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Watkwamer
terecht vanbeloftes
vanT-Mobile?
In 2018maakteT-Mobile bekend
de vierde speler opdeNederland-
se telecommarkt, Tele2, in te lij-
ven.De schaal dieT-Mobilemet
Tele2 zouwinnen,moest helpen
ommeer te investeren in5Gen
in een vast netwerkomzoKPN
enVodafoneZiggo—denum-
mer éénen twee—beter partij te
kunnenbieden.Nudezeweekbe-
kendwerddatDeutscheTelecom
zijnNederlandsedochterwil ver-
kopen, is de vraagwat er vande
beloftes terecht is gekomen.
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Consumentkanprofiterenvan
grotederdepartij vast internet
Jeroen Piersma
Amsterdam

DeverkoopvanT-Mobiledoormoeder-
bedrijfDeutscheTelekombiedt zicht
opeenserieuzederdepartij opdemarkt
voor vast internet.Daar zoudenconsu-
mentenvankunnenprofiteren.

‘WijwilleneenAtleticoMadridcreëren,een
ploegdieechtewedstrijdenkanspelen te-
gen Barcelona en RealMadrid.’Met deze
voetbalbeeldspraakmotiveerde Søren Al-
bildgaard,deceovanT-Mobile, in2018zijn
voornemenomde vierde speler op deNe-
derlandsetelecommarkt,Tele2, inte lijven.
De schaal die T-Mobilemet Tele2 zou

winnen,moest helpen ommeer te inves-
teren in 5G en in een vast netwerk om zo
KPNenVodafoneZiggo—denummeréén
en twee—beter partij te kunnen bieden.
Nu dezeweek bekendwerd dat Deutsche
Telecom zijn Nederlandse dochter in de
etalagewil zetten, dringt de vraag zich op
watervandebeloftes terecht isgekomen.

IndemobielemarktheeftT-Mobilege-
daanwatAbildgaarddestijdsbeloofde.Na
de overname van Tele2 volgde eind vorig
jaar de overname van Simpel, waardoor
T-Mobile inmiddelsopdemobielemarkt
groter is dan zijn twee rivalen.

Demarkt voor vaste verbindingen, zo-
als internet, is een ander verhaal. Samen
met investeerderPrimevest legtT-Mobile
een glasvezelnet aan,maar dat gaat niet
snel. Het valt nietmee om vergunningen
tekrijgen,opveelplaatsenligtaleenkabel-
netwerkvanVodafoneZiggoenookKPNis
vanaf 2019 gas gaan gevenmet de aanleg
van glasvezel. Soms rijdenKPN en T-Mo-
bile elkaar indewielenals zij inhetzelfde
gebiedglasvezelwillen aanleggen.
Daar komt bij dat door een rechterlij-

keuitspraak van vorig jaar de vastemarkt
niet langergereguleerdwordtdoormede-
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T-Mobile: sterk inmobiel, zwak in vast
Marktaandelen telecombedrijven in Nederland (in %, derde kwartaal 2020)
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dingingstoezichthouderACM.T-Mobile is
nogsteedsvoorhetovergrotedeelvanzijn
vasteklantenafhankelijkvanhetnetwerk
van KPN.Het loopt de kans dat KPN, als
de huidige contracten aflopen, de duim-
schroevengaat aandraaien.

DeutscheTelekomstondeigenlijkvoor
dekeuze veel geld te steken in eenglasve-
zelnet,bijvoorbeelddoorDeltaFiberteko-
pen,ofT-Mobile indeverkoop tedoenen
het investerenaaneenanderepartijover te
laten.HetDuitsetelecombedrijf lijkternu
voorgekozentehebbenomgeldvrij tema-
kenvoor investeringenin5GenhetDuitse
vastenetwerk.

VerkoopaanKPNenVodafoneZiggokan
niet omdat demededingingsregels in de
wegzitten.Eenbuitenlandsetelecomaan-
bieder of private-equitypartij blijven dan
over. Omdat de combinatie van T-Mobile
enDeltaFibereenlogischestapis, ligteen
overname vanT-Mobile door de Zweedse
moedervanDelta, investeerderEQT,voor
de hand.Maar een ander private-equity-
bedrijf, dat eerst T-Mobile overneemt en
laterDelta, kanook.

TimPoulus, analist bij onderzoeksbu-
reauTelecompaper,vindtdebusinesscase

voor eenprivate- equitypartij nietmakke-
lijk. ‘Deconsensus indemarkt is tochdat
er geen ruimte is voormeer dan twee su-
persnelle netwerken.’ Hij wijst er verder
opdatDeltageenlandelijknetwerkheeft,
maarhoofdzakelijk inderegioenhetzoge-
noemdebuitengebiedzit.Ookzijnervoor
eeninvesteerdergeensynergievoordelente
behalen.Hijdenktdaaromdateenstrate-
gischepartij, zoalshetFranse telecombe-
drijf Iliad,meer voordehand ligt.

HendrikRood,consultantbijadviesbu-
reau Stratix, ziet welmogelijkheden voor
private equity. Hij noemt de combinatie
van T-Mobile enDelta Fiber ‘logisch’. De
700.000 glasvezelaansluitingen vanDel-
ta gevenT-Mobilemacht indeonderhan-
delingenover toegangtothetnetwerkvan
KPN.Demerknaamende6,7miljoenmo-
biele klanten vanT-Mobile biedenomge-
keerd een basis omhet glasvezelnetwerk
vanDelta uit te breiden indeRandstad.

Eenserieusgevechtomdevasteklantkan
hetgevolgzijn.NuverhogenKPNenVoda-
foneZiggoiederjaardeprijzenvaninternet-
abonnementenmetmeer dan de inflatie.
Als een serieuze derde partij de strijd aan-
bindt,zaldatnietmeerzomakkelijkgaan.

Deutsche Telekom
stond voor keuze:
veel geld steken in
glasvezel, of T-Mobile
in de etalage zetten
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