak ervoor te zorgen
dat convergentie werkt voor de hele waardeketen en winwin-oplossingen te zoeken voor alle partijen. Deze platform-aanbieders investeren verhoudingsgewijs ook het
meest in de infrastructuur: de investeringen bedragen
circa 20 procent van hun inkomsten.
Uiteindelijk zullen kabelexploitanten en telecommunicatiebedrijven direct de strijd met elkaar aangaan op drie
markten (breedband, telefonie en televisie), mits de kabelmaatschappijen de schaalgrootte kunnen bereiken
die nodig is als tegenwicht voor de dominante marktpositie van het telecommunicatieplatform (Figuur 20).
Beide marktdeelnemers trachten hun huidige marktaandeel te verdedigen en tegelijk nieuwe inkomstenbronnen
te ontwikkelen buiten hun respectievelijke kernmarkten.
DTH zal een sterk platform blijven voor standaard en premium digitale diensten vanwege het integrerende karakter van de providers die gebruik maken van satelliet. DTT
daarentegen zal in de meeste landen waarschijnlijk een
kleine marktdeelnemer blijven (Figuur 21). Zowel DTHals DTT-providers zullen uitsluitend kunnen concurreren
op de markt voor televisiedistributie (Figuur 20).
Anders dan in de Europese landen bestond er in de
Verenigde Staten een meer homogeen en evenwichtig
competitief landschap,
waar kabelexploitanten
Brancheconsolidatie zou
schaalgrootte
konden
het concurrentievermogen
opbouwen om de concurvan kabelexploitanten ten
rentie met telecommuniopzichte van de gevestigde
catiebedrijven te kunnen
telecommunicatiebedrijven
aangaan (Figuur 22).
verbeteren en ontwikkeling
In de Amerikaanse kabelvan de markt bevorderen
branche heeft de afgelopen 10 jaar een enorme
consolidatie plaatsgevonden, met name na de deregulering van 1996, wat in het grootste deel van Europa niet
mogelijk was. Deze consolidatie heeft geleid tot grote,

Figuur 22: Concurrentielandschap in de Verenigde
Staten

Video ARPU-ontwikkeling Comcast
- 2002–2004 -

Telecombedrijven

20,3

2. Time Warner Cable

71,3

11,1

40,8

3. Cox

6,4

4. Charter

5,0

5. Cablevision

3,1

6. MediaCom

1,1

2. SBC

27,4

13,8

5. Qwest

Grootste nationale kabelexploitant in
Europa (KDG) is ongeveer even groot als de
op vijf na grootste marktdeelnemer in de VS
(KDG inkomsten 2004 = € 1,044 mrd)

De digitalisering van televisie vereist nieuwe
“win-win”-bedrijfsmodellen en partnerships
binnen de hele waardeketen, zodat de
verschillende marktdeelnemers hun grote
voorinvesteringen kunnen terugverdienen

Figuur 23: Investeringen in programmering door
Amerikaanse kabelexploitanten ($ mrd, 1992-2004)
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Bronnen: Vintage Research, A.G. Edwards, Jaarverslagen, Booz Allen analyse

steeds toenemende
investeringen in content en de ontwikkeling van nieuwe digitale
diensten (Figuur 23).

$ 56,3

3. Sprint

20,3

1,0

7. Insight

1. Verizon

$ 53,7

15%
10%
Comcast
5%
0%
1Q
03
3Q
03
1Q
04
3Q
04
1Q
05

1. Comcast

PVR-penetratie (als % van
aantal digitale abonnees)

Kabelexploitanten

Totale inkomsten video
per basisabonnee

Inkomstenvergelijking telecombedrijven en kabelexploitanten in de VS
- $ mrd, 2004 -

5,6

2
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Noot: Bij de uitgaven voor programmering zijn inbegrepen: licentiekosten, auteursrechtkosten en
investeringen in lokale programmering
Bronnen: NCTA-schattingen op basis van cijfers van Kagan Research, LLC en het U.S. Copyright Office

De investeringen van Amerikaanse
kabelexploitanten in de programmering bleven stijgen van $3,8 mrd
(1992) tot bijna $12,7 mrd (2004),
waardoor de keuze en kwaliteit van
het aanbod voor consumenten toenam. De schaalgrootte
van Comcast was bijvoorbeeld essentieel voor de
ontwikkeling van nieuwe
digitale diensten en content, waaronder een uitgebreid, gratis on-demandaanbod, dat consumenten
in staat stelt kennis te maken met toekomstgerichte
diensten.
Vergeleken met kabel-exploitanten in de VS, zijn de
Europese kabelmaatschappijen aanzienlijk kleiner. De
grootste Amerikaanse kabelexploitant, Comcast, heeft
ruim 20 keer zoveel inkomsten als Kabel Deutschland
(KDG), de grootste nationale kabel-exploitant in
Europa.
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Figuur 24: Veranderende bedrijfsmodellen in de
digitale wereld
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Bron: Booz Allen analyse

Het Digitale Huis vormt een belangrijke zakelijke kans,
maar vereist sterk ondernemerschap. Veel verschillende marktdeelnemers moeten in deze ene zakelijke kans
investeren. Fabrikanten van hard- en software moeten
voordelige STB’s en infrastructuur ontwikkelen. Distributeurs moeten investeren in nieuwe infrastructuur en
hun klantenbestand opbouwen/laten migreren.
Content providers moeten nieuwe digitale interactieve content ontwikkelen, die aanvankelijk wellicht weinig kijkers
zal trekken. Alle partijen moeten dan ook kunnen delen
in het groeipotentieel dat ontstaat door de toename van
de totale inkomsten. De levering van diensten voor het
Digitale Huis is complex en vereist vaak dat verschillende marktdeelnemers binnen de waardeketen met elkaar
samenwerken: netwerkexploitanten, omroepen, content
providers en service providers. De grootste uitdaging
voor alle deelnemers aan de nieuwe convergente digitale
markt is dan ook het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en partnerships. In Figuur 24 wordt deze uitdaging toegelicht aan de hand van een klein deel van
de inkomstenstroom tussen distributeurs en content
providers. Op dit moment kunnen omroepen rekenen
op het beproefde bedrijfsmodel van de analoge markt,
dat sterk gebaseerd is op reclame-inkomsten voor het
leveren van content aan zoveel mogelijk kijkers. De overstap naar digitale bedrijfsactiviteiten vormt een ﬁnanciele uitdaging voor zowel distributeurs als omroepen. Van
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distributeurs vergt de overstap naar digitaal grote voorinvesteringen (vaste kosten) die niet eenvoudig terug
te verdienen zijn. Zij zullen dus proberen nieuwe en aantrekkelijke diensten te ontwikkelen op pay-per-view of
per-use basis. Content providers en omroepen daarentegen zien hun reclame-inkomsten teruglopen op de meer
geïndividualiseerde markt voor digitale televisie, waar
het trekken van grote kijkersaantallen ondergeschikt
wordt aan het aantrekken van de juiste kijkers. In
de digitale wereld van morgen wordt dit potentiële
verlies ruimschoots gecompenseerd door hogere
inkomsten uit abonnementen en lagere uitzendkosten.
De ontwikkeling van deze nieuwe bedrijfsmodellen vormt
een grote, maar niet onoverkomelijke uitdaging, zoals
al is gebleken op verder ontwikkelde markten. Vooral
kleinere en middelgrote omroepen
krijgen de kans om
Content zal de belangrijkste
een deel van de toeonderscheidende factor zijn in
nemende inkomstende strijd om het Digitale Huis
stromen binnen te
halen, bijvoorbeeld,
door hun kanalenpakket uit te breiden. Kleinere omroepen die belemmerd werden door de beperkte distributiecapaciteit van de analoge markt, zullen de consument eenvoudiger kunnen bereiken, nu ze zelf kunnen
kiezen uit alternatieve distributieplatforms. Een goed
voorbeeld van een geslaagd bedrijfsmodel is het part-

Figuur 25: Kosten voor voetbalrechten 1)
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(1) De kosten van de rechten in Frankrijk vóór 1999 geschat op € 10 mln op basis van het TF1-bod van € 10,7 mln in 1999
(2) Deze kosten betreffen de totale prijs van alle te koop aangeboden rechten op de nationale voetbalcompetities,
d.w.z. de prijs die door de verschillende partijen gezamenlijk betaald is
Bronnen: E&Y, KeK, Euromarketing Crain Communications, Reuters, Booz Allen analyse

nership tussen BSkyB en Eurosport, waarbij Sky de
premium sportcontent levert en Eurosport de niet-premium sportcontent. Op basis van een strategisch partnership met BSkyB voor de lange termijn en met een
eerlijke verdeelsleutel voor de inkomsten kon Eurosport
een nieuw digitaal kanaal, Eurosport 2, ontwikkelen
dat met name live-evenementen en sportnieuws uitzendt.
Alle deelnemers aan de waardeketen moeten instemmen met en zich inzetten voor realisatie van alle groeikansen die de digitale wereld biedt. Groei is gebaseerd
op doelgerichte en interactieve reclame, hogere abonnementsinkomsten voor betere diensten en content en
nieuwe inkomstenstromen van interactieve diensten,
zoals gerichte informatie, winkelen en gamen. In Italië
biedt omroep Mediaset bijvoorbeeld al premium content op pay-per-view basis via de optionele toegangsmodule in de STB. In elke winkel kan een speciale en
niet-persoonsgebonden prepaid kaart gekocht worden,
waarmee de klant een evenement of speciaal pakket
naar keuze kan bekijken. De kaart kan enkele keren
worden opgeladen en moet na de vervaldatum vervangen
worden. De inkomsten worden verdeeld tussen alle verschillende betrokkenen. Het succes van dit voordelige,
interactieve aanbod is overweldigend: 4 maanden na

de invoering ervan zijn er al 1,2 mln prepaid smartcards
verkocht.
3. Premium content is de sleutel tot succes: de concurrentie zal nog heviger worden
Op de convergentiemarkt is in toenemende mate een
soortgelijk aanbod mogelijk via verschillende infrastructuren. Consumenten hoeven niet langer een abonnement
te hebben bij een telecommunicatiebedrijf voor betrouwbare telefoniediensten. De infrastructuur en ondersteunende technologie zullen minder belangrijk worden; de
consument zal alleen
nog hoeven te letten
De concurrentie om
op content en service(premium) content
aanbod. Onder deze
zal
toenemen door de
omstandigheden zullen
ontwikkeling
van het
distributeurs zich moeDigitale
Huis
ten gaan onderscheiden van hun concurrenten. Dat kan in principe
op drie manieren: (1) contentaanbod, inclusief content
on-demand, (2) servicefuncties (bijv. HDTV, IPG, PVR) en
(3) prijs.
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Figuur 26: Concurrentie om exclusieve voetbalrechten (voorbeelden)

France Telecom
€ 50 mln
voor 3 jaar

Belgacom
€ 36 mln
per jaar

Versatel
€ 30 mln
voor 3 jaar

Canal+ kocht de exclusieve rechten voor de Franse
voetbalcompetitie voor € 600 mln per jaar voor de
periode van 2005-2008
FT verwierf exclusieve rechten voor uitzending
via de telefoonlijn voor 7 van de 10 wedstrijden
tegen een bedrag van, naar verluidt, € 50 mln
voor de periode van 2005-2008

Belgacom heeft de exclusieve rechten van de
Jupiler League gekocht als paradepaardje van
het tv-aanbod waarmee het half 2005 van start ging
Naar verwachting zal echter pas eind 2006 landelijke
dekking gerealiseerd zijn

De rechten zijn op exclusieve basis verkocht in
afwachting van de volledige invoering van DSL-tv
In de beginfase kunnen slechts enkele tienduizenden
Nederlandse abonnees de livewedstrijden uit de
Eredivisie zien

Bronnen: Bedrijfsinformatie, Booz Allen analyse

Figuur 27: Verschillende niveaus van contentexclusiviteit

Toenemende mate van exclusiviteit

Niveaus van exclusiviteit

Voordelen

Nadelen

1. Platformexclusiviteit: Rechten exclusief voor een of enkele
platforms, niet beschikbaar voor andere platforms (bijv. Versatel
met live Eredivisie in Nederland)

Bevordert afzet van nieuwe
platforms/technologieën

Beperkt beschikbaarheid van deze
content tot selecte groep kijkers
Creëert ongunstig
concurrentielandschap

2a. Volledige kanaalexclusiviteit en kanaal verantwoordelijk voor
klantrelatie: De rechten worden exclusief door een kanaal gekocht.
Dit kanaal heeft relatie met klant (bijv. Canal+ in Frankrijk)

Helpt competitieve kanalen te
creëren

Distributeurs afhankelijker van de
houders van premium rechten

Distributie voor breed publiek
mogelijk

Grotere complexiteit voor
gebruikers

2b. Kanaalexclusiviteit en distributeur verantwoordelijk voor
klantrelatie: De rechten worden exclusief door een kanaal gekocht
dat de content aan alle andere platforms verkoopt tegen redelijke
commerciële voorwaarden (bijv. Sky Movies en Sports in het VK)

Helpt competitieve kanalen te
creëren

Vereist interventie van
toezichthouders voor de
vaststelling van “eerlijke en
redelijke” voorwaarden

3. Verdeling van rechten per platform: De rechten worden
onderverdeeld en aangeboden per platform (d.w.z. specifieke
rechten voor 3G mobiel, voor DSL, enz.)

Zorgt voor brede beschikbaarheid
van content

Beperkt mogelijkheden voor
nieuwe platforms om zich te
onderscheiden

4. Alle rechten beschikbaar voor alle kanalen en platforms

Zo breed mogelijke
beschikbaarheid van content

Beperkt waarde voor houders van
rechten

Distributie voor breed publiek
mogelijk

Beperkt mogelijkheden voor
nieuwe platforms om de markt te
betreden
Bron: Booz Allen analyse
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Figuur 28: Platform-exclusiviteit versus kanaalexclusiviteit

Platformexclusiviteit: Voorbeeld Foot+ in Frankrijk

Kanaalexclusiviteit: Voorbeeld SKY Sports in het Verenigd Koninkrijk

Canal+ kocht de exclusieve rechten
voor de Franse voetbalcompetitie voor
€ 600 mln per jaar voor de periode van
2005-2008

Sky Sports beschikt over exclusieve
content op het eigen kanaal
Het kanaal wordt verkocht aan alle
andere platforms (bijv. kabel zoals
NTL) tegen redelijke commerciële
voorwaarden

Bevordert afzet van nieuw platform (televisie via DSL)

Content beschikbaar voor alle platforms als ze deze
kanalen in hun pakket willen opnemen
Voordelen

Voordelen

FT verwierf exclusieve rechten voor
uitzending via telefoonlijn voor 7 van de 10
wedstrijden (Foot+) tegen een bedrag van,
naar verluidt, € 50 mln voor de periode
van 2005-2008

Versplinterde (premium) content is verspreid over
verschillende platforms wat leidt tot verwarring en
complexiteit voor consumenten
Consumenten moeten verschillende technologieën
aanschaffen om toegang te kunnen krijgen tot alle
beschikbare content

Brede beschikbaarheid van content
Biedt kanalen de mogelijkheid hun eigen merk te
profileren op verschillende platforms

Nadelen

Nadelen

Beperkt beschikbaarheid van specifieke content tot
selecte groep kijkers

Klanten kunnen het distributieplatform van hun
voorkeur kiezen zonder beperkingen van de
beschikbaarheid van content

Vereist mogelijk interventie van toezichthouders voor
de vaststelling van “eerlijke en redelijke” voorwaarden

Bronnen: Bedrijfsinformatie, Booz Allen analyse

niet bevorderen. Dat gebeurt alleen als consumenten erIn dat opzicht zal content veruit de belangrijkste ondervan overtuigd zijn dat ze waar voor hun geld krijgen. De
scheidende factor vormen voor distributeurs, omdat het
sleutel is dan ook het bieden van aantrekkelijke content
de algehele aantrekkelijkheid van het aanbod en uiteintegen een aantrekkelijke prijs.
delijk het marktaandeel bepaalt. Op alle ontwikkelde
markten voor digitale televisie is gebleken dat kwaliteitscontent essentieel is om penetratie te bevorderen. In de
De concurrentie om content, met name premium content,
Verenigde Staten was de eerste groeigolf van de penezal toenemen, doordat distributeurs de totale digitale
tratie van digitale televisie gebaseerd op het aanbod van
penetratie willen bevorderen en hun marktaandeel op
een veel groter aantal kanalen aan consumenten. Conde distributiemarkt willen veroveren. Zoals hierboven
sumenten zullen zich abonneren op digitale-televisiedienaangegeven, is het aantal (premium) betaalkanalen gesten om toegang te krijgen tot meer en betere content.
koppeld aan de totale penetratie van digitale diensten
Servicefuncties alleen zullen echter niet voldoende zijn
in verschillende Europese landen (Figuur 10).
om de penetratie sterk te bevorderen, omdat ze over het
Een van de belangrijkste vormen van premium content
algemeen (eerst) kleine doelgroepen zullen aantrekken in
is in heel Europa premium voetbal. De concurrentie om
plaats van het grote publiek. Ze blijken vaak een belangvoetbalrechten is dan ook aanzienlijk toegenomen,
rijk “extraatje” te zijn om de content ten volle te kunnen
waardoor de prijzen zijn gestegen
benutten en het gebruik van digitale tele(Figuur 25). In het Verenigd Koninkvisie in het geheel te verbeteren. Enkele
Eerlijke toegang tot premium
rijk heeft Sky het betaaltelevisiefuncties, zoals IPG, zijn sowieso alleen
content steunt doelstellingen
model met succes ontwikkeld van
nodig om overweg te kunnen met het
van openbaar belang
idee tot marktleiderschap, maar nu
toegenomen contentaanbod. Aantrekkeziet het bedrijf zich gesteld voor belijke content is dus een must; serviceperkingen bij de aankoop van eredivisierechten om zich
functies zijn belangrijk als extraatjes. Tot slot kan ook
verder te kunnen ontwikkelen. In Duitsland (1997) en
de prijs een onderscheidende factor vormen in de comFrankrijk (1999) zijn de prijzen van de rechten gestegen
petitieve omgeving. Prijs op zich zal de penetratie echter
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van tientallen tot honderden miljoenen, nadat Premiere
en Canal+ tot de markt zijn toegetreden. Onlangs werd
premium voetbalcontent ook ingezet om het TV DSLaanbod te promoten: in Nederland zendt Versatel livewedstrijden uit de eredivisie uit via zijn TV DSL-aanbod
en in België wil Belgacom de afzet van televisie via DSL
stimuleren door exclusief voetbal uit de Jupiler League
(de Belgische eredivisie) aan te bieden (Figuur 26).
Exclusieve premium sportrechten dragen duidelijk bij
aan de bevordering van platforms, maar kunnen op zich
vaak geen winst genereren voor contentaankopers en
distributeurs.
De hevige concurrentie om premium content zal in de
toekomst waarschijnlijk leiden tot verdere kostenverhogingen voor distributeurs. De schaalgrootte en ﬁnanciele draagkracht van een distributeur zal daarbij dan ook
steeds belangrijker worden, wat gevestigde telecommunicatiebedrijven een bevoorrechte positie geeft.
Eerlijke toegang tot premium content is een belangrijke
voorwaarde voor evenwichtige concurrentie. De waarde
van premium content wordt vaak beschermd en soms
verhoogd door exclusieve rechten. Er zijn echter verschillende niveaus van exclusiviteit denkbaar, uiteenlopend
van strikte platformexclusiviteit tot de beschikbaarheid
van rechten voor alle kanalen en platforms (Figuur 27).
Verschillende niveaus van exclusiviteit hebben uiteenlopende (positieve en negatieve) gevolgen voor de distributiebranche en de beschikbaarheid van content voor
consumenten.
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Hoewel een toenemende mate van platformexclusiviteit
de afzet van nieuwe diensten (voor dat platform) kan bevorderen, zou content buiten bereik kunnen komen van
consumenten die geabonneerd zijn op een ander distributieplatform. Zo beschikt France Telecom in Frankrijk
over de exclusieve voetbalrechten voor uitzending via
de telefoonlijn, waardoor kabelabonnees deze content
niet kunnen zien (Figuur 28). Het andere uiterste is de
beschikbaarheid van premium content voor alle kanalen
en platforms, wat in feite helemaal geen exclusiviteit
meer is en waardoor een breder publiek bereikt wordt.
Het vermindert echter wel de waarde van de rechten
van de oorspronkelijke contenteigenaar, wat zou kunnen leiden tot zeer beperkte ontwikkeling van premium
rechten. Ook de komst van nieuwe kanalen of platforms
zou hierdoor beperkt kunnen worden, omdat ze zich niet
kunnen onderscheiden van het bestaande aanbod. Een
ander alternatief is kanaalexclusiviteit (Figuur 28). In
dat geval beschikt een kanaal over exclusieve contentrechten, maar de content wordt gedistribueerd via verschillende alternatieve platforms om een breed bereik
te waarborgen. Op grond van de exclusiviteitsovereenkomst kan het kanaal zich onderscheiden en een eigen
merk creëren, zoals Sky Sports zich geproﬁleerd heeft
als merk voor premium sportevenementen. Bij kanaalexclusiviteit is de uitdaging het vaststellen van eerlijke
voorwaarden voor de samenwerking tussen het kanaal
en de distributeur. Vooral als het kanaal gelieerd of verticaal geïntegreerd is met een bepaald distributieplatform, kan de eerlijke beschikbaarstelling voor externe
distributeurs een probleem worden.

IV. UITDAGINGEN VOOR REGELGEVENDE INSTANTIES BIJ DE
ONDERSTEUNING VAN HET DIGITALE HUIS 2010
Technologische ontwikkelingen, concurrentieontwikkelingen en consumentenvoorkeuren leiden steeds sneller
tot een verandering in een groot deel van de aannames
die ten grondslag liggen aan de huidige regelgeving. Gezien de ontwikkeling
van het Digitale Huis
De evolutie in de richting van
en de convergentie
het Digitale Huis heeft geleid
van de media- en de
tot een verandering in de
communicatiemarkt,
aannames waarop de huidige
dienen beleidsmakers
regelgeving is gebaseerd
deze problematiek te
heroverwegen en bepaalde basisprincipes van de traditionele media- en telecommunicatieregelgeving aan te passen.

premium content, met name sport. Er is dus daadwerkelijk ruimte voor marktwerking die zorgt voor toenemende
concurrentie binnen de Europese audiovisuele sector.
Er valt een stortvloed aan content te verwachten naarmate de distributeurs zich op contentvlak steeds meer van
hun concurrenten zullen proberen te onderscheiden.

Ten slotte was men in landen als Duitsland, Italië, Zweden en Oostenrijk altijd van mening dat er publieke steun
nodig is om de consument thuis over bepaalde digitale
distributietechnologieën (bijvoorbeeld DTT) te laten beschikken. Nu de distributiemarkten zich al op basis van
concurrentie ontwikkelen, kan er door steun die niet
volledig neutraal is met betrekking tot de beschikbare
technologieën een kunstmatige onbalans in de markt
ontstaan, wat marktvervorming tot gevolg kan hebben.
Eén gangbare traditionele opvatting is dat de mediaOp 9 november 2005 besloot de Europese Commissie
distributie een knelpunt is. In het verleden namen de
dat krachtens de regels van de EU inzake overheidssteun
regelgevende instanties vaak op basis van vermeende
geen subsidies mochten worden verstrekt aan commercibeperkingen in de distributiecapaciteit en een gebrek
ele zendgemachtigden voor het gebruik van DTT in Berlijnaan vernieuwing van audiovisuele diensten een bescherBrandenburg. Eerder stemde de Commissie echter wel
mende houding aan ten opzichte van de content proviin met steun voor DTT in Oostenrijk. De Commissie beders om er zo voor te zorgen dat ook zij een eerlijke kans
nadrukt dat overheidsbeleid in het kader van de EU-rekregen om hun content te distribueren. In de situatie van
gels inzake overheidssubsidie ter ondersteuning van de
het Digitale Huis is dit anders. De frequentie en de bandovergang naar een digitale wijze van uitzenden (“digital
breedte spelen hier een minder grote rol. Het is zelfs
broadcasting”) beperkt dient te blijven tot ingrijpen via
zeer wel denkbaar dat er sprake zal zijn van een over(technologieneutrale) regelgeving, ﬁnanciële
aanbod aan distributiecapaciteit en
steun aan klanten, informatiecampagnes
een tekort aan content. Het traditiBestaande regelgeving kan
of subsidies die bedoeld zijn om speciﬁeke
onele denkbeeld is dat mediadistrieen belemmering vormen
markttekortkomingen te verhelpen of om
buteurs een (regionaal) monopolie
voor het Digitale Huis
sociale dan wel regionale cohesie te garanhebben. Maar ook dat is door de
concurrentie in de digitale wereld
deren.
ingrijpend gewijzigd. Er komt stilaan
De sectorstructuur rondom het Digitale Huis is zeer dynaconcurrentie op distributieniveau en deze zal in de toemisch en nieuwe technologische ontwikkelingen zullen
komst alleen maar toenemen. Het marktgedrag van de
elkaar snel opvolgen. De regelgevende instanties worden
distributiesector ten opzichte van de content providers
dus geconfronteerd met de uitdaging om constant hun
zal steeds meer worden beperkt door nieuwe platforms
beleid en de aannames waarop regelgeving wordt gebadie hun intrede zullen doen op de markt. Consumenten
seerd onder de loep te nemen en aan te passen aan de
hebben wel degelijk de keuze uit verschillende mediadisveranderende werkelijkheid.
tributeurs en kunnen zodoende de aanbieding kiezen die
hen de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.
Als dat niet gebeurt, zal de voortgang van het Digitale
Huis aanzienlijk worden vertraagd, wat ook aanzienlijke
Een andere traditionele beleidsopvatting is dat in de
gevolgen zal hebben voor de groei van de ICT-sector. Een
Europese audiovisuele sector overheids- en regelgevingste enge marktdeﬁnitie zou kunnen leiden tot onjuiste besteun vereist is, bijvoorbeeld door middel van uitzendslissingen met betrekking tot dominante marktposities,
quota’s voor lokale content. In de digitale wereld gaat
wat de groei van de sector zou kunnen remmen omdat
dit niet altijd op, aangezien de toetredingsbarrières voor
ongeschikte regelgeving wordt gehanteerd.
Europese content providers veel lager zijn en een aantal
“niche”-kanalen in ontwikkeling is. De toename van de
Zo kan de beslissing om de horizontale consolidatie van
multi-platformconcurrentie en van “triple play” zal leiden
een enkele-kabelmarkt geïsoleerd te benaderen in het
tot een sterk stijgende vraag naar nieuwe content, evenverleden best gerechtvaardigd zijn geweest: een regionale
als een grote stijging in de waarde van de rechten op
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monopoliehouder wordt verhinderd om verder te groeien
en mogelijk zijn machtpositie ten opzichte van de klant
te misbruiken. In een convergerende marktsituatie wordt
die consolidatie een stuk ingewikkelder. De kabelexploitant moet concurreren met een gevestigd telecommunicatiebedrijf met landelijke dekking dat verschillende malen groter is dan die kabelexploitant.

drage van de ICT-sector is aan de groei op lange termijn
en de werkgelegenheid in Europa en heeft in mei 2005
ook een nieuw strategisch beleidskader geïntroduceerd:
“i2010 – de Europese informatiemaatschappij 2010”.
Binnen dit kader stelt de Commissie drie topprioriteiten
voor ten aanzien van het Europees beleid inzake de informatiemaatschappij en de media:

In deze context versterkt die regelgeving een onevenwichtige marktstructuur, hetgeen uiteindelijk ook nadelig
kan zijn voor de consument. Zo zijn in Duitsland verschillende consolidatiepogingen tegengehouden door het
Bundeskartellamt. Hierdoor zijn de investeringsniveaus
aanzienlijk teruggelopen en heeft de invoering van digitale diensten vertraging opgelopen, waarvan de consument de dupe is.

1. De verwezenlijking van een Gemeenschappelijke Europese Informatieruimte waarin een open en competitieve interne markt voor de informatiemaatschappij en
media wordt gestimuleerd

Op vergelijkbare wijze kan de verticale integratie tussen
content providers en distributeurs de penetratie van Digitale Huizen stimuleren. De reden hiervoor is dat infrastructuurspelers zichzelf van hun concurrenten moeten
zien te onderscheiden in een
distributiemarkt
De EU beseft dat er een
waarop de concuruitdaging ligt en is met
rentie steeds heviverschillende initiatieven
ger wordt. Een van
gekomen, waarvan de i2010de belangrijkste
agenda het belangrijkste is
onderscheidende
elementen wordt
content. Nu duidelijk is dat op de distributiemarkt alternatieve infrastructuren beschikbaar zijn en dus geen
sprake meer is van monopolies, zou meer vrijheid op het
vlak van de contentverwerving, onder andere door verticale integratie, een positieve bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling van het Digitale Huis.

3. Totstandbrenging van een “Inclusieve Europese Informatiemaatschappij” die groei en werkgelegenheid
stimuleert op een wijze die geen afbreuk doet aan
duurzame ontwikkeling en waarin betere openbare
diensten en hogere kwaliteit van het leven voorop
staan

Tijdens de EU-top in Lissabon in 2000 heeft de EU zicht tot
doel gesteld om van de EU “tegen het jaar 2010 de meest
competitieve kenniseconomie van de wereld” te maken.
We zijn nu halverwege en er is weinig vooruitgang geboekt
in het bevorderen van het gebruik van breedband, e-commerce en, meer recentelijk, digitale televisie. Overheden
en regelgevende instanties zijn momenteel bezig om
hun rol in deze snel evoluerende sector te herdeﬁnieren.
Ze dienen de uitdaging aan te gaan om een gezond, evenwichtig en op concurrentie gebaseerd klimaat in stand
te houden en tegelijkertijd de belangen van de consument te beschermen. De Europese Commissie ziet in
dat er in reactie op deze fundamentele verandering in de
technologische ontwikkeling en de acceptatie ervan door
de consument proactief beleid nodig is. Nu de digitale
convergentie steeds meer een realiteit wordt, dient het
beleid eenzelfde ontwikkeling door te maken en moet de
nieuwe digitale economie erin tot uitdrukking komen. De
Europese Commissie heeft ingezien hoe belangrijk de bij-
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2. Innovatie en investeringen in ICT-research uitbouwen
om de economische groei te stimuleren en te zorgen
voor meer en betere banen

Andere beleids- en regelgevingsinitiatieven van de EU
waarin de uitdagingen van een nieuwe convergente informatiemaatschappij tot uitdrukking komen, zijn pogingen
om de digitale kloof te overbruggen en om de overgang
van analoge naar digitale (antenne)verzending van mediasignalen te versnellen. Wat de content betreft, is de Commissie permanent bezig om de principes van het concurrentiebeleid voor verschillende distributieplatforms toe
te passen op de toegang tot (en exploitatie van) content
(of rechten daarop) en tevens met de aanstaande herziening van de richtlijn Televisie Zonder Grenzen (Television
without frontiers, TVWF). Het huidige regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
(“NRF”) zal onder de loep worden genomen in afwachting
van de “netwerken van de volgende generatie”. Met de
effecten van convergentie en multi-platformconcurrentie
op gereguleerde markten zal rekening worden gehouden
bij de aanstaande beoordeling van de lijst van relevante
producten- en dienstenmarkten zoals aanbevolen door
de Commissie in het kader van NRF.
De potentiële voordelen van de ontwikkeling van het Digitale Huis in Europa zijn aanzienlijk. De consumenten krijgen directe toegang tot meer gevarieerde educatieve en
entertainment content. De digitalisering en convergentie
houden de belofte van de ontwikkeling van “niche”-content in zich, waardoor de culturele diversiteit behouden
blijft (bijvoorbeeld content voor minderheden, content in
speciﬁeke talen, Europese en lokale content). Toevoegen van een interactieve component aan het meest gebruikte mediaplatform (digitale televisie) zal een grote
bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de digitale

maatschappij (“inclusion”): televisie heeft het potentieel
om de massa te bereiken met interactieve diensten, die
momenteel alleen toegankelijk zijn voor huishoudens
met een pc en internettoegang. Zodoende hebben alle
Europese consumenten een realistische kans op toegang tot interactieve diensten, zoals on-demand content,
educatieve content, informatie van de overheid en het
parlement, of transactiealternatieven. De inspanningen
van de Europese Commissie om er actief voor te zorgen
dat antennediensten tegen het jaar 2012 zijn omgeschakeld naar digitale technologie, zouden deze ontwikkeling
moeten voeden. Bovendien zouden deze inspanningen
de basis moeten leggen voor breder beleid dat een coherente visie op het digitaliseringsproces van alle transmissienetwerken uitdraagt.
Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling van het Digitale Huis
het potentieel om een sterke groei van de sector en het
scheppen van banen te stimuleren, waarbij de intense concurrentie om het verkrijgen van toegang tot de thuisomgeving van de consument een extra
De ontwikkeling van het Digitale
impuls biedt. Om
Huis kan een stuwende kracht
de concurrentieworden achter de verdere
strijd te kunnen
ontwikkeling van de i2010volhouden, zijn
agenda gezien het duidelijke
grote investerinstreven om duurzame groei en
gen nodig omdat
werkgelegenheid te stimuleren
mediadistribudoor middel van informatie- en
teurs en content
communicatietechnologie
providers
zich
klaar maken om
nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en te introduceren en zo aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Convergentie vereist veel coördinatie tussen het
media- en het telecommunicatiebeleid. De EU-commissie heeft al een eerste stap in de goede richting gezet
door één Commissaris verantwoordelijk te stellen voor
zowel de informatiemaatschappij als de media, waarmee
in feite een Commissaris voor convergentie is benoemd.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor in Groot-Brittannië, waar één toezichthouder en mededingingsinstantie
bestaat voor de Britse communicatiesector, die verantwoordelijk is voor diensten op het vlak van televisie, radio, telecommunicatie en draadloze communicatie. De
meeste Europese landen blijven media en telecommunicatie echter met weinig coördinatie tussen de bevoegde
instanties reguleren, wat het uitwerken van regelgeving
en beleid in de huidige convergente wereld tot een enorme uitdaging maakt, en de kans op foute beslissingen
vergroot.
Nadat de nadruk in de jaren ’90 van de vorige eeuw
werd gelegd op vrijgave van de Europese telecommarkt,
was een groot deel van het informatiemaatschappijbeleid van de EU gericht op het stimuleren van de invoer

van breedband in de hele EU. Zowel het beleid als de
regelgeving van de EU hebben belangrijke parameters
gesteld voor het stimuleren van infrastructuurconcurrentie in de hele EU, waardoor de verdere invoering van
breedband(diensten) wordt gestimuleerd. Met name in
landen met grote concurrentie op het vlak van kabel en
DSL is de penetratie van breedband versneld, hetgeen
tastbare voordelen voor de consument heeft opgeleverd (Figuur 9). Ondanks de grote vorderingen die zijn
gemaakt bij het vergroten van de breedbandpenetratie,
heeft het breedbandbeleid van de EU niet de ambitieuze
groeidoelstellingen voor de Europese digitale economie
gerealiseerd die waren geformuleerd op de top van Lissabon in 2000. De “digitale kloof” is nog steeds een
probleem in de meeste Europese landen, wat in scherp
contrast is met de beleidsdoelstelling van de EU om een
volledig “inclusieve” informatiemaatschappij te creëren.
Consumenten, spelers uit de sector en beleidsmakers
zijn het erover eens dat er nog veel werk moet worden
verricht om het niveau van toegang tot digitale televisie
en breedband te bereiken dat in de Verenigde Staten en
Azië al is bereikt, en eveneens om de i2010-doelstellingen te verwezenlijken. Er bestaat echter een scherpe
tegenstelling tussen beleidsmakers die voorstander zijn
van meer regulering om de bestaande spelers in toom
te houden en voorstanders van minder regulering om
de marktwerking meer de vrije loop te laten. Sommige
regulerende instrumenten uit het verleden, bijvoorbeeld
de zogenaamde “local loop unbundling”, zijn niet overal
even succesvol gebleken in het tot stand brengen van
een fundamentele verschuiving in de machtsverhoudingen tussen de traditionele spelers en de (infrastructuur-)
nieuwkomers op de breedbandmarkt. De noodzaak van
nieuw regulerend ingrijpen om de tekortkomingen van de
marktwerking op een reeks relevante markten te verhelpen (zoals aanbevolen door de Europese Commissie),
wordt momenteel door nationale regelgevende instanties
door middel van nationale marktanalyses in het kader
van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten (NRF) onderzocht.
Regelgevende instanties op alle niveaus dienen echter
rekening te houden
met de convergenVeel lopende initiatieven wijzen
tie van markten en
in de goede richting, maar op
moeten het gebruik
sommige
gebieden wordt nog
van te enge marktonvoldoende
rekening gehouden
deﬁnities vermijden
met
de
nieuwe
marktrealiteit
wanneer wordt bepaald of een exploitant al dan niet een
aanzienlijke marktpositie heeft. Door de uitbreiding van
de regelgeving van lineaire naar niet-lineaire content,
bestaat het risico dat de herziening van de richtlijn
Televisie Zonder Grenzen (TVWF) zonder gegronde reden
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regelgevingsbarrières opwerpt voor leveranciers van
nieuwe convergente (on-demand) diensten (bijvoorbeeld
dat Europese content- en productiequota’s gerespecteerd dienen te worden). Hierdoor zou de ontwikkeling
van de opkomende Europese nieuwe-mediasector wel
eens tot stilstand kunnen worden gebracht. Als de regelgeving met betrekking tot de levering van content via traditionele omroep transmissieplatforms (kabel, satelliet
en antenne) en de levering via nieuwe transmissieplatforms (IPTV) niet goed in balans is, zou dit ook kunnen
leiden tot concurrentienadelen omdat de kosten van
content voor exploitanten van traditionele transmissieplatforms hierdoor stijgen en hun ﬂexibiliteit wat betreft
programmering en nieuwe bedrijfsmodellen er mogelijk
door wordt beperkt. De richtlijn kan dan ook de oorspronkelijke doelstelling om een interne markt voor
content te creëren overstijgen, doordat de uitwerking
ervan merkbaar wordt op gebieden waar de richtlijn ook
de concurrentiekracht van de verschillende leveranciers
van videotransmissieplatforms beïnvloedt. Het is dan
ook niet ondenkbaar dat de richtlijn in tegenspraak zal
zijn met het nieuwe regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten. Eerlijke toegang
tot premium content is ook een van de aandachtspunten van de regelgevende instanties. Er dient te worden
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gecontroleerd of deze eerlijke toegang inderdaad wordt
geboden en of dominante marktspelers geen misbruik
maken van hun positie door concurrerende distributieplatforms toegang te weigeren tot aantrekkelijke content.
Met name in situaties waar sprake is van een onevenwichtige marktstructuur is ingrijpen mogelijk vereist
om misbruik van marktdominantie bij het verwerven en
exploiteren van de rechten op premium content te voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren op onderontwikkelde betaal-tv-markten waarin een dominante
speler probeert om langlopende exclusiviteitsovereenkomsten te sluiten en zo voor nieuwe concurrenten de
toegang tot de markt af te snijden. In dit geval zouden
de regelgevende instanties om een tijdslimiet voor de
exclusiviteitsovereenkomst kunnen vragen. “Ongebruikte” content-rechten tonen doorgaans aan dat er sprake
is van overmatige exclusiviteitsmacht. Een dominante
speler verkrijgt content-rechten zonder er gebruik van te
maken en zo concurrenten de loef af te steken, zonder
de intentie om de programma’s ook uit te zenden. Hiervan zou sprake kunnen zijn als grote spelers de hand
weten te leggen op belangrijke premium content-pakketten zonder er gebruik van te maken en zonder ze aan
andere distributeurs ter beschikking te stellen (“opslag
van rechten”).

V. “DIGITAAL DIVIDEND” VAN DE MARKT VOOR HET DIGITALE HUIS
1. Scenario’s voor de ontwikkeling van het Digitale
Huis 2010
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welk Digitaal
Dividend kan worden verdiend met een versnelde penetratie en wat er verloren gaat als de penetratie van het
Digitale Huis in Europa wordt vertraagd: groei van de sector, investeringen, scheppen van werkgelegenheid en de
penetratie van nieuwe diensten.

hebben geanalyseerd, zijn het blokkeren van horizontale
of verticale integratie en het opleggen van regels over
verplichte programmering, maximale prijzen of open-netwerkbepalingen.
Veranderingen in het concurrentieklimaat

De onzekerheid over het concurrentieklimaat is tweeledig: ten eerste is onduidelijk hoe sterk de concurrentie
binnen de distributie zal zijn; ten tweede is moeilijk in te
Er is een kwantischatten in welke mate er in de waardeketen concurrenDe toekomstige ontwikkeling
tatief onderzoek
tie zal zijn tussen de producenten van content en de disvan het Digitale Huis belooft op
uitgevoerd, waartributeurs. Voor beide gevallen is doorslaggevend of er
vier terreinen Digitaal Dividend
bij voorspellingen
dominante spelers zullen ontstaan dan wel dat een aanop te leveren: groei van de sector,
zijn gedaan over
tal gelijkwaardige spelers samen zal strijden om de gunst
investeringen, scheppen van
de digitalisering,
van de consument. Het concurrentieklimaat zal worden
banen en penetratie van diensten
de opbrengsten
beïnvloed door de mate van fragmentatie (bijvoorbeeld
en de structuur
van distributeurs of content providers) en de komst van
van de sector tot en met 2010. De kwantiﬁcering is genieuwe spelers op de markt. Met name de impact van
baseerd op ons eigen marktonderzoek en ons doorlo(gevestigde) telecommunicatiespelers die hun ﬁnanciële
pende onderzoeks- en projectwerk, op de meest recente
kracht en klantenbestand inzetten en de impact van de
cijfers van marktonderzoekbedrijven in de media- en
steeds machtiger wordende content providers zijn van
telecommunicatiesector, op rapporten van analisten en
belang. De strategie van entertainmentbedrijven als
ﬁnanciële verslagen, en op 30 diepte-interviews met secTime Warner is een voorbeeld van de potentieel groeitordeskundigen, waaronder toonaangevende platformende macht van geïntegreerde content providers die disleveranciers zoals Comcast, contentspelers zoals MTV,
tributie en inhoud combineren. Tot slot is het mogelijk
hoger-kaderpersoneel bij verschillende regelgevende indat hard- en softwareproducenten als Sony of Microsoft
stanties en ervaren adviseurs.
de kans grijpen om hun respectievelijke
De analyse van het Digitale
posities uit te bouwen en een deel van de
Er zijn twee gebieden van
Huis omvat zowel “top-down”
nieuwe markt veroveren.
onzekerheid die de ontwikkeling
en “bottom-up” onderzoek van
van het Digitale Huis 2010
de verschillende markten als
Scenarioplanning is een gestructureerde
beïnvloeden: de regelgeving en
het vergelijken van de verschilaanpak die tot doel heeft inzicht te verhet concurrentieklimaat
schaffen in complexe toekomstige situalende Europese spelers op baties. Van deze aanpak wordt veel gebruik
sis van duidelijke maatstaven
gemaakt binnen het werkterrein van Booz Allen Hamilton.
(“benchmarks”) Hierdoor ontstaat inzicht in de gevoeligBij scenarioplanning wordt voortgeborduurd op een diepheden die gelden op de verschillende niveaus, bijvoorbeeld technologie, consumenten en regelgeving.
gaand inzicht en
een diepgaande
Er is gebruik gemaakt van
De ontwikkeling van de markt en als gevolg daarvan het
analyse van secgeavanceerde
scenarioplanning
Digitaal Dividend zijn sterk afhankelijk van twee gebieden
tortrends die al
om
de
gevolgen
van onzekere
van onzekerheid in de toekomst: de regelgeving en verop de markt valontwikkelingen
te
analyseren
anderingen in het concurrentieklimaat. Om de gevolgen
len waar te neen
te
kwantiﬁ
ceren.
Hiervoor is
van deze onzekerheden te kunnen beoordelen, hebben
men (Figuur 29).
eerst
een
stevige
basis
van feiten
we scenario’s uitgewerkt om antwoord te geven op een
Zekere
trends
gelegd
en
heeft
het
onderzoek
zich
aantal van de meest cruciale vragen met betrekking tot
worden gescheitoegespitst
op
de
belangrijkste
deze onzekerheden:
den van onzekere
onzekere aspecten binnen de
trends, waardoor
ontwikkeling
van het Digitale Huis
onzekerheid duiRegelgeving
delijk herkenbaar
wordt. Teneinde
Wat zijn de potentiële gevolgen van een klimaat met veradequaat om te gaan met de boven beschreven onzekegaande regelgeving? Wat zijn de voor- en nadelen van een
re trends, worden consistente scenario’s ontwikkeld die
klimaat met weinig inmenging? Speciﬁeke onzekerheden
zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de drijvende en
en hulpmiddelen met betrekking tot regelgeving die we
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vertegenwoordigt één richting waarin de markt van het
Digitale Huis zich in 2010 ontwikkeld kan hebben.

Figuur 29: Scenarioplanning

Scenario 1: “Open concurrentie op de digitale markt”
Trends met lage
onzekerheid
Trendbepaling
Trends
met
Option
hoge
space 1)
onzekerheid

Scenario’s

Kwantificering
van effect
(model)

Aanbevelingen

Ondersteunende
analyses en bewijzen
(1) Andere mogelijke uitkomsten die kunnen voortkomen uit onzekere
toekomstige trends
Bron: Booz Allen analyse

remmende krachten achter de ontwikkeling van het Digitale Huis. Deze scenario’s vormen de basis voor de “what if”
inzichten, die vervolgens worden vertaald naar een economische model. Het beginpunt van het model wordt
ondersteund door empirisch bewijs. In de loop van dit
onderzoek is een volledig beeld uitgewerkt van de vier
verschillende mogelijke toekomstbeelden (Figuur 30).
Er zijn vier verschillende scenario’s uitgewerkt om na te
gaan wat het Digitaal Dividend is van de ontwikkeling
van het Digitale Huis in Europa (Figuur 30). Elk scenario

In het scenario “Open concurrentie op de digitale markt”,
zorgen gelijke omstandigheden voor alle spelers ervoor
dat er eerlijke concurrentie bestaat tussen spelers die
ongeveer even sterk zijn. Deze omstandigheden creëren
een groeiomgeving waarin investeringen en het scheppen van nieuwe banen worden gestimuleerd. Voor dit
scenario is een regelgeving nodig die snel wordt aangepast aan de nieuwe
marktsituatie na een
redelijk
terughouEr zijn vier scenario’s die de
dende aanpak van
waarschijnlijke ontwikkeling
anti-trustkwesties en
van het Digitale Huis in Europa
distributiebeperkinbeschrijven en kwantiﬁceren
gen, waardoor consolidatie en eerlijke
infrastructuurconcurrentie mogelijk zijn. De regelgeving
bouwt voort op een convergentiemarktscenario dat wordt
gehanteerd voor alle cruciale beslissingen. Het kan worden omschreven als een mengeling van terughoudende
regelgeving (zoals we bijvoorbeeld in Groot-Brittannië
zien) in combinatie met een nadruk op infrastructuurconcurrentie, waarvan bijvoorbeeld sprake is in landen
als Zwitserland en Oostenrijk. In de meeste landen is
dan een marktstructuur geschapen waarin verschillende
sterke distributiespelers elkaar onder grotendeels dezelfde voorwaarden op nationaal vlak beconcurreren. Ze
doen grote investeringen, zodat ze pakketten kunnen
aanbieden en op basis van gelijkwaardigheid kunnen

Figuur 30: Vier scenario’s voor het Digitale Huis in
Europa in 2010
Scenario
1

2

Omschrijving

Open
concurrentie
op digitale
markt

Weinig regelgeving: horizontale consolidatie toegestaan, zeer beperkte interventie
Evenwichtige concurrentie op basis van infrastructuur
Grote investeringen, breed serviceaanbod, snelle acceptatie door de consument

Patstelling
binnen
sector

Veel regelgeving: consolidatie verhinderd, strikte bescherming van de consument
Patstelling aangaande digitalisering (afwachtende houding)
Zeer beperkte innovatie en investeringen, langzame acceptatie door de consument

3
Telecomgigant

Nationale telecommunicatiebedrijven ook dominant op markt voor het Digitale Huis
Oneerlijke concurrentie: kabel uitgesloten van landelijke consolidatie
Monopolistische prijzen, beperkte ontwikkeling van diensten, normale acceptatie door consument

Content
bepaalt

Geen gelijkwaardigheid binnen de waardeketen: verdeelde distributeurs tegenover dominante
(geconsolideerde) content providers
Content providers dwingen (buitensporige) huurtarieven af, beperkte investeringen door distributeurs
Beperkte ontwikkeling van content/diensten, langzame acceptatie door de consument

4

Bron: Booz Allen analyse
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onderhandelen over nieuwe en digitale content. Deze
vooruitzichten trekken nieuwe producenten met lokale
en niche-content op de markt aan. Bovendien trekken ze
klanten aan die de diensten kopen en daardoor aanleiding geven tot nog meer investeringen. Hierdoor ontstaat
een positieve spiraal.
Over het algemeen zal de kwaliteit, kwantiteit en prijs
van het dienstenaanbod aan de consument aanzienlijk
verbeteren, zal de vraag naar nieuwe diensten stijgen en
zullen hogere breedbandsnelheden worden gerealiseerd.
Consumenten zijn bereid om te betalen voor het gestaag
groeiende aantal aantrekkelijke digitale diensten waardoor premium en interactieve pakketten worden toegevoegd aan hun basisabonnement. Het gevolg is dat de
penetratiegraad van digitale tv en breedband sterk zal
stijgen, terwijl de gemiddelde prijs per dienst zal dalen
(wat zichtbaar is aan de huidige ontwikkeling van breedband in Europa, bijvoorbeeld in Oostenrijk en Nederland,
Figuur 11 en Figuur 12).
Scenario 2: “Patstelling binnen de sector”

gelgevingsbenadering zal op lange termijn leiden tot een
grote beperking van de voordelen voor de consument.
Scenario 3: “Telecomgigant”
In het scenario van de telecomgigant staan gevestigde
Europese telecommunicatiebedrijven (“incumbents”), zoals Deutsche Telekom, France Telecom en KPN centraal.
Deze bedrijven gebruiken hun omvang op agressieve
wijze om een dominante positie te verwerven in de strijd
om het Digitale Huis. De consolidatie van kabelexploitanten wordt echter op nationaal niveau tegengehouden.
Deze bedrijven kunnen niet op eerlijke wijze concurreren
met de middelen en marketingkracht van de gevestigde
bedrijven. Wanneer zowel kabel- als telecommunicatiebedrijven zich op elkaars kernmarkten gaan begeven, zullen de investeringen in breedband en “triple play” eerst
stijgen, maar vervolgens scherp dalen wanneer de gevestigde bedrijven de slag met de kabelbedrijven hebben gewonnen. Naar verwachting zullen de abonnementskosten
dan ook binnen 5 jaar weer langzaam gaan stijgen doordat de positie van de telecommunicatiebedrijven vruchten gaat afwerpen en ze monopolistische prijzen kunnen
vragen. Dit zal dan weer tot een lager acceptatie van de
digitale diensten door de consument leiden.

Een patstelling is een redelijk correcte beschrijving van
de huidige situatie in een aantal Europese landen (bijvoorbeeld Duitsland), die ernstig achterlopen op het vlak
van digitale penetratie en het aanbod van innovatieve diScenario 4: “Content bepaalt”
gitale diensten. In deze landen worden de investeringen
geremd door ongunstige en onzekere regelgeving. Er worIn het scenario “Content bepaalt” wordt een aanzienlijke
den geen nieuwe diensten ontwikhoeveelheid waarde door content providers
keld omdat er geen uitbouw van
behaald, hetgeen de investeringsmogelijkDe analyse van het Digitaal
de digitale infrastructuur is. Het
heden van de distributeurs beperkt. DomiDividend is gebaseerd
aantal abonnees op digitale platnante contentproducenten slagen erin hun
op een uitgebreid
forms groeit slechts in beperkte
prijzen gestaag te laten groeien omdat ze
kwantitatief marktmodel
mate, waardoor de stimulans om
hun marktomvang en programmamerken
dat 19 Europese landen
te investeren ook weer afneemt.
voor hun eigen voordeel kunnen inzetten.
en 99 procent van de tvIn het patstellingscenario, gaan
Uiteindelijk bepalen eigenaren van rechten
huishoudens in Europa dekt
we ervan uit dat deze landen de
en verticaal geïntegreerde betaal-tv-leveranaanwezige obstakels niet zullen
ciers de voorwaarden waaronder de sector
verwijderen en dat een aantal landen nog restrictieveopereert, wat de investeringsmogelijkheden en -stimure regelgeving zal gaan toepassen. In dit klimaat is de
lansen van de infrastructuurspelers ernstig beperkt.
hoofdbekommernis van de regelgever om de tv-platforms
Aangezien de marketinginvesteringen van distributeurs
onder controle te houden, met name door middel van
(bijvoorbeeld het subsidiëren van Set-Top Boxes of het
kortetermijnmaatregelen ter bescherming van de consudoen van grote marketinguitgaven) beperkt zijn, melden
ment (bijvoorbeeld regels voor verplichte programmering,
de consumenten zich slechts geleidelijk aan voor de
contentquota’s, maximumtarieven en het blokkeren van
nieuwe diensten.
consolidatie). Deze situatie leidt tot zelﬁngenomenheid
De analyse van Digitaal Dividend is gebaseerd op de
bij de belangrijkste spelers in de sector en een gebrek
diepgaande evaluatie van elk scenario voor zes landen
aan concurrentie, wat aanleiding zal geven tot afromen
(Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen en
van de markt (“market skimming”) in plaats van grote inVerenigd Koninkrijk) en een extrapolatie naar nog eens
vesteringen in groei. De distributie- en contentsector on13 landen (België, Denemarken, Finland, Griekenland,
dernemen niet alleen weinig actie, de consumenten kieHongarije, Ierland, Italië, Portugal, Roemenië, Spanje,
zen ook voor een afwachtende houding omdat ze slechts
Tsjechië, Zweden en Zwitserland). Het Europese totaalbeperkte mogelijkheden hebben om het dienstenaanbod
plaatje omvat dus 19 landen en 186,6 mln tv-huishoute ervaren. Daardoor kunnen ze de toegevoegde waarde
dens (Figuur 31).
van de digitale dienst niet op waarde schatten. Deze re-
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Figuur 31: Landen opgenomen in het
kwantificeringsmodel voor het Digitale Huis
In detail onderzochte landen en landenclusters
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In detail onderzocht: 60% van huishoudens met tv
Extrapolatie via clusters: 39% van huishoudens met tv

In detail onderzocht

Extrapolatie via clusters

(1) Weergegeven zijn huishoudens uit de 25 EU-landen plus Roemenië en Zwitserland, maar zonder Cyprus, Letland, Litouwen, Malta en Slowakije
Bronnen: Screen Digest 2005, Booz Allen analyse

2. Het van de grond komen van het Digitale Huis
2010 houdt de belofte in van aanzienlijk Digitaal
Dividend in termen van groei, investeringen en
werkgelegenheid
Onze analyse van de verschillende scenario’s laat zien
dat ze zeer gevoelig reageren op drie factoren:
1. Regelgeving
2. De daardoor ontstane concurrentiesituatie
3. De acceptatie door de consument (wordt mede bepaald door de mate van concurrentie, omdat het om
een “push”-markt gaat)
Uit de analyse blijkt dat een evenwichtige concurrentie, met name op het vlak van de infrastructuur, de belangrijkste drijfveer is voor een gezonde ontwikkeling.
Het “Open concurrentie op de digitale markt”-scenario, zoals dat hierboven is beschreven, laat de resultaten zien die kunnen worden bereikt als een dergelijke
omgeving snel op Europees niveau kan worden bewerkstelligd.
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De drie overige scenario’s leiden tot een algehele vertraging of tot onevenwichtige verhoudingen in de marktstructuur die minder gunstige resultaten tot gevolg hebben.
Hieronder wordt het Digitaal Dividend dat kan worden
verwacht als de positieve spiraal van een “Open concurrentie op de digitale markt”-omgeving kan worden gerealiseerd in de meeste landen uitvoerig
Als de omschakeling naar het
beschreven. VervolDigitale
Huis 2010 goed wordt
gens wordt de aanaangepakt,
heeft dit grote
dacht verlegd naar
voordelen
op
Europees
niveau:
de
belangrijkste
inkomsten,
investeringen
drijvende krachten
en werkgelegenheid in deze
die een negatief efsector zullen snel groeien
fect zouden kunnen
hebben en de analyse van de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van de markt.
Een goede overgang naar het Digitale Huis heeft Europees gezien een belangrijk voordeel. Het “Open concurrentie op de digitale markt” scenario belooft gunstige
resultaten en wordt beschouwd als een ideaal scenario
voor de ontwikkeling van de sector. In dit scenario kan

worden verwacht
dat inkomsten, investeringen, werkgelegenheid en
penetratiegraad
tegen het jaar
2010 verdubbeld
zullen zijn. De
samengestelde
jaarlijkse
groei
(CAGR) zal ruim
boven de 10 procent liggen, hetgeen een stuk hoger is dan de gemiddelde BNP-groei.
De toegang tot digitale diensten zal enorm groeien en in
2010 beschikbaar zijn voor tweederde van alle Europese
huishoudens. Digitale televisie zal breedband voorbijstreven als het belangrijkste platform voor toegang tot de digitale wereld. Een samenvatting van de bevindingen van
het “Open concurrentie op de digitale markt” scenario
vindt u in Figuur 32.

Naar verwachting zal digitale
televisie binnen 5 jaar breedband
voorbijstreven: een penetratie
van 64 procent (DTV) tegenover
53 procent (breedband) van
alle huishoudens. Digitale
tv zou dan de belangrijkste
manier zijn om de gewenste
toegankelijke (“inclusive”)
digitale informatiemaatschappij
te verwezenlijken

Op het vlak van breedband zullen de aantallen abonnees op internet via de kabel veel sneller stijgen dan de
DSL-aansluitingen vanwege de hogere snelheden en de
aantrekkelijke bundels die de kabelexploitanten bieden
(Figuur 33). Op de
ontwikkelde AmeriAls de ontwikkeling zich
kaanse markt voor
optimaal doorzet, zullen de
digitale
televisie
totale abonnementsinkomsten
is deze situatie al
in 2010 € 80 mrd bedragen.
zichtbaar. Comcast
Digitale televisie zal daarvan
voegt aantrekkelijongeveer € 50 mrd voor z’n
ke content toe aan
rekening nemen
de internettoegang
(voicemail, PhotoShow Deluxe, een multimediaspeler en premium content
van vooraanstaande uitgevers) en biedt ook online games
die zijn ontwikkeld door vooraanstaande producenten als
Atari en Strategy First. Bij dit aanbod krijgen de abonnees onbeperkte toegang: ze kunnen zo lang spelen als
ze willen zonder dat er extra kosten in rekening worden
gebracht.

Figuur 32: Samenvatting van resultaten van het
scenario “Open concurrentie op de digitale markt”
Totale abonnementsgelden per jaar
- € mrd, Europa 1), 2004 & 2010 -
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concurrentie op de
digitale markt” (2010)

(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
(2) Investeringen in kapitaaluitgaven (capex) en exploitatiekosten programmering (opex)
(3) Versterkingseffect betreft bijkomende werkgelegenheid bij leveranciers en voor andere aan de uitbreiding van de distributiebranche
gekoppelde activiteiten, bijv. netwerkinfrastructuur of STB
Bron: Booz Allen analyse
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Figuur 33: Toename diensten voor het Digitale Huis in
scenario “Open concurrentie op de digitale markt”
Aantal huishoudens met digitale tv per platform
- mln, Europa 1), 2004 & 2010 -

Aantal huishoudens met breedband per platform
- mln, Europa 1), 2004 & 2010 -

121
14

Totaal percentage
digitale tv
2004: 20 %
2010: 64 %

Totale breedbandpenetratie
2004: 24 %
2010: 53 %
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Kabel

71

45

36
6

DSL

DTH

44

36

2010

9
2004

DTT

30
2010

DSL breedband

Kabelbreedband

(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Bron: Booz Allen analyse

Figuur 34: Abonnementsinkomsten in het scenario
“Open concurrentie op de digitale markt”
Abonnementsinkomsten per distributieplatform
- 2010 -

Totale abonnementsinkomsten
- € mrd, Europa 1), 2004 en 2010 80

DTT
7%

30

4
35

Kabel
(tv/breedband)
36%

DTH
20%

19

14
DSL
(tv/breedband)
37%

3
25

9
9

2

2004

Basis analoog

2010

Basis digitaal

Interactieve diensten

Premium pakketten

Breedband (kabel & DSL)

(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Noot: Cijfers exclusief BTW en inflatie
Bron: Booz Allen analyse
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De inkomsten uit abonnementen zullen met 14 procent
per jaar sterk groeien, waardoor in 2010 een omzet van
€ 80 mrd wordt bereikt. Deze meer dan verdubbeling van
de totale abonnementsinkomsten zal vooral worden bewerkstelligd door de verkoop van uitgebreidere diensten,
niet door hogere prijzen. “Upselling” is afhankelijk van de
consumentenvraag; meer en beter digitale diensten die
aan de vraag van de klant voldoen stimuleren de aankoop
van pakketten en zorgen ervoor dat klanten een uitbreiding van hun huidige pakket willen. Dit is al zichtbaar in
de Verenigde Staten waar de penetratiegraad van Videoon-Demand en HDTV sterk stijgt. De nieuwe of uitgebreide diensten van het Digitale Huis omvatten HDTV-kanalen, premium sport- en ﬁlmpakketten, themakanalen en
kanalen in vreemde talen, evenals interactieve diensten
als VoD/PPV, EPG, games, stemmen, relatiebemiddeling
(“dating”) en informatiediensten (Figuur 34).

den bereikt. In een aantal regio’s in Italië kunnen de bewoners hun lokale overheid al via de afstandsbediening
van hun tv bereiken (bijvoorbeeld om belangrijke telefoonnummers en openingstijden op te zoeken, formulieren te
downloaden, enzovoort). Ook in enkele Aziatische landen
en de Verenigde Staten zijn soortgelijke ontwikkelingen al
gaande. Zo konden 20 mln huishoudens in de VS materiaal van de nationale conventies van de Democraten en
Republikeinen en de presidentiële debatten aanvragen via
Video-on-Demand (VoD).

Net als bij elke andere ingrijpende verandering van een
industrieel landschap, zal het van de grond komen van
digitalisering leiden tot marktaandeelverschuivingen. Het
aantal huishoudens met een digitale satelliet zal nog
steeds met bijna 20 mln groeien, ondanks de nadelen
van dit systeem in een “triple play”-omgeving. Hieruit
blijkt de zeer sterke contentpositie van grote
spelers als BSkyB, die voornamelijk gebruikDeze nieuwe diensten zullen
De sterke groei van het aantal
maken van gehuurde satellietcapaciteit. De
het wezen van televisie verandiensten voor het Digitale Huis
penetratie van tv via DSL groeit ook, vanwege
deren. De plaats van een paszal leiden tot verschuivingen in
de succesvolle upselling aan het grote besief
entertainmentplatform
de marktaandelen, zowel voor
stand van breedbandabonnees (vanaf 2007,
wordt ingenomen door digibreedband als voor digitale
wanneer de technische problemen volledig
tale televisie: een interactief
televisie
zijn opgelost). Het aantal kabelabonnees zal
platform voor informatie, comhet sterkst stijgen. De technische volwasmunicatie en entertainment.
senheid en het snel bereiken van voldoende omvang om
Deze ontwikkeling leidt niet alleen tot puur commerciële
in infrastructuur en content te investeren, zullen de basis
diensten, maar biedt ook de mogelijkheid voor
vormen voor dit succesverhaal. Ook het aantal abonnees
t-commerce, “t-overheid” en andere informatiediensten
op digitale antennetelevisie zal verdubbelen, hoewel dit
waarmee een veel groter aantal huishoudens kan worFiguur 35: Totale werkgelegenheidsgroei in het
scenario “Open concurrentie op de digitale markt”
Incrementele werkgelegenheidsgroei per distributieplatform
- x 1.000, Europa 1), 2004–2010 -

Totale incrementele werkgelegenheidsgroei
- x 1.000, Europa 1), 2004–2010 -

DTT
5

15-30

84-107

Multiplicator
effecten 2)

Totaal

9-17
DTH
15

Kabel
22

DSL
18

60

Totaal
distributie

Content

(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
(2) Multiplicatoreffect betreft bijkomende werkgelegenheid bij leveranciers en voor andere aan de uitbreiding
van de distributiesector gekoppelde activiteiten, bijv. netwerkinfrastructuur of STB
Bron: Booz Allen analyse
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op een redelijk laag niveau zal blijven vanwege de beperkingen in het terugzenden van gegevens (“back-channel”) en de uiteenlopende economische belangen van de
verschillende belanghebbenden in dit platform.

het netwerk die nodig is om digitale diensten mogelijk te
maken traag verlopen, omdat aantrekkelijke content belangrijk is om de consument de keuze voor digitale diensten te laten maken. De machtsstrijd tussen de belangrijkste omroepmaatschappijen en kabelexploitanten over
het gelijktijdig uitzenden van analoge en digitale signalen
die zich in Duitsland afspeelt, benadrukt deze onderlinge
afhankelijkheid.

Uit dit laatste punt blijkt duidelijk hoe belangrijk partnerships en allianties in de digitale wereld zijn. Verschillende
bedrijven zullen hun krachten moeten bundelen om vaart
te zetten achter de penetratie van het Digitale Huis. De
Doordat er meer diensten aan meer klanten worden gelewereldwijde alliantie van Microsoft en Alcatel die in feverd, zullen er ongeveer 100.000 nieuwe banen bijkomen
bruari 2005 is aangekondigd, kan als voorbeeld worden
waarvan alleen al 60.000 bij de distributieplatforms. In de
aangehaald: “De twee bedrijven zullen gezamenlijk een
kabelsector zal de banengroei
geïntegreerde oplossing voor levering van
het sterkst zijn met 22.000
IPTV op de markt brengen voor breedbandIn dit gunstige klimaat zouden
(in dit cijfer is het effect van
aanbieders wereldwijd, gebruikmakend van
er 100.000 nieuwe banen
het consolidatieproces al meede netwerktoegangsapparatuur en systeeminbijkomen, het grootste deel in
genomen). Bovendien zullen
tegratiediensten van Alcatel in combinatie
de kabeltelevisiesector
er in de contentsector 9.000
met het softwareplatform IPTV Edition van
tot 17.000 nieuwe banen bijMicrosoft.” Microsoft en Alcatel “verwachten
komen die het gevolg zijn van
de kosten voor IPTV omlaag te kunnen brengen,
de vraag bij de consument naar lokale digitale content,
de time-to-market te kunnen verkorten en invoering van
de daarmee gepaard gaande investeringen door de disinnovatieve nieuwe diensten voor de consument mogelijk
tributeurs en de stimulansen voor contentproducenten
te maken” (microsoft.com). Andere samenwerkingsverom innovatieve diensten te ontwikkelen. Er valt verder
banden, bijvoorbeeld tussen Nokia en aan aantal lokale
een domino-effect te verwachten bij de toeleveranciers
Aziatische omroepmaatschappijen, ondersteunen deze
van de sector en andere bedrijven die betrokken zijn bij
stelling. Het achterwege blijven van allianties of de aande uitbouw van de distributiesector, bijvoorbeeld bij de
wezigheid van onbalans op de markt zal de ontwikkeling
producenten van netwerkinfrastructuur of apparatuur
van het Digitale Huis verregaand belemmeren. Als de
voor bij de consument thuis. Deze zijn verantwoordelijk
content providers of omroepmaatschappijen geen nieuvoor nog eens 15.000 tot 30.000 nieuwe banen in heel
we digitale content willen produceren, zal de uitbouw van
Europa en ze benadrukken de rol van infrastructuurspelers als de belangrijkste aanjagers van investerings- en
Figuur 36: Totale cumulatieve investeringen
werkgelegenheidsgroei in andere sectoren.
(€ mrd, Europa 1), 2004-2010)
18

6

33

98

35

Exploitatiekosten
programmering
(opex)

63

Kapitaaluitgaven
infrastructuur
(capex)

41

Kabel

DSL

DTH

DTT

Cumulatieve
investeringen
’04-’10

(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland
Bron: Booz Allen analyse
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Naast de gevolgen van de groei van de distributiesector
voor de digitale toegang en werkgelegenheid, is ook het
investeringsniveau van groot belang. Een moderne communicatie-infrastructuur is onderdeel van de doelstellingen voor i2010, omdat het andere sectoren in staat
stelt te ﬂoreren. De totale cumulatieve investeringen,
bestaande uit de kapitaaluitgaven (capex) en exploitatiekosten (opex) voor
programmering
De totale cumulatieve
voor content, zullen
investeringen bedragen bijna
in dit optimale sce€ 100 mrd over een periode van
nario € 98 mrd over
7 jaar, ervan uitgaand dat de
een periode van 7
markt zich versneld ontwikkelt
jaar bedragen. De
jaarlijkse investeringen van de distributiesector zullen tussen 2004 en
2010 groeien van € 7,5 naar € 23 mrd. In de kabelsector
zal van alle platforms het meest worden geïnvesteerd
vanwege de uitgaven aan zowel breedbandinfrastructuur
als digitale content. DSL-investeringen zullen met name
worden gevoed door kapitaaluitgaven aan infrastructuur
(omdat wordt begonnen met een zeer klein bestand aan

tv-klanten), terwijl de DTH-investeringen met name zullen worden gedaan in premium of “exclusieve” content
(Figuur 36). BSkyB is een schoolvoorbeeld met 85 à 90
procent exploitatiekosten (opex). De huur van satellietcapaciteit is een van de onderdelen van de exploitatiekosten, maar de programmering vormt met bijna 60 procent
het leeuwendeel van die kosten.
De bovenstaande verwachting wordt duidelijk ondersteund door ontwikkelingen die zich in de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben voorgedaan.
De totale investeringen in de basisprogrammering door
de Amerikaanse kabelexploitanten steeg van $ 1,4 mrd
naar $ 9,2 mrd in 2002 (samengestelde jaarlijkse groei
van 17 procent, Figuur 23). Deze groei van de contentinvesteringen doet zich echter niet alleen in de Verenigde
Staten voor. Op de ontwikkelde markt voor digitale televisie het Verenigde Koninkrijk verdubbelden de uitgaven
aan originele programmering tussen 1998 en 2003, de
periode waarin zich de groei van de digitalisering voordeed (Figuur 9).
Bij schattingen over ontwikkelingen in de sector wordt ervan uitgegaan dat 30 tot 60 procent van alle uitgaven aan
originele programmering naar de ontwikkeling van lokale
content gaat, wat neerkomt op € 10 tot € 20 mrd aan
extra investeringen in Europese (lokale) content. Deze

investeringen zullen de audiovisuele sector in Europa
een stuk sterker maken.
Een versnelde digitalisering is voor heel Europa gunstig.
In 2004 liepen de penetratiepercentages voor digitale
televisie uiteen van tussen de 2 en 6 procent (Tsjechië
en Nederland) tot 57 procent (Verenigd Koninkrijk). Tegen
het jaar 2010 zullen
in de zich digitaal ontIn een gunstige omgeving
wikkelende landen
zal
ieder land een penetratie
penetratie-percentavoor
digitale tv van ten
ges van 45 procent
minste
40 procent bereiken
of hoger worden be–
landen
die in 2004 al
reikt. In de reeds
verregaand
gedigitaliseerd
ontwikkelde landen
waren
komen
dichtbij
wordt het verzadivolledige
digitalisatie
in 2010
gingspunt bereikt en
zal er sprake zijn van
volledige digitalisering met een penetratie van ruim boven de 90 procent.
Het verschil tussen de landen zal dan dus iets kleiner
zijn geworden. Met name voor de Oost-Europese landen biedt de ontwikkeling van het Digitale Huis uitstekende vooruitzichten en groeipotentieel. Groeicijfers van
2 tot meer dan 40 procent penetratie betekenen een
samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 50 procent (CAGR). De mogelijkheid om een aantal landen in

Figuur 37: Kwalificerende voorwaarden en drijvende krachten
voor versnelling van de ontwikkeling van het Digitale Huis
Voorwaarde

Gunstige regelgeving
voor investeringen
en innovatie

Reden
De regelgeving moet afgestemd zijn op de
concurrentie op de convergentiemarkt, d.w.z.
bredere marktdefinities toepassen voor regels
over marktdominantie of DMP
Bij de regelgeving moeten investeringsvoorwaarden in aanmerking genomen worden
en moet investeringszekerheid worden geboden
Investeringen stimuleren nieuwe digitale diensten

Evenwichtige
marktstructuur

Investeringen vooraf
en proactieve marketing
om consumenten aan
te zetten tot migratie

Komst van nieuwe
bedrijfsmodellen/
partnerships

Investeringsniveau is het hoogst in een
evenwichtige situatie met bestaande concurrentie
op basis van infrastructuur
Grote investeringen vooraf nodig om
ontwikkeling te stimuleren
Diensten moeten afgestemd worden op
wensen en behoeften van klanten
Proactieve marketing is nodig om klanten
voor te lichten en te overtuigen
Verschuiving van inkomsten naar
abonnementsgelden vereist nieuwe bedrijfsmodellen
Content providers en distributeurs moeten
win-win-partnerships aangaan om nieuwe digitale
diensten te ontwikkelen en op de markt te zetten

“Kwalificerende voorwaarden”
Als deze voorwaarden niet
vervuld worden, kan dat de
ontwikkeling van het
Digitale Huis belemmeren,
maar op zich kunnen zij de
ontwikkeling niet stimuleren

“Drijvende krachten”
Deze voorwaarden zijn
cruciaal voor het realiseren van
inkomstengroei, investeringen en
werkgelegenheidsgroei op grond
van de ontwikkeling van het
Digitale Huis; voor volledige
effectiviteit zijn ook de
“kwalificerende voorwaarden”
essentieel

Bron: Booz Allen analyse
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Figuur 38: Investeringen en werkgelegenheid “op de
tocht” in scenario “Patstelling”

Incrementele werkgelegenheidsgroei
- € mrd, Europa 1), 2004–2010 -

Cumulatieve investeringen 1)
- € mrd, Europa 2), 2004–2010 98

107

39

89

59

18

Scenario “Open
concurrentie op de
digitale markt”

“Bedreigde”
investeringen

Scenario
“Patstelling
binnen de sector”

Scenario “Open
concurrentie op de
digitale markt”

“Bedreigde”
investeringen

Scenario
“Patstelling
binnen de sector”

(1) Investeringen in kapitaaluitgaven (capex) en exploitatiekosten voor programmering (opex)
(2) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Bron: Booz Allen analyse

Figuur 39: Investeringen “op de tocht” in de scenario’s
“Telecomgigant” en “Content bepaalt”

Jaarlijkse investeringen distributiebranche
- € mrd, Europa 1), 2010 -

Jaarlijkse investeringen distributiebranche
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Scenario
“Telecomgigant”
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(1) Betreft: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Bron: Booz Allen analyse
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West-Europa in te halen, is voor deze landen een aantrekkelijk vooruitzicht.
Duitsland speelt een cruciale rol in het al dan niet bereiken van de Europese digitaliseringsdoelstellingen. Het
is de grootste economie van Europa en met meer dan
38 mln huishoudens met een
De ontwikkelingen in Duitsland
tv vertegenwoorzullen van cruciaal belang zijn
digt het land ruwvoor het bereiken van de digitaliweg 21 procent
seringsdoelstellingen van de EU
van alle Europese
tv-huishoudens.
Helaas loopt Duitsland niet alleen achter wat betreft de
huidige penetratiegraad van breedband en digitale tv,
maar ook op het vlak van investeringsactiviteit. In vergelijking met de qua omvang volgende Europese markt,
het Verenigd Koninkrijk, investeert Duitsland momenteel
slechts half zo veel in infrastructuur en innovatieve digitale content. Het is voor het hele continent van cruciaal
belang dat de Duitse spelers hun investeringsimpasse
doorbreken
en de kloof
Regelgeving die een evenwichtige
met ontwikindustriestructuur veilig stelt is
kelde digitale
de
belangrijkste “kwaliﬁcerende
economieën,
voorwaarde”
voor versnelde marktzoals het Vergeneratie
van
het Digitale Huis
enigd Koninkrijk of Zweden,
overbruggen. Er moet echter aan bepaalde voorwaarden
worden voldaan om een dergelijke versnelde penetratie
van het Digitale Huis te laten plaatsvinden (Figuur 37).
Op de eerste plaats is het van essentieel belang dat
er een evenwichtige marktstructuur is om investeringen
in de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten aan te
wakkeren. Er wordt het meest geïnvesteerd als verschillende sterke nationale spelers het onder gelijke omstandigheden tegen elkaar opnemen (“level playing ﬁeld”).
Ten tweede moet er sprake zijn van regelgeving die investeringen en innovatie gunstig gezind is.
Deze benadering van de regelgeving houdt ook in dat het
veranderende concurrentielandschap in een convergente
markt in overweging wordt genomen. Hiertoe kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van
Investeringen vooraf, proactieve
ruimere marktdeﬁmarketing en nieuwe samennities bij het nemen
werkingsverbanden zullen de
van besluiten over
belangrijkste drijvende krachten
consolidatie en kan
zijn achter een optimale
het vertrouwen bij
penetratie van het Digitale Huis
alle spelers worden
versterkt dat de regelgeving de waarde van hun investeringen niet zal uithollen, zoals gebeurt bij prijsregulering of open-netwerkbepalingen. Deze twee elementen kunnen worden gezien

als “kwaliﬁcerende voorwaarden”, wat betekent dat ze
aanwezig moeten zijn om te voorkomen dat de groei van
het Digitale Huis wordt belemmerd, maar tegelijkertijd
dat ze deze groei
niet zelf zullen
bespoedigen. De
Vertraging van de penetratie van
groei zal uiteindehet Digitale Huis brengt aanzienlijk alleen plaatslijke risico’s met zich mee: cumulatieve investeringen ten bedrage van
vinden als aan
€ 39 mrd en 89.000 banen zouden
nog twee voorverloren kunnen gaan of uitgesteld
waarden wordt volkunnen worden
daan, “drijvende
krachten” die essentieel zijn om
de toename van investeringen, inkomsten en banen te
realiseren, maar die alleen volledig doeltreffend zijn als
eerst aan de twee eerder genoemde kwaliﬁcerende voorwaarden is voldaan.
De derde voorwaarde is dat distributeurs vooraf investeringen doen en een proactieve marketingaanpak kiezen
om klanten de overstap naar digitale diensten te laten
maken. Dit houdt onder andere in dat de nieuwe diensten
op de behoeften van de klant moeten worden afgestemd
en dat de drempel om de diensten van het Digitale Huis
aan te schaffen zo laag mogelijk moet worden gehouden.
Hiervoor moeten de voordelen bijvoorbeeld proactief aan
de man worden gebracht of moeten de Set Top Boxes
worden gesubsidieerd (zoals BSkyB doet).
Ten vierde moeten alle spelers zich bewust zijn van en
zich voorbereiden op nieuwe bedrijfsmodellen en partnerships. Hoewel de terugloop van de traditionele inkomstenstromen
(advertenties)
Als één speler een te dominante
de noodzaak
marktpositie heeft, vormt dit een
van
nieuwe
bedreiging voor de ontwikkeling
bedrijfsmodelvan het Digitale Huis, met
len zal stimuaanzienlijke gevolgen voor de
leren, zullen
investeringen en werkgelegenheid
win-win-situaties moeten
worden gecreëerd voor contentspelers, omroepen en distributeurs. Hierdoor kunnen ze met succes nieuwe digitale diensten ontwikkelen en verkopen (Figuur 37).
3. Vertraging in de ontwikkeling van het Digitale Huis
heeft nadelige gevolgen voor het Digitaal Dividend.
Regelgeving is daarin de centrale motor of belemmering
Als de overgang naar het Digitale Huis op juiste wijze wordt
begeleid, biedt dit grote voordelen voor de Europese maatschappij. Indien wordt gekozen voor alternatieve scenario’s, is duidelijk dat potentiële investeringen en nieuwe
werkgelegenheid hierdoor op de tocht komen te staan.
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Voor de ontwikkeling van een nieuwe markt is adequaat
handelen door bedrijven en regelgevende instanties
vereist, evenals een samenspel tussen technologische
vernieuwingen en de consument. Van alle mogelijke bepalende factoren, te weten technologie, de consument
en regelgeving, kan de laatste het meest belemmerend
werken op de ontwikkeling. Als deze problemen worden
opgelost, kan de sector zelf bepalen hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan.
3.1 Als de regelgeving niet snel genoeg wordt
aangepast, heeft dit aanzienlijke gevolgen
In het scenario “Patstelling binnen de sector” zal de afwachtende houding van consumenten en spelers in de
sector zorgen voor een € 39 mrd lager bedrag aan investeringen dan wanneer het scenario “Open concurrentie
op de digitale markt” werkelijkheid wordt. Dit betekent
ook 89.000 banen minder dan in het scenario “Open
concurrentie” (Figuur 38). De belangrijkste reden voor
de enorme verschillen in vergelijking met de optimale
situatie is het achterwege blijven van de uitbouw van
de infrastructuur. Doordat de digitale infrastructuur achterblijft, zijn platformaanbieders beperkt in de innova-
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tieve diensten en de dienstenpakketten die ze kunnen
aanbieden. Dit betekent vervolgens dan weer dat de
consumenten niet overtuigd worden om over te stappen op digitaal, waardoor de stimulans voor producenten ontbreekt om digitale content te ontwikkelen. Geen
enkele belanghebbende zal dan de eerste stap zetten.
3.2 Onevenwichtige sectorstructuren zullen de
ontwikkeling van het Digitale Huis afremmen
Zowel in het scenario “Telecomgigant” als in het scenario “Content bepaalt”, zullen onevenwichtigheden in de
markt de ontwikkeling van de sector belemmeren. Deze
twee onevenwichtige situaties op de markt voor het
Digitale Huis zullen uiteindelijk leiden tot monopolistische
marktstructuren, zelﬁngenomenheid en het afromen van
de waarde door de dominante spelers. Het ontbreken
van stimulans en kapitaal vanuit de distributiesector zal
leiden tot minder investeringen in innovatieve content en
infrastructuur. De “winnaars” worden de gevestigde telecommunicatiespeler (“incumbent”) en de contentsector, maar de “verliezers” zullen alle Europese landen zijn
met investeringen die jaarlijks respectievelijk € 8 mrd en
€ 11 mrd lager zullen zijn (Figuur 39).

VI. AANBEVELINGEN
Een snelle ontwikkeling naar het Digitale Huis is van
essentieel belang om de doelstellingen van de EU met
betrekking tot de digitale economie, zoals uiteengezet in
de i2010-agenda, te verwezenlijken. Er valt een aanzienlijk Digitaal Dividend te behalen. Om de doelstellingen
van een digitale economie te kunnen realiseren, moeten
zowel de beleidsmakers als de spelers uit de sector in
actie komen.
1. Aanbevelingen voor beleidsmakers en toezichthouders
De regelgeving heeft een bijzonder grote invloed op de
ontwikkeling van de markt en de inzet is hoog: ongunstige beslissingen kunnen investeringen van in totaal
maximaal € 39 mrd (2004-2010) tegenhouden of vertragen, wat kan leiden tot een aanzienlijk tragere groei van
de werkgelegenheid binnen de sector (2 procent t.o.v.
8 procent per jaar). Wat betreft de convergentie hebben
“verkeerde” besluiten veel grotere negatieve gevolgen
voor de markt dan ooit tevoren. Besluiten moeten zowel in het licht van convergerende markten als vanuit
een Europees perspectief worden genomen. In 2004
was de totale opbrengst in Europa van abonnementen
op televisie en breedbandinternet € 35 mrd met ongeveer 100.000 personen die werkzaam waren in deze
sector. De totale opbrengst van vaste telefonie bedroeg
€ 90 mrd en van de mobiele communicatie ongeveer
€ 125 mrd. Daarom moeten beleidsmakers zich de impact van hun besluiten terdege realiseren. De foutenmarge wordt steeds kleiner.
Ten einde de ontwikkeling van het Digitale Huis in
Europa te ondersteunen moeten beleidsmakers actie ondernemen ten aanzien van de vier volgende essentiële
punten:
1. De aandacht verleggen van breedband naar convergentie/DTV

1.1 De aandacht verleggen van breedband naar
convergentie/DTV
Tot nu toe hebben beleidsmakers en toezichthouders
zich grotendeels geconcentreerd op breedband om hun
doelstellingen ten aanzien van de digitale economie te
verwezenlijken. Het beleid was steeds gericht op het stimuleren van de invoering van breedband in de hele EU.
Uit onze analyses blijkt dat digitale televisie een steeds
grotere rol gaat spelen en in 2010 een groter marktaandeel heeft dan breedband. Omdat de digitale televisie
meer dan andere factoren een hechte en voor iedereen
toegankelijke (“inclusive”) digitale maatschappij mogelijk
zal maken, is een evenwichtiger beleid ten aanzien van
breedband en digitale televisie gerechtvaardigd. Beleidsmakers en nationale overheden dienen zich het belang
van de conversie van analoog naar digitaal goed te realiseren en de pogingen op dit gebied die spelers in de
industrie ondernemen te steunen.
1.2 Zorgen voor een evenwichtige marktstructuur en
concurrentie in een convergente digitale wereld
Uit de scenarioanalyse blijkt dat een evenwichtige, open
concurrentie tussen sterke nationale spelers tot de
grootste economische voordelen, de grootste digitale
penetratie en de grootste variatie van nieuwe diensten
leidt. Daarentegen leidt een monopoliepositie (bijvoorbeeld van telecommunicatie-, kabel- of DTH-bedrijven of
content providers) in de strijd om het Digitale Huis tot
aanzienlijk lagere investeringen en minder nieuwe banen
en tot een kleinere diversiteit in het dienstenaanbod. Vijf
belangrijke actiepunten dragen bij tot een evenwichtige
structuur van de sector:
1. Verbreden van de marktdeﬁnities om recht te doen
aan de convergentie van de markten voor televisie,
breedband en telefonie

2. Zorgen voor een evenwichtige marktstructuur en concurrentie in een convergente digitale wereld

2. Toestaan van nationale consolidatie om het ontstaan
van krachtige, nationaal opererende distributeurs mogelijk te maken

3. Bescherming van de consument afwegen tegen doelstellingen op het gebied van langetermijninvesteringen
en werkgelegenheid

3. Vermijden van onevenwichtige steun voor bepaalde distributietechnologieën om verstoring van de ontwikkeling
van de diverse andere technologieën te voorkomen

4. Regelgeving herzien ten gunste van concurrentie op
basis van infrastructuur

4. Exclusiviteit van content en verticale integratie toestaan
om differentiatie mogelijk te maken. Alleen ingrijpen als
spelers misbruik maken van een sterke marktpositie
5. Samenvoegen van gefragmenteerde toezichthouders
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Voor de convergentie van markten (televisie, breedband,
telefonie) zijn nieuwe deﬁnities voor het begrip “relevante markten” nodig, vooral wanneer concepten zoals
dominante marktpositie (DMP) worden toegepast. Sectoren die vroeger grotendeels los van elkaar opereerden,
beconcurreren elkaar nu rechtstreeks op elkaars “core
market” en voegen de diensten samen tot één Digitale
Huis-sector. In dit
nieuwe
strijdperk
Verbreden van de
wordt de economimarktdeﬁnities om recht te
sche omvang steeds
doen aan de convergentie
belangrijker, vooral
van de markten voor televisie,
voor vroegere nichebreedband en telefonie
spelers die het nu
moeten opnemen
tegen de gevestigde telecommunicatiebedrijven die voorheen een monopoliepositie hadden. Maar de omvang
van de spelers moet worden afgezet tegen de convergentiebasis. Met deze nieuwe marktrealiteiten dient terdege
rekening te worden gehouden, vooral wanneer wordt
bekeken of een bedrijf geen te dominante marktpositie
heeft dan wel misbruik maakt van die marktpositie.
In de meeste Europese landen bieden zowel DTH- als
telecommunicatiebedrijven hun diensten op nationaal
niveau aan, terwijl kabelmaatschappijen binnen een regionaal beperkt franchisemodel opereren. Tegelijkertijd is
de omvang van een bedrijf in een land van cruciaal belang
om grote investeringen op het vlak van convergentie te
doen. Om voor een gelijke en eerlijke concurrentie te zorgen moeten kabelbedrijven de vrijheid hebben om groter
te worden en ook nationaal te gaan opereren. Wanneer
we naar de huidige markt voor vaste telefonie kijken, zijn
er al diverse bedrijven die dezelfde dienstverlening voor
dezelfde klant bieden: gevestigde telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten en eventueel leveranciers van
VoIP-diensten, zoals Skype. Maar de omvang van de bedrijven is enorm uiteenlopend, waardoor de kleinere spelers geen kans krijgen om middelen samen te voegen en
de huidige ongelijke situatie in de toekomst ongedaan te
maken. Daarentegen leidt een gelijkmatige verdeling van
investerings- en marketingkracht tot doeltreffende concurrentie met voordelen voor iedereen: de consument
krijgt een breder aanbod tegen lagere prijzen, de sector
investeert
veel meer geld
en schept veel
Toestaan van nationale
meer banen en
consolidatie om het ontstaan
de maatschapvan gelijkwaardige, nationaal
pij wordt steeds
opererende distributeurs
verder gedigitalimogelijk te maken
seerd.
Tijdens het afgelopen decennium heeft de kabelindustrie
in Groot-Brittannië zich aanzienlijk geconsolideerd: van 29
bedrijven in 1992 tot 13 bedrijven in 1997 tot 2 bedrijven
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in 2003. Onlangs hebben de twee overgebleven bedrijven
(NTL en Telewest) aangekondigd met elkaar te gaan
fuseren om op landelijk niveau beter het hoofd te kunnen bieden aan BSkyB en British Telecom. Evenzo leidde
een vroege deregulering in de Verenigde Staten (Telecommunications Act, 1996) tot een consolidatiegolf
onder kabelbedrijven, waardoor de bedrijven voldoende
omvang kregen om
aanzienlijk in content
Voorkomen van onevenwichtige
te investeren. De insteun voor bepaalde
vesteringen in basisdistributietechnologieën om
programmering steverstoring van de ontwikkeling
gen van $ 1,4 mrd in
van de sector te voorkomen
1992 tot $ 9,2 mrd in
2002. Deze investeringen hebben ertoe
geleid dat Amerikaanse kabelbedrijven nu een heel scala
aan digitale diensten, zoals VoD, PVR, EPG, HDTV, informatiediensten en games kunnen aanbieden. Een dergelijke ontwikkeling valt ook in Europa te verwachten.
Een snelle overstap van de consument naar digitale technologie moet worden gerealiseerd door het doorbreken
van de patstelling in de sector. Zo worden investeringen
gestimuleerd, waardoor de sector groeit en de hechte
digitale maatschappij worden bereikt. Er is geen enkele reden waarom de verdeling van het digitale platform
(DSL, kabel, DTH en DTT) zou moeten lijken op die van
de analoge markt. In plaats daarvan dienen toezichthouders ervoor te zorgen dat consumenten hun keuze
voor een distributieplatform kunnen maken op basis van
alle beschikbare informatie over de mogelijkheden van
de respectieve platforms. De satelliettechnologie is nog
niet geschikt voor een volledige VoD-service, digitale antenne biedt geen breedbandinternet en de technologie
van televisie via DSL is nog in de beginfase van een massale marktintroductie. Tot slot zal een snel commercieel
succes van het ene platform sterke reacties van andere
leveranciers uitlokken, zoals in de Verenigde Staten het
geval was, waar een sterk aanbod van digitale satelliettelevisie de kabelbedrijven dwong zwaar te investeren om
de concurrentie aan te kunnen (onder andere via een investering in de kabelinfrastructuur van circa $ 1300 per
klant). Beleidsmakers moeten daarom de razendsnelle
overstap van de klant naar het Digitale Huis ondersteunen, ongeacht de technologie van het distributieplatform,
via bijvoorbeeld promotiecampagnes of door datums aan
te geven waarop analoog deﬁnitief vervangen wordt door
digitaal. Het overschakelen van analoog naar digitaal
dient dus niet gebonden te zijn aan een bepaalde technologie. In de meeste landen bestaat er echter voorkeur
voor een overgang naar alleen een antennesysteem. Ook
moet onevenwichtige steun voor speciﬁeke distributietechnologieën worden vermeden, bijvoorbeeld situaties
waarin de overheid alleen voor DTT subsidies verstrekt.
Dit zou een gezonde ontwikkeling van de markt versto-

ren en is niet conform het beleid van de EU, zoals duidelijk blijkt uit de reactie van de Europese Commissie
op de DTT-subsidies in Berlijn-Brandenburg in Duitsland.
De overstap van
analoog naar diExclusiviteit van content en
gitaal is een risiverticale
integratie toestaan
covolle uitdaging
om
differentiatie
mogelijk te
voor alle spelers
maken.
Alleen
ingrijpen
als
binnen de secspelers
misbruik
maken
van
tor. Alle ongelijke
een sterke marktpositie
steun voor technologieën en/of
platforms kan tot
een verstoring van de hele markt leiden en de totale ontwikkeling van de markt vertragen.
Beleidsmakers moeten ook zorgen voor een evenwichtige
en eerlijke concurrentie binnen de waardeketen, namelijk
tussen de content providers en de distributeurs. Onze analyse van het scenario geeft aan dat een ernstig onevenwichtige dominantie van content providers eveneens kan
leiden tot beduidend lagere investeringen door distributeurs (in het scenario “Content bepaalt” is er sprake van
€ 11 mrd aan jaarlijkse investeringen die op de tocht
komen te staan). Dit leidt weer tot minder ontwikkeling
van nieuwe content en diensten, waardoor de komst van
het Digitale Huis wordt vertraagd en de consument minder keuzemogelijkheden krijgt.

Nieuwe diensten zoals VoD en PVR geven consumenten
een grotere controle over wat zij willen zien. De consumenten kunnen zelf bepalen wat zij wanneer willen zien.
Zo heeft de consument via een breedbandverbinding toegang tot een schat aan informatie en diensten die zij kunnen ophalen en gebruiken wanneer zij dat willen. Om de
ontwikkeling van nieuwe digitale diensten te steunen en
differentiatie mogelijk te maken moeten toezichthouders
verticale integratie tussen content providers en distributeurs toestaan. Beleidsmakers moeten alleen tussenbeide komen als een content provider zijn dominante positie
oneerlijk gebruikt jegens een distributeur, of andersom,
als een dominante positie in distributie oneerlijk ingezet
wordt in content. De basis voor een dominante positie
zou de nieuwe realiteit van een convergentiemarkt moeten weerspiegelen.
Differentiatie door middel van content-exclusiviteit zal
helpen bij de penetratie van bepaalde platforms. In
sommige gevallen kan een te grote mate van contentexclusiviteit de eerlijke concurrentie en de lange termijn
structuur van de sector nadelig beïnvloeden. Vandaar dat
beleidsmakers de exclusiviteit van content alleen moeten beperken als misbruik wordt gemaakt van een dominante marktpositie. Zoals eerder al is aangegeven, moet
het begrip misbuik van een dominante marktpositie worden gedeﬁnieerd binnen de context van een convergentiemarkt. Om misbruik te voorkomen zal er soms door
de toezichthouders dienen te worden ingegrepen om de
omvang en duur van een exclusiviteits-overeenkomst te
beperken of om de copyright-eigenaren te dwingen de
content tegen redelijke prijzen beschikbaar te stellen
aan de andere spelers in de markt. De interventie van de
toezichthouder bij de fusie van Telepiu/Stream in Italië is
een goed voorbeeld van het handhaven van een eerlijke
concurrentie: ten behoeve van een eerlijke concurrentie
en uiteindelijk ten voordele van de consument werd het
de gefuseerde DTH-entiteit verboden exclusieve rechten
voor andere distributieplatforms aan te kopen en deze te
behouden zonder ze te gebruiken.

Over het algemeen zijn de content- en de distributiesector van elkaar afhankelijk: de content providers hebben
de distributeurs nodig, terwijl de distributeurs goede content nodig hebben om een aantrekkelijk dienstenaanbod
te kunnen bieden. Vanwege de bijna monopolistische
distributiemarktstructuren hadden de platforms traditioneel een zeer sterke positie, en werden ze daardoor verhinderd de markt voor content te betreden. Het is echter
nu het moment om deze afhankelijkheid op het convergentievlak te heroverwegen, aangezien de distributie niet
meer zo’n belangrijk knelpunt vormt. Indien er daarentegen sprake is van concurrerende infrastructuren, vormt
content, en dan vooral premium content, de belangrijkTot op heden wordt de markt voor het Digitale Huis gereste onderscheidende factor. De snel veranderende reaguleerd door verschillende instanties (bijvoorbeeld één
liteit van dit moment maakt een nieuwe relatie tussen
toezichthouder voor telecommunicatie en een andere
en integratie van content en distributie mogelijk. Onze
voor media) die onafhankelijk van elkaar opereren. Voor
analyse veronderstelt dat de marktwerking in de meeste
de convergentie van televisie, breedband en telefonie is
gevallen zal leiden tot een evenwichtige relatie tussen
echter een nauwere samenwerking of zelfs een fusie tuscontent providers en distributeurs. Alleen bij zeer extresen de diverse toezichthouders nodig. In het Verenigd
me vormen van oneerlijk
Koninkrijk is positief gereageerd op de nieuwe
blokkeren van platforms
uitdagingen van de marktconvergentie door saSamenvoegen van
of een oneerlijke behandemenvoeging in 2003 van de vijf toezichthouders
gefragmenteerde toezichtling van de eigen content
voor media en telecommunicatie (de Broadcashouders om een uniforme
ten opzichte van de conting Standards Commission, de Independent
visie op de convergentiemarkt
Television Commission, Oftel, de Radio Authotent van een ander zal de
mogelijk te maken
rity en de Radiocommunications Agency) tot
toezichthouder dienen in
één organisatie: Ofcom. Ofcom is nu de enige
te grijpen.

Pagina 47

toezichthouder en mededingingsautoriteit voor de communicatiesector in het Verenigd Koninkrijk, met verantwoordelijkheden voor diensten op het vlak van televisie,
radio, telecommunicatie en draadloze communicatie. Zo
kan Ofcom een totaalbenadering hanteren bij de beoordeling van marktdominantie of misbruik van een dominante marktpositie in alle communicatiesectoren. In een
vergelijkbare ontwikkeling heeft de Commissie van de EU
één commissaris de verantwoording gegeven voor zowel
de informatiemaatschappij als de media.
Vaak is deze consolidatie erg moeilijk vanwege diepgewortelde structuren of een verdeling van juridische bevoegdheden. Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland
waar telecommunicatie onder de federale wetgeving valt,
terwijl de deelstaten bevoegd zijn voor televisie. Niettemin moeten er oplossingen worden gevonden, omdat de
marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen
anders ernstige vertraging kunnen oplopen.
1.3 Bescherming van consumenten afwegen tegen
doelstellingen op het gebied van langetermijninvesteringen en werkgelegenheid
Beleidsmakers zien zich gesteld voor de uitdaging om
een evenwicht te vinden tussen de belangen van de consument op de korte termijn (bijvoorbeeld lage prijzen) en
de doelstellingen op de middenlange termijn wat betreft
economische groei en werkgelegenheid. Voor de toezichthouder is de noodzaak om dit evenwicht te steunen
de drijfveer voor een coherent regelgevingskader voor
de diverse diensten (televisie, breedband, telefonie) en
infrastructuren voor distributie (kabel, DSL, satelliet, antenne), alsmede in de waardeketen (content t.o.v. distributie).
De besluiten moeten in een duidelijke context worden
genomen en er moet rekening worden gehouden met de
implicaties op de lange termijn. Door aandacht voor de
ontwikkeling van de sector op de lange termijn ontstaan
diensten met meer verscheidenheid, waardoor de consument op den duur meer keuzemogelijkheden krijgt. Er is
geen reden om hoge prijzen in monopolistische situaties
toe te staan. Wanneer beleidsmakers beslissingen ter
bescherming van de consument nemen, moeten zij een
afweging maken tussen de voordelen op de korte termijn
en de positieve effecten op de lange termijn door investeringen, banen en een andere structuur van de industrie.
Zij moeten ervoor zorgen, dat de maatregelen op de korte termijn (bijvoorbeeld prijsbeheersing, netwerktoegang)
geen belemmering kunnen vormen voor investeringen
in de langetermijngroei, vooral in een zeer competitieve
omgeving. In het geval van bijvoorbeeld regelgeving op
het gebied van prijzen moeten de toezichthouders er rekening mee houden dat vastgestelde prijsniveaus van
invloed zijn op de cashﬂow van distributeurs en dus ook
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op hun budgetten voor het doen van investeringen. Dit
was van minder belang in de tijd van geïsoleerde, regionale franchiseorganisaties. Maar in de
convergentiemarkt
Richt regelgeving op
moeten kabelbedrijontwikkeling van de
ven aanzienlijke insector op lange termijn om
vesteringen doen in
maximaal voordeel voor
toekomstige
groei
samenleving te behalen
om een achterstand
te voorkomen ten opzichte van de andere platforms (DSL, DTH), die vaak over
een veel grotere cashﬂowbasis beschikken om mee te
werken. Maatregelen op korte termijn ter bescherming
van de consument zullen leiden tot een lagere penetratie
van het Digitale Huis en op den duur de beoogde voordelen van die maatregelen zelfs ongedaan maken.
Daarom moeten beslissingen van toezichthouders binnen een bredere marktcontext worden geplaatst en moeten de gevolgen voor verwante markten alsmede het
perspectief van de hele sector op middellange en lange
termijn worden meegewogen.
1.4 Regelgeving herzien ten gunste van concurrentie
op basis van infrastructuur
Concurrentie op basis van infrastructuur leidt tot de
beste resultaten op het vlak van investeringen en technologische innovatie en tot het creëren van nieuwe banen in het eigen land. Door een sterke op infrastructuur gebaseerde concurrentie is Zwitserland een van
de toonaangevende landen in Europa op het gebied van
breedband en digitale televisie geworden. Cablecom in
Zwitserland biedt reeds vanaf 1998 breedbanddiensten
en vanaf 2003 telefonie. Momenteel kan de consument
kiezen uit meer dan 130 digitale televisiekanalen en een
aantal premium pakketten, zoals ﬁlmkanalen en pakketten programma’s in vreemde talen. Ook de Oostenrijkse
toezichthouder is een groot voorstander van een sterke
infrastructuurconcurrentie op het vlak van breedband.
Een op diensten gebaseerde concurrentie daarentegen
leidt tot lagere investeringen door infrastructuurleveranciers, omdat deze hun investeringen niet op afdoende
wijze kunnen beschermen. Als gevolg daarvan komen er
ook minder nieuwe banen bij en worden veel banen buiten en niet binnen het land in kwestie gecreëerd. Daarnaast moeten de toezichthouders zich ervan bewust zijn
dat op diensten
gebaseerde conStimuleer concurrentie op basis
currentie op een
van
infrastructuur (en niet op basis
netwerk ten koste
van
diensten) zodat de consument
kan gaan van de
meer
keuzemogelijkheden heeft
kwaliteit van de
dienstverlening,

zowel voor de klanten van het bedrijf dat de diensten levert als van het bedrijf dat de infrastructuur levert. Bovendien beperkt het openstellen van netwerken aan andere
service providers ook de effectieve bescherming van contentrechten, omdat nieuwe spelers uit andere rechtsgebieden zich op de markt kunnen begeven. Om de innovatie
en de groei van de sector binnen het eigen land te stimuleren, moeten beleidsmakers recht doen aan de behoeften van infrastructuurleveranciers om hun bezittingen en
investeringen te beschermen. Bij meer dienstenconcurrentie op de infrastructuur van distributeurs worden zij
ervan weerhouden investeringen vooraf in infrastructuur
te doen, omdat zij de kans lopen onvoldoende rendement
op hun investeringen te behalen. Als
Zorg voor voldoende
er minder wordt gebescherming van
investeerd in de ininvesteringen, zodat de
frastructuur, zal de
sector voldoende geprikkeld
totale penetratiewordt om de netwerken uit te
graad van het Digibreiden en te vernieuwen
tale Huis lager uitvallen. Aangezien
het Digitale Huis
meer is dan gewoon een gadget, zijn de gevolgen van
een langzame penetratie gigantisch: grote investeringen
in digitale content en nieuwe bedrijven worden uitgesteld,
kleine en middelgrote bedrijven blijven verstookt van de
allerlaatste communicatiemogelijkheden en de hechte informatiemaatschappij wordt niet optimaal gerealiseerd.
2. Aanbevelingen voor de kabelsector
De kabelsector heeft te maken snel veranderende spelregels. In deze sector werd (vaak) een “utility-driven” bedrijfsmodel met veel regelgeving gehanteerd: zorgen dat
er één kwalitatief goed product bij zo veel mogelijk huishoudens terecht kwam. De snelheid waarmee het klantenbestand kon worden uitgebreid, was sterk afhankelijk
van de uitbouw van de infrastructuur. Vandaag de dag
bevindt de sector zich in een markt voor consumentenproducten waarin bedrijven over een uitgebreid productassortiment moeten beschikken om aan de alsmaar veranderende vraag van de consument te kunnen voldoen.
En voor elk van deze producten proberen diverse geloofwaardige concurrenten hun deel van de markt veilig te
stellen. Om de ontwikkeling van het Digitale Huis met
succes te blijven voortstuwen, dienen kabelmaatschappijen de drie volgende uitdagingen aan te gaan: grote investeringen vooraf doen, de massamarkt snel veroveren
en inkomsten uit andere bronnen genereren.
Grote investeringen vooraf doen: voor de overstap naar
de digitale wereld moeten kabelmaatschappijen grote
investeringen doen in het upgraden van de netwerken,
in de apparatuur voor bij de consument thuis, in marketingcampagnes en (samen met content providers) in

het ontwikkelen van nieuwe content en interactieve diensten. Het merendeel van deze investeringen moet vooraf
worden gemaakt, wat voor de business cases van kabelmaatschappijen aanzienlijke risico’s en onzekerheid met
zich meebrengt. Het merendeel van deze investeringen
zijn bovendien vaste lasten, dat wil zeggen dat deze kosten grotendeels los staan van het aantal abonnees. Dit
stelt met name landen met versnipperde kabelnetwerken voor problemen.
De massamarkt snel veroveren: de meeste consumenten die gebruik hebben gemaakt van digitale-televisiediensten hebben aangegeven dat zij zeer in deze
diensten zijn geïnteresseerd. Positieve signalen over
consumenten die in apparatuur voor het Digitale Huis
investeren om meer kijkplezier en een betere breedbandervaring te bewerkstelligen, zijn steeds duidelijker
aanwezig. Consumenten die echter nog niet in aanraking
zijn gekomen met de digitale, interactieve diensten zoals
PVR, EPG en on-demand content zijn niet direct overtuigd
van de toegevoegde waarde van die diensten. Het is dus
een belangrijke uitdaging om de vraag in de massamarkt
voor het Digitale Huis te stimuleren.
Inkomsten uit andere bronnen genereren: de digitale
wereld maakt nieuwe digitale diensten en dus nieuwe
inkomsten mogelijk, zoals doelgerichte informatie, online
gaming en videotelefonie. Het op de markt brengen van
nieuwe informatie- en entertainmentdiensten is niet mogelijk zonder een gezamenlijke inspanning van de vele
spelers in de hele waardeketen. Het beheer van meerdere partnerships en het vinden van eerlijke verdeelsleutels voor inkomsten en onkosten wordt een hele uitdaging. Behalve de extra complexiteit die zich voordoet bij
nieuwe diensten en partnerships, zal de markt voor het
Digitale Huis voor veel bedrijven een volledig nieuw strijdtoneel zijn. Telecommunicatiebedrijven hebben tot op heden over het algemeen weinig ervaring met televisie, en
kabelmaatschappijen zijn in veel landen totaal niet bekend met de telefoniemarkt. Nieuwe vaardigheden zullen
dus snel moeten worden ontwikkeld.
Deze uitdagingen en de uitkomst van de scenarioanalyse
leiden tot zes strategische grondregels die de kabelsector in acht moet nemen om een leidende rol te kunnen
gaan spelen in de ontwikkeling van het Digitale Huis in
Europa:
1. Begrijp de klant: ontwikkel op de klant afgestemde
end-to-end entertainmentpakketten
2. Bied totaalpakketten voor het hele Digitale Huis aan:
ontwikkel aantrekkelijke pakketten
3. Overtuig de consument: versterk marketing- en verkoopvaardigheden
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4. Geef de consument wat hij wil: migreer uw klantenbestand op proactieve wijze naar digitaal
5. Omvang telt: zorg voor schaalgrootte binnen een land
6. Het draait om teamwerk: ontwerp nieuwe bedrijfsmodellen en ga partnerships aan om superieure digitale
diensten te kunnen leveren
2.1 Begrijp de klant: ontwikkel op de klant afgestemde end-to-end entertainmentpakketten
Om interesse bij de klant voor digitale diensten te kweken
en om de belofte van meer en betere digitale diensten
na te kunnen komen, moeten kabelmaatschappijen aantrekkelijke end-to-end entertainmentpakketten ontwikkelen. Daarbij zijn drie elementen van cruciaal belang: (1)
Content, (2) Functies/diensten (bijvoorbeeld HDTV, PVR,
IPG) en (3) Prijs. Het belangrijkste element is de content,
omdat deze bepalend is voor de penetratie en het marktaandeel. In eerste instantie liggen de grootste mogelijkheden in het aanbieden van een solide basiscontentpakket. Dit moet een digitaal pakket zijn dat meer biedt dan
het analoge pakket met dezelfde prijs. Voor abonnees
die meer contentdiversiteit en nieuwe diensten willen,
is het van essentieel belang dat ze hun pakket kunnen
uitbreiden. Hiervoor moeten de pakketten wel worden
afgestemd op speciﬁeke klantsegmenten. Voor de consument moeten de uitgebreide digitale diensten een duidelijke toegevoegde waarde vormen en veel meer bieden
dan de huidige analoge pakketten. Bovendien mag hun
huidige tv-platform nooit een belemmering vormen. De
sector moet zich vooral richten op diensten die bij de
consument interesse wekken (bijvoorbeeld VoD, HDTV)
en daarnaast op aantrekkelijke content. De distributeurs
dienen zich ook te richten op het ontwikkelen van diensten die niet afhankelijk zijn van het netwerk, maar wel
een integraal deel zullen vormen van de digitale kijkervaring, bijvoorbeeld EPG en PVR.
De kabelmaatschappijen zijn uitzonderlijk goed gepositioneerd om als drijvende kracht achter deze ontwikkeling
op te treden. Zij hebben nauwe banden met traditionele
en innovatieve content providers en met zendgemachtigden. Doordat zij zo dicht bij de tv-entertainmentsector
staan, kunnen zij makkelijker nieuwe producten op de
markt brengen en een betrouwbare naam in de digitale
wereld worden. De reputatie die de kabelsector heeft opgebouwd met geavanceerde televisie en snel internet is
een heel goed uitgangspunt. Maar in tegenstelling tot
de vroegere ervaringen in de analoge wereld zullen de
kabelmaatschappijen moeten leren leven met het idee
dat niet alle content en alle diensten door de abonnees
zullen worden afgenomen. Misschien, bijvoorbeeld, dat
online stemmen niet zal voldoen aan de hoge verwachtingen voor deze dienst. Vervolgens moeten de prijs en
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de dienst zelf worden bijgesteld en aangepast aan de
behoeften van de klant. De ontwikkeling van een hele
reeks verschillende diensten zal ook naarmate het klantenbestand groeit gedurende lange tijd moeten worden
gevolgd en beheerd. Er bestaat geen toepassing (“killer
application”) waardoor alle klanten in één keer de overstap maken naar digitaal. In plaats daarvan moet er een
complexe set productmogelijkheden worden aangeboden
en beheerd: een grote verscheidenheid aan nieuwe diensten (VoD, HDTV, EPG), premium content, nieuwe hardware zoals STB en PVR, alsmede de juiste prijs voor al
deze toepassingen.
2.2 Bied totaalpakketten voor het hele Digitale Huis
aan: ontwikkel aantrekkelijke pakketten
Het Digitale Huis zal worden gekenmerkt door geïntegreerde triple play-diensten: telefonie, breedbandinternet en televisie geleverd door één bedrijf. Deze convergentie van verschillende diensten op één platform zorgt
ervoor dat differentiatie op basis van technologie tot het
verleden zal behoren. Natuurlijk zullen er altijd technologische verschillen blijven bestaan, maar de klant weet
dat hij een goed en betrouwbaar basisaanbod voor digitale televisie kan krijgen van zowel kabel- als satellietexploitanten. En DSL zal spoedig ook beschikbaar komen.
In de Verenigde Staten is er nu al veel concurrentie op
het vlak van de dienstenpakketten en op het vlak van de
beste service, waarbij een geïntegreerd, triple play-aanbod met één factuur en één aanspreekpunt het verschil
maakt.
Behalve het dienstenaanbod is natuurlijk ook de prijs
van essentieel belang om de consument tevreden te
houden. Na verloop van tijd zal het aanbod van deze pakketten moeten worden aangepast omdat de consument
andere keuzemogelijkheden wil en er nieuwe technische
ontwikkelingen bij komen. In de toekomst is het aanbieden van mobiele telefonie hoogstwaarschijnlijk onontbeerlijk, waarna de volgende mijlpaal het bieden van een
overtuigende oplossing voor thuiswerken wordt.
2.3 Overtuig de consument: verbeter marketing- en
verkoopvaardigheden
Alhoewel marketing een belangrijke factor voor digitaal
succes is, is een uitstekende verkoopstrategie ook een
belangrijke factor. De kabelsector heeft zich tot nu toe
in veel regio’s onvoldoende op de klant gericht. Voor de
ontwikkeling en succesvolle introductie van nieuwe entertainmentmogelijkheden zijn sterke marketing- en verkoopvaardigheden nodig. Kabelmaatschappijen moeten
veel klantgerichter te werk gaan en in hun dienstenaanbod en marketingcommunicatie duidelijk inspelen op de
wensen en behoeften van de consument. Hiervoor is
een geavanceerde klantensegmentatiebenadering nodig

en moet het aanbod van diensten en producten daarop
worden afgestemd. Niet iedere consument zal direct het
volledige triple play-aanbod willen aanschaffen en niet iedere consument wil dezelfde prijs betalen. Consumenten
laten zich niet leiden door technologische argumenten,
ze hebben wel een heleboel voorlichting nodig over de
voordelen van de nieuwe digitale entertainmentdiensten.
Om de markt proactief te veroveren en te zorgen dat mensen snel overstappen op digitale televisie, moeten kabelmaatschappijen gerichte marketingcampagnes ontwikkelen en uitvoeren. Bovendien zullen kabelexploitanten
door de toegenomen concurrentie op een convergente
markt een sterke entertainmentmerknaam moeten ontwikkelen voor zowel hun producten als hun bedrijf. Op
dat vlak hebben veel spelers een achterstand op potentiële nieuwe concurrenten.
2.4 Geef de consument wat hij wil: migreer uw klantenbestand op proactieve wijze naar digitaal
De verbeterde marketing- en verkoopvaardigheden moeten de motor zijn achter een goed uitgewerkte strategie
voor de overstap naar digitaal. Gerichte marketing en
migratie, bijvoorbeeld per buurt of klantensegment, kan
een economisch gunstig resultaat opleveren en ervoor
zorgen dat de invoering op tijd kan plaatsvinden. Een
snelle uitvoering is van cruciaal belang om de risico’s
die kleven aan grote investeringen vooraf tot een minimum te beperken. De snelheid van invoering moet worden aangepast aan de druk van de concurrentie en de
kabelfranchisekenmerken (bijvoorbeeld andere digitale
platforms en nationale regelgeving).
2.5 Omvang telt: zorg voor schaalgrootte binnen een
land
Schaalvoordelen worden steeds belangrijker. Alleen een
geconsolideerde kabelsector beschikt over de omvang
en de middelen om te concurreren met andere platforms
die op nationaal niveau opereren. De geograﬁsche expansie die nodig is om een aanzienlijk deel van de huishoudens van een land of zelfs volledige landelijke dekking
te bereiken, dient dan ook door de kabelmaatschappijen
als prioriteit te worden beschouwd. Voor een grotere dekking moeten kabelmaatschappijen groeien door middel
van overnames (van andere kabelbedrijven, of bedrijven
van andere platforms) en/of hun infrastructuur uitbouwen, mogelijk met alternatieve distributietechnologieën.
Bij deze uitbreiding moeten de kabelexploitanten weten
waar hun prioriteit ligt: eerst schaalvergroting in het eigen land, dan pas kan expansie naar buitenlandse markten worden overwogen.

De belangrijkste reden voor schaalvergroting zijn de investeringen vooraf die gepaard gaan met de overstap
van analoog naar digitaal. De noodzakelijke infrastructuur is slechts één belangrijke factor. De andere factoren
zijn de aanzienlijke marketinguitgaven en de benodigde
koopkracht. Om toegang te kunnen krijgen tot (premium)
content, moeten kabelmaatschappijen concurreren met
gevestigde satellietmaatschappijen, zoals BSkyB en Canal Plus. Het doen groeien van hun eigen platform door
middel van exclusieve content is het afgelopen decennium de strategie van die bedrijven geweest. Maar zelfs
hun koopkracht valt in het niet vergeleken bij die van de
gevestigde telecommunicatiebedrijven. Als deze laatste
met hun gigantische cashﬂow besluiten de markt voor
het Digitale Huis te betreden, zullen andere platformaanbieders superieure producten moeten leveren en een
zeer slimme marktstrategie moeten hanteren. Maar de
eerste prioriteit is het bereiken voldoende omvang.
2.6 Het gaat om teamwerk: ontwerp nieuwe bedrijfsmodellen en ga partnerships aan om superieure
digitale diensten te kunnen leveren
De overstap naar digitaal zal nieuwe zakelijke mogelijkheden creëren die op hun beurt zullen leiden tot verandering
van de bedrijfsmodellen en in de structuur van de sector
als geheel. Er zullen nieuwe spelers op de markt bijkomen (vooral op het vlak van content en diensten) en de
traditionele spelers zullen zich moeten aanpassen. Hiervoor zullen samen met aanbieders van content/diensten
en zendgemachtigden nieuwe win-win-bedrijfsmodellen
moeten worden ontwikkeld met een eerlijke verdeelsleutel voor de inkomsten en/of de kosten. Langdurige overeenkomsten in de vorm van partnerships en samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen tot het verkleinen van
de risico’s die inherent zijn aan dit zich ontwikkelende
digitale landschap. Naast de samenwerking met content
providers en leveranciers van diensten moeten kabelexploitanten op zoek naar partnerships met verschillende
leveranciers van hard- en software om gebruiksvriendelijke apparatuur voor de consument te ontwikkelen.
Gebruiksgemak is in het convergente Digitale Huis van
essentieel belang voor de beleving van de consument
en uiteindelijk voor het stimuleren van de acceptatie. De
uitdaging voor de toezichthouders is om ervoor te zorgen
dat alle spelers onder gelijke voorwaarden kunnen opereren en dat de investering van iedereen die wil investeren om het Digitale Huis te realiseren wordt beschermd.
Zodra aan deze voorwaarden is voldaan en alle spelers
inspelen op deze mogelijkheid in de markt, staat Europa
een zeer opwindend decennium te wachten waarin de
overgang naar het digitale tijdperk zal plaatsvinden.
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