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Inleiding
KPN heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit voor de vaststelling van de tariefplafonds
voor de nieuwe diensten FttH; te weten DHZ voor Telco-Telco, DHZ voor Poortmigratie en FTU
vervanging door operator en Project- en bulkmigraties migratie (hierna: het ontwerpbesluit).
KPN maakt graag gebruik van de gelegenheid om zijn zienswijze op het Ontwerpbesluit kenbaar te maken.
In het kader van de voorbereiding van het Ontwerpbesluit heeft KPN zijn visie al voor een
belangrijk deel kenbaar gemaakt, o.a. in de antwoorden op de vragenbrieven en het herberekeningsverzoek. KPN zal zich in deze zienswijze beperken tot een beperkt aantal opmerkingen.
Deze zienswijze bevat geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Algemene opmerking
In randnummer 4 van het ontwerpbesluit geeft ACM aan dat de dienst DHZ voor Poortmigraties per 18 april 2017 afneembaar zou zijn en de dienst Project- en bulkmigraties per 21 mei
2017. Deze data zijn door elkaar gehaald. De dienst Project- en bulkmigraties is al sinds 18
april 2017 beschikbaar, de dienst Poortmigraties sinds 21 mei 2017.

FTU vervanging door operator
De testresultaten van de dienst FTU vervanging zullen door KPN apart aan ACM worden voorgelegd. Deze resultaten leveren geen significante andere tijdsduur op dan waarmee in de
huidige kostprijsonderbouwing is gerekend. De eerder ingediende kostprijsonderbouwing en
de in Annex A opgenomen tariefplafonds blijven daarmee de juiste tarieven.

Project- en bulkmigraties
KPN heeft de dienst Project- en bulkmigraties geïntroduceerd met de beperking dat deze
maximaal eens per kwartaal ingezet kan worden. Alleen op die manier kan KPN garanderen
dat er geen extra kosten ten opzichte van het standaard migratietarief zullen zijn en hoeven
te worden gerekend. ACM erkent dit ook in randnummer 42. Echter in het dictum, met verwijzing naar Annex A ‘tariefplafonds’, is deze beperking niet meer expliciet opgenomen. Om te
voorkomen dat afnemers op basis van het dictum in de veronderstelling zouden zijn dat er
onbeperkt gebruik gemaakt kan worden van project- en bulkmigraties voor het standaard
migratietarief, zou KPN graag de verduidelijking van de beperking toegevoegd zien aan het
dictum of Annex A.
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