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gelijk te zijn dan andere
andeandere kant van internet

woedt al enige tijd eenmachts-
trijd.Grote telecombedrijven
rekken zich terug van internet-
nooppuntAmsterdamInter-
et Exchange. T-Mobile bijvoor-
eeld leiddedataverkeer viahet

— langzamere—netwerk van
moederbedrijfDeutscheTele-
om.Nederlandsewebsites,
osters en streamingbedrijven
ijnniet blijmetmetderge-
jke ontwikkelingen. ‘Er is
eengelijk speelveld.’
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. Grote telecombedrij-
ven trekken zich de af-
gelopen jaren terug van
internetknooppunt
Amsterdam Internet
Exchange.. Nederlandse websites,
hosters en streaming-
bedrijven zijn daar niet
blij mee.. Een partij als de NPO
voelt zich achtergesteld
bij grote concurrenten
als Netflix en YouTube.

T E L E C O M

Sommige bits
zijnmeer gelijk
dan andere

T
-Mobile kreeg tweewekengeleden
plotseling temakenmet eenuitbar-
sting vanwoedeonder zijn internet-
klanten.Hun internet vertoonde al
dagenkuren.Opdegespecialiseerde
websites viel te lezenhoedat kwam:

T-Mobile leiddehet dataverkeernaar zijn klan-
tenniet langer viahet grootsteNederlandse in-
ternetknooppuntAmsterdamInternet Exchan-
ge (AMS-ix),maar viahet netwerk vanmoeder
DeutscheTelekom.

Dekwaliteit vanhetDuitse internet is nietwat
Nederlanders gewend zijn.Niet alleengamers,
ookgewonegebruikersworsteldenmet een
traag internet.Uit angst voornogmeernegatie-
ve publiciteit draaideT-Mobile deomleiding al
na enkeledagen terug enmeldde zichweerbij
AMS-ix.

Maardaarmee is dekousniet af, zeggen
Nederlandse internetbedrijven.Deactie van
T-Mobilewerpt licht op een conflict dat al langer
speelt. OokKPNenVodafoneZiggo leidenhun
dataverkeer steedsminder viaAMS-ix.Wat zit
daarachter?

CeoStef vander Ziel van Jet-Stream, eenbe-
drijf dat streamingdiensten verleent, schetst als
antwoord eenkorte geschiedenis vanhet inter-
net.Dat is een lappendeken vannetwerken, zegt
hij. Elkeprovider is verantwoordelijk voor zijn
eigennetwerk,maar alle netwerken zijn opde
eenof anderemaniermet elkaar verbonden.

Dat kan rechtstreeks onderling, of via bedrij-
vendie gespecialiseerd zijn inhetmaken van
verbindingen, de zogenoemde transitproviders,
of via eenknooppunt zoals AMS-ix.DeAMS-ix
is een vandegrootste internetknooppunten ter
wereld. Een soort neutraal verkeersknooppunt,
waar de gebruikers lid van zijn.

Langhebbendegrote telecombedrijvenhet
verkeer ophunnetwerkenmet geslotenbeurzen
afgehandeld.Datheet openpeering, oftewel ver-
keer uitwisselen zonder kosten. Eenmodel dat
veel heeft bijgedragenaande snelle groei van in-
ternet.Maarmetdekomst vanpartijendie veel
dataverkeer sturen enniks ontvangen—denk
aanNetflix of YouTube—ontstonderdiscussie.
Is dit nogwelmet elkaar inbalans?

De telecombedrijven—inNederlandKPN,
VodafoneZiggo enT-Mobile—willennudat er
betaaldwordt voordit dataverkeer. Zewillen
niet alleengeld vanhuneigenklanten,maar
ook vande leveranciers vandedata, zoals bij-
voorbeeld eenhostingbedrijf als Leasewebof
eenwebsite alsNOS.nl.

Deze contentproviders zijnniet blijmetdeze
ontwikkeling: steeds vakermoeten zij betalen
voordataverkeer dat vroeger gratiswerduit-
gewisseld. Zij spreken vandoubledipping: de
telecombedrijvenproberen tweekeer kosten in
rekening tebrengenomgeld te verdienen.

Aan de achterkant van internet woedt al
enige tijd een machtsstrijd. Grote spelers
passen de spelregels rond dataverkeer
eenzijdig aan, tot ongenoegen van de kleintjes.
‘Er is geen gelijk speelveld.’

In het kort

De telecombedrijven stappenniet alleen af
van openpeering indedirecte verbindingen,
maar verminderenookhunaanwezigheidop
deopenbare knooppunten, zoals deAMS-ix . En
daarhebben veelNederlandse internetbedrij-
ven last van. Juist dieAMS-ix is voorNOS.nl of
de streamingdienstNPOStart eengoedkope en
betrouwbarewegomvideo’s bij hunafnemers
te krijgen.

ErikBais, eigenaar van een internetprovider
voorde zakelijkemarktA2B Internet, heeft het
de afgelopen jaren ziengebeuren. ‘Voordat
LibertyGlobal Ziggoovernam,wasZiggoheel
actief opdeAMS-ix.Maar Liberty heeft zijnnet-
werkdaarweggehaald.’

Het leidt ertoedat partijen zoals A2B Internet
eendirecte verbindingmet telecom- enbreed-
bandbedrijf LibertyGlobalmoetenmakenom
bij deLiberty-klanten te komen. Zij veranderen
daardoor van eengelijkepartij op een internet
exchange in eenklant van eengroot telecom-
bedrijf. Endie vraagt doorgaansmeer gelddan
lidmaatschap vandeAMS-ix kost. ‘Dat is zuur
als je al die verbindinghebtmet eenexchange’,
zegtBais.

Eenwoordvoerder vanVodafoneZiggobeves-
tigt dat het netwerk vanmoederbedrijf Liberty
Global grotendeelsweg is vandeAMS-ix, uit
kostenoverwegingen.Degrotebedrijvendie
zich toeleggenop internetverbindingen, de
transitproviders, zijn voorde telecombedrijven
goedkoperdandeAMS-ix. Voorbeelden van
transitproviders zijnCogent enTelia, grotebij
consumentenonbekendebedrijven.

Vandoubledipping is volgenshemgeen spra-
ke. ‘Wie geen zakenmet onswil doenkanonze

Verklarende woordenlijst

. Peering— als twee netwer-
ken op internet een verbinding
maken. Als ze dat direct
onderling doen is het private
peering, via een internetknoop-
punt heet het public peering.

. Internetknooppunt— een
plaats waar veel verbindingen
tussen netwerken samenko-
men. De AMS-ix is een vereni-
ging waar bedrijven en orga-
nisaties tegen betaling lid van
kunnen worden en dat rekent
met een voor iedereen gelijk
tarief. De NL-ix is een knoop-

punt dat eigendom is van KPN.

Providers zijn er in grote lijnen
in drie soorten:

. Accessproviders of inter-
netserviceproviders— tele-
combedrijven die hun klanten
via hun eigen netwerk toegang
geven tot internet.

. Contentproviders—
websites, streamingdiensten en
hosters, partijen die
inhoud (data) aanleveren
via internet.

. Transitproviders — bedrijven
die verbindingen maken tussen
verschillende netwerken, niet
alleen nationaal, maar ook in-
ternationaal.
Zij kunnen de rol van een
knooppunt of directe ver-
bindingen tussen netwerken
overnemen.

. Hosters — bedrijven die
websites hosten. De data
zijn opgeslagen op servers
en de hoster zorgt voor ver-
zending van de data naar de
eindgebruikers.
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“
‘OmKPN-klanten te
bereikenmoetenwij
eenpoort kopenbij
deNL-ix.Danbetaal
je dus aanKPN’
Erik Bais
eigenaar A2B Internet

klantenbereiken via zo’n transitprovider.Wij
ontvangengeengeld als het verkeer langs een
transitprovider loopt.’

‘Dat klopt’, zegtBart vander Sloot,managing
director LeasewebNetwork, een vandegroot-
ste hosters inNederland, en tevens voorzitter
vandeAMS-ix. ‘Maar via een transitpartij heb
je geengreepopde route endekwaliteit van
het verkeer. Een transitpartij kanhet verkeer
omleiden viahet buitenlandendat leidt tot ver-
traging. Als kwaliteit belangrijk is, zoals voor ga-
mers,wordt eengamesite gedwongen te kiezen
voor eenbetaalde verbindingmetLibertyGlo-
bal, endat levert hunwel geldop.’

OokdeNPO, via denieuwssite vandeNOS
enNPOStart eengrote verspreider van video
op internet, loopt tegendit probleemaan. ‘Bij
transitproviders gaat het verkeer via omwegen,
waardoor vertraging en verlies vandata kunnen
optreden’, zegt EgonVerharen, innovatiemana-
ger bij deNPO. ‘Wewillenhet liefst zodichtmo-
gelijk ophetnetwerk vanLiberty zitten.’

Dat kan via eendirecte verbindingmetLiber-
ty,maardat kost geld. ‘Bovendien loopt deNPO
het risicodat deprijs elk jaar omhooggaat. Als
zo’ndirecte verbinding er eenmaal is, kan je ei-
genlijknietmeer terug.’

OokKPNheeft zichde afgelopen jarenge-
leidelijk teruggetrokken vandeAMS-ix,maar
kiest voor eenanderewegdanLibertyGlobal.
KPNkocht eenaantal jarengeledenhet in-
ternetknooppuntNL-ix.Mediabedrijvendie
KPN-klantenwillenbereikenmoetendat tegen-
woordigdoen viadeNL-ix.

VolgensKPN ishet eenkwestie vankwaliteits-
beleid. ‘KPNvindthet vanbelangdatklanten
eengoedegebruikerservaringhebbenenviaNL-
ix kunnenwijdit realiseren’, zegt eenwoordvoer-
der.Hij voegt toedatkostenookeen rol spelen.
‘Bij andereexchanges zijnwemeergeldkwijt.’

OokKPNontkent datdoubledipping eenmo-
tief is voordezebeweging.Dewoordvoerder:
‘Daar is absoluut geen sprake van.KPNheeft
eenbeleid van ‘openpeering’, datwil zeggen
dathet openengratis geschiedt via een vande
grootste internetknooppunten vanNederland
en indewereld.’

Dat zal kloppen voor grotepartijendie ver-
bindingmaken viaNL-ix,maarhet is niet de
ervaring vanErikBais vanA2B Internet. ‘Om
KPN-klanten tebereikenmoetenwij eenpoort
kopenbij deNL-ix.Danbetaal je dus aanKPN.’

Nederlandse contentleveranciers zoals A2B
Internet, deNPOenLeaseweb voelen zich
steedsmeer een tweederangsclub indeCham-
pionsLeague vandegrote telecombedrijven en
transitproviders.

Zij klagenbovendiendat zij achtergesteld
wordenbij grote concurrenten zoalsNetflix en
YouTube. Er circulerenhardnekkige verhalen
datNetflix enYouTubehunservers direct inhet
netwerk vande telecombedrijvenmogenplaat-
sen.Dat levert veel betere verbindingenop.

Stef vander Ziel van Jet-Streamzegt: ‘Netflix
heeft demacht ruimbaanaf te dwingen.Kleine-
re spelers zoals deNederlandseomroepenheb-

bendatniet. Er is geengelijk speelveld.’
VodafoneZiggoherkent dat verhaal niet. ‘Er

staangeen servers vanderdepartijen inonsnet-
werk’, zegt dewoordvoerder. ‘DeNPOheeft de-
zelfde verbinding alsNetflix.’

Toch vindt deNPOdat toezichthouderACM
nogeens goednaardemarkt vande internet-
verbindingen zoumoetenkijken. VolgensEgon
Verharen is denetneutraliteit inhet geding als
er speciale afsprakenwordengemaaktmetde
grotepartijen.

Verharen is heel tevredenmetdeAMS-ix.
Maarde grote telecompartijenhebbendeafge-
lopen jaren eenzijdigde spelregels op internet
aangepast, zegt hij.

‘Als er nougeenandere oplossingen zijn, dan
leef je daarmee.Maarwewetendathet anders
kan, zoals opdeAMs-ix.Datmaakthet voor ons
lastig te verteren.’
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