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Houten, 10 april 2018     

Betreft: Reactie marktconsultatie marktanalyse br eedband 2018   

Geachte heer Don,    

Netrebel is sinds 2015 een kleine alternatie     ve aanbieder van FttH diensten in Nederland en mak       en  
daarbij gebruik van verschillende FttH netwerk    en waar onder dat van KPN. Bij de A    CM is netr  ebel  
bekend onder r  egistratienummers 943199 en 943200 (Nederlandse Internet Maatschappij B     .V.)  

Gegeven het door uw or   ganisatie beschikbaar gestelde WF A marktanalyse ontwerpbesluit en het   
tussen A CM en KPN ge   voerde overleg m.b.t. de totstandk  oming van het zogenaamde “vrijwillige  ”  
toegangsaanbod, willen we een aantal essentiële punten onder uw aandacht br       engen die naar   
onze overtuiging zeer r  elevant zullen blijk en t.a.v . het uiteindelijk e WFA marktanalyse besluit.   

Allereerst willen we uw or  ganisatie complimenteren met de gr ondigheid van dit ontwerpbesluit en    
wijze waarop uw or  ganisatie een “joint dominance ” constateert. De  ze dominantie is voor elk  e 
eindgebruiker in Nederland duidelijk. De zeer snelle stijging van de tarie       ven voor br  eedband  
diensten zijn natuurlijk niet voor niets en een tek       en aan de wand. Wij willen u en uw or        ganisatie 
aanmoedigen door te zetten en voor    al niets aan te tr   ekken van de impliciete dr  eigementen van   
KPN m.b.t. de juridische houdbaarheid. Uiteindelijk   e bestaat er ook zo nog iets als ‘     common sense ’  
en zal ook de   ze hobbel o verwinnen.  

Wij willen onze r  eactie graag in twee hoofdonder  delen ver delen. Eerst onze r eactie op uw   
marktconsultatie op het ‘ ontwerp marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerk    en’. Daarnaast  
geven we ook gr  aag ons beeld op de brief van KPN aangaande het vrijwillige aanbod van ODF en            
VULA.  

Reactie op het ‘   ontwerp marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerk     en’  

Binnen onze r eactie zal netr ebel zich beperk  en tot alles wat verband houdt met FttH. In dit ge     val  
ODF toegang. Netr  ebel wil gr  aag van de gelegenheid gebruik mak    en om toch iets meer      
achtergrond te ge ven wat er gaande is met de KPN ODF uitr     ol omdat we de ze inzichten als r  elevant 
beschouwen voor het WF  A marktanalysebesluit.   

Wat is er anders sinds de Regge      fiber o vername  

We vragen A CM in haar marktanalyse r   ekening te houden met het verschil in uitr    ol van Regge  fiber  
op basis van haar toenmalige netwerk topologie versus de huidige uitr      ol van KPN.     
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Enige achtergrond is hier wel relevant. Reggefiber was een partij die greenfield uitrolde in de 
wetenschap dat ze niet van bestaande infrastructuur en gebouwen gebruik kon maken. Reggefiber 
ging met gemeentes in overleg over hoe en waar ze PoPs kon plaatsen om daar glasvezels in uit te 
laten komen. Om dit enigszins in bestaande bebouwing in te passen kon zij niet anders dan de 
fysieke afmeting beperken tot 2 bij 3 meter. Dit resulteerde automatisch in ~2.500 aansluitingen 
per PoP. Om te voorkomen dat geïnteresseerde providers naar tussen de 3 en 20 PoP lokale 
infrastructuur moest regelen, werden deze tijdens de bouw/graafwerkzaamheden onderling 
verbonden. Vervolgens werd dit als het als één aansluitgebied ter beschikking gesteld. Kern is wel 
dat Reggefiber altijd eindigde met 1 of 2 City-PoPs per aansluitgebied en dan bedoelen we een 
aaneengesloten stuk bebouwing. Had de provider één van deze PoPs binnen het aansluit gebied 
ontsloten was de rest direct benaderbaar. Hoe je naar één van de PoPs kwam was de 
verantwoordelijkheid van provider, verbindingen binnen het aansluitgebied behoorde bij de lokale 
infrastructuur, vandaar de naam City-ringen. Dit was volgens de Reggefiber terminologie geen 
backhaul maar behoorde bij de lokale infrastructuur. Alleen de verbinding van een City-PoP naar 
het netwerk van de provider werd gezien als een echte backhaul, waarover later meer. 

Nu de relevantie m.b.t. topologie van KPN. Sinds de overname zijn natuurlijk alle bestaande 
gebouwen lees MC locatie, MDF locatie en andere beschikbaar gekomen om van daaruit FttH uit te 
rollen. Wat KPN nu doet is PoPjes/straatkasten bouwen in een aaneengesloten aansluitgebied en 
betiteld elk van deze PoPs als City-PoP terwijl daar helemaal geen aggregatie functie in zit. 
Hierdoor wordt een strategische toegangsdrempel gecreëerd door de verbinding naar deze City-
PoP locatie volgens het KPN model niet tot de lokale infrastructuur te rekenen. Deze City-PoPs zijn 
de-facto geen City-PoPs, maar Area-PoPs, waarvan de vezel in één van de bestaande MDF of MC 
locaties uit komt. In dit geval heeft de MC- dan wel MDF-locatie de functie van de City-PoP 
overgenomen. Daarnaast richt KPN inpandige Area-PoPs in bestaande MC dan MDF-locaties in. Dit 
is logisch anders dan Reggefiber kan KPN wel uitgaan van bestaande netwerken en bestaande 
gebouwen. Zoals KPN het nu presenteert bestaat een aaneengesloten aansluitgebied niet meer, 
maar uit talloze kleine aansluitgebiedjes. Dat is natuurlijk bizar. Dit terwijl al deze vezels allemaal in 
één á twee bestaande KPN locaties uitkomen. 

Dit aspect is in de marktanalyse erg onderbelicht gebleven. Het zou goed zijn als de marktanalyse 
niet alleen uit gaat van hoe en was, maar kijk naar wat er nu veranderd is. De term MC-locatie en 
MDF locatie misleidend. In veel gevallen, zo niet alle herbergen ze ook een City-PoP functie temeer 
daar de vezels van die KPN Area-PoPs in uitkomen. Het zou goed zijn als ACM dit onderkent en dit 
ook zo in het marktanalyse besluit opneemt. 
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Wat is nu eigenlijk backhaul      

Om maar met de deur in huis te vallen verbindingen tussen Ar        ea-PoP en City-PoP war   en in het   
Reggefiber model voor bemoeienis van KPN geen backhaul, maar behoor         de tot de lokale 
infrastructuur. V andaar de term City-ringen. Backhaul is een ongelukkige term, het is namelijk een           
container begrip. Daar  onder valt zo wel een verbinding binnen een kantoor tussen een WiFi punt          
en een centr  ale Wifi  controller alsook een tr   ans-Atlantische zeekabel. KPN heeft hier in het     
verleden verwarring gecr  eëerd door de City-ringen te bestempelen als backhaul en de       ze niet 
langer als lokale infr  astructuur behandelen zoals het oorspr   onkelijk wel door Regge   fiber bedoeld   
was. Nu zitten we met een r    aar City-ring verr  ekening system op ve   zel niveau. terwijl de k   osten  
logischerwijs niet anders hoe  ven te zijn dan die van een r     eguliere ODF lijn. Dit is een uitermate     
vervelende barrière in de gehele ODF-r egulering. Dit wer d in de oude Regge  fiber locatie nog   
enigszins ger emd door het feit dat KPN veel meer ve     zels voor haar appar   atuur nodig had, maar nu      
KPN een ander  e topologie hanteert met kleine locaties met maar glasve  zel naar één van de     
bestaande MDF of MC locaties heeft ook KPN niet meer dan één ve         zel nodig. Daarmee is er geen      
gelijk speelveld meer. Immers een kleine aanbieder met 40 klanten heeft gelijk        e City-ring k osten als   
KPN met bijvoorbeeld 400 klanten. Dit terwijl de     ze enkele vezel zoals al eer   der vermeld een    
zodanige overdaad aan capaciteit heeft dat er ook geen verschil zit in de daadwerk       elijk capaciteit  
die een eindgebruik er ontvangt. Het zou goed zijn als het marktanalysebesluit ten aanzien van de          
City-ringen r ekening houdt met de ver andering van de KPN FttH netwerk topologie en het model        
van de tarief r  egulering daar op aanpast.   

In dit kader verzoek ik A    CM nog eens contact op te nemen met E-     fiber waar oud-werknemers van     
Reggefiber weer opnieuw met ODF in Nederland uitr      ollen waarin City-ringen helemaal geen tarief       
component zijn en ge  woon tot de lokale infr astructuur behor en.  

Relatie Regge fiber o vername en FttH k  osten oriëntatie   

Sinds de o vername van Regge fiber zijn er structur   ele veranderingen die van invloed zijn op het      
kosten oriëntatie model van ODF access. Het model was ooit gebaseer       d op een gr   eenfield uitr ol  
van Regge fiber. Regge fiber k on namelijk niet vanuit een bestaand netwerk uitr     ollen. Duidelijk is dat    
KPN dat nu wel doet. Dit is ook logisch omdat vanuit een bestaand netwerk vertr          ekken altijd   
voordeliger uitpakt dan volledige van gr   eenfield te beginnen, immers anders was KPN met het       
Reggefiber model ver  der gegaan. V  erder valt niet uit te sluiten dat nu twee k   eer centr ale 
infrastructuur en gebouwen van zo    wel bij MDF als ODF dubbel wor      den meegenomen. Dit lijkt ons    
een goed moment in dit in de huidige marktanalyse mee te nemen. V     erder r olt KPN nieuwbouw   
nagenoeg uitsluiten uit op glas. Hoe    wel KPN klaagt o  ver de k osten van glas uitr   ol, is die klacht niet   
gerechtvaardigd. Immers de gr  aafkosten zijn ‘b  y far ’ het gr ootste kostencomponent en is niet   
anders tussen k  oper of glas. Daar k    omt nog bij dat KPN de   ze uitrol r ealiseert vanuit bestaande 
locaties dus zal per saldo voor    deliger uitpakk en dan de gr  eenfield situatie van Regge  fiber.   

Hier k omt nog bij dat de penetr  atie van gebieden hoger ligt dan de oude Regge    fiber modellen. KPN    
verkoopt immers geen DSL meer in glasgebieden en is zelfs actief klanten aan het migr           eren naar   
glas. Dit zor gt voor een enorme toename in glaspenetr   atie. Omdat de penetr atiegraad de  
belangrijkste graadmeter is voor k   osten zou de k  osten oriëntatie met nieuwe penetr atiegraden  
moeten wor den meegenomen in het nieuwe marktbesluit.      Op de ze manier subsidieert het hoge  
ODF tarief de liggende k  oper infr astructuur.  
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Businesscase kleine ODF locaties    

De opmerkingen die in de marktanalyse gemaakt wor  dt dat alleen gebieden bo  ven 10.000+   
aansluitingen inter essant zijn is wat te k  ort door de bocht. De achter  grond van de  ze opmerking  
heeft alles te mak en met de eer dergenoemde allocatie van de City-ring-k osten in r  elatie tot de 
veranderde netwerk topologie van de KPN FttH r    oll-out en misbruik van de term City-PoP    . Dit  
maakt dat er geen business case is. Ook de verr     ekening van de r  ackspace zorgt voor een ongelijk    
speelveld tussen gr  ote en kleine marktpartijen. KPN was snel om een verr       ekening factor te   
bedenken bij PoP locaties gr    oter dan ~3.000 aansluitingen, maar heeft dit nog niet gedaan bij PoP          
locaties die kleiner zijn. Daar hanteert ze de tarie    ven als war  e het ~2.500 aansluiting. Het zou goed     
zijn dat het marktanalyse besluit ook dit meeneemt.     

We kunnen wel onderstr  epen daar waar oude kleine Regge   fiber gebieden die ver weg liggen van       
alternatieve infrastructuur k ostentechnisch niet snel een inter   essante businesscase opleveren.  
Echter wat nu het ge  val is kan mor   gen weer anders zijn. Een echt VULA zou hier kunnen helpen,           
maar dan zal er wel een oplossing moeten k        omen voor de eer  dergenoemde toegangsdrempels.  

VULA verplichting KPN  

Wij zijn het eens met punt 426 en de conclusie in punt 427. VULA is geen vervanging van ODF en               
zou idd onze investeringen teniet doen.      

Waar wij van mening verschillen is de manier waar       op invulling wor  dt gegeven aan de wijze waar  op  
de ACM VULA verplicht stelt. Zoals bo    venstaand beschr even is de arbitr  aire grens in van 10.000     
homes passed niet leidend. Als wij een businesscase mak      en voor een gebied is de k     osten voor   
gebied afge zet tegen het verwachte marktaandeel de beslissing. In sommige ge    vallen zijn gebieden    
onder de 10.000 homes passed ook inter     essant. Zek er als er meer   dere naast elkaar liggen en de    
backhaul k osten daar door te delen zijn o   ver verschillende gebieden. Zie daarvoor ook     
bovenstaande.   

We zouden gr aag zien dat een aansluitgebied niet meer op City-PoP niveau wor        dt gezien maar   
vanuit een MC-locatie, die zoals bo   ven gemotiveer d ge zien kan wor  den als het aggr  egatiepunt in  
de nieuwe uitrol methode van KPN.    

Als binnen dat aansluit gebied kleine pock   ets zijn van bijvoorbeeld nieuwbouw gebieden waarbij        
een (Ar ea-)PoP dermate weinig aansluitingen heeft dat een businesscase onmogelijk is, dan zou         
een VULA aanbod kunnen zor    gen dat het gehele aansluitgebied (vanaf de MC-locatie ger   ekend)  
door een toetr  eder ber eikt kan wor den.   

We zouden daar om willen pleiten voor een ODF + ger       eguleerde kostenopslag voor VULA. Op de    ze 
manier zou het voor toetr   eders neutr aal moeten zijn of ze kie    zen voor ODF of VULA.      
Beschikbaarheid van VULA zou gelijkgesteld moeten zijn aan beschikbaarheid van WB          T. Het  
ontbreken van een r   eferentieaanbod (441) zal zor   gen voor str  ategische gebiedsontwikkelingen  
door KPN met een r   elatief duur VULA aanbod in meer gebieden dan nodig.          

Elk VULA aanbod zou bandbr    eedte onafhankelijk moeten zijn. Hier   over onder meer in onze r    eactie 
op het ‘vrijwillige ’ KPN aanbod.     
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Onderscheid tussen technologie en ontbundelingsprincipe     

We willen gr aag onderscheid mak  en tussen enerzijds de k   euze tussen ODF of VULA en anderzijds       
de technologiekeuze voor piont-to-piont of PON. De k   euze voor de een heeft geen invloed voor de      
keuze voor de ander. Het is perfect mogelijk om ODF toe te staan o       ver PON. De k  euze voor VULA   
zou niet moeten wor  den ingege ven door de k  euze voor een technologie maar door de     
waarschijnlijkheid of toetr  eder een succesvolle businesscase kan mak   en voor een gebied.      

______________________ 

Reactie op het “vrijwillige   ” aanbod van KPN    

Zoals elk e partij hebben wij ook k    ennisgenomen van dit aanbod. Aange   zien wij voor onze    
dienstverlening uitsluitend gebruik mak   en van FttH zullen we ons daartoe beperk     en. Aller eerst 
merken we op dat er nog geen inhoudelijk     e bespreking met KPN heeft plaatsge  vonden om een    
definitief oor deel te kunnen vellen. Maar wat we nu in dit aanbod le       zen stemt ons niet gerust. Dit    
begint al bij de impliciete dr  eigementen o ver de juridisch houdbaarheid van het A    CM “ ontwerp”  
marktanalysebesluit en de daar aan verbonden toegangsverplichting.     Een partij die daadwerk  elijk  
vrijwillig een aanbod doet had dit nooit zo verwoor    d en gek  ozen voor een benadering waarin het      
haar niet uit maakt wat er uit dit besluit k  omt en partijen uitgenodigd om serieus alle      
toegangsbelemmeringen weg te nemen om zodoende haar netwerk maximaal te vullen.         

Bij netr ebel mak en we gebruik van meer   dere glasvezel infr astructuur aanbieders zoals KPN     
(Reggefiber), E-Fiber, Midden-Br  abantglas, Kempenglas en Mabin en valt ons dit verschil in         
benadering van KPN dir   ect op. Sinds de volledige o  vername van Regge fiber is het naar ons oor    deel  
er niet beter op ge   worden. Kortom de term “vrijwillig” moet je ver    dienen en niet louter omdat het    
zo het zo noemt.  

Achterwege laten toegangsverplichting   

De redenering van KPN dat een toegangsverplichting op gr      ond van artik  el 6a.3 TW ingetr   okken kan   
worden omdat KPN het een “vrijwillig” aanbod tot stand wil br       engen lijkt ons ge  zien haar   
trackrecord onvoldoende om concurr  entie op de br eedbandmarkt te stimuleren. Een opsomming    
van boetes die KPN in de afgelopen jar     en door haar gedr   agingen heeft opgelopen schets een     
ander beeld. Het ophe  ffen van de toegangsverplichting is ook niet nodig, immers een         
toegangsverplichting staat een vrijwillig aanbod niet in de weg. Dat KPN de       ze aan elkaar k  oppelt 
doet ons het er gste vermoeden.  

De oplossing die KPN biedt in door het aanbod algemeen bindend te laten verklar        en door A  CM is   
naar ons oor  deel helemaal geen oplossing voor e     ventuele toegangsproblemen. De k ern is namelijk    
dat het merendeel van de toegangsgeschillen -en alles wat daarmee samenhangt-      gaat over  
onderwerpen die juist net niet zijn ger  egeld of vatbaar voor interpr    etatie verschillen. In een str   ek  
veranderende markt vraagt dat van marktpartijen om nu alle what-if scenario     ’s in een der   gelijk  
aanbod voor de k  opende 7 jar en vast te leggen en dat is niet r    eëel en zek  er niet r edelijk. Immers   
wat vandaag werkbaar is hoeft dat o   ver 2 jaar bijvoorbeeld niet meer te zijn. Naar eigen zeggen          
riskeert KPN weliswaar dat A  CM het algemeen bindende besluit kan intr   ekken, maar heeft dit   
handig verwoor d door dit te bepr  eken in ge  val zij zich niet o   vereenkomst die algemeen bindend   
aanbod gedr aagt. Kortom het vervangen van de toegangsverplichting door een algemeen bindend          
aanbod is geen oplossing voor alle toegangsgeschillen die buiten dit aanbod vallen.          
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Voorstel VULA op FttH is geen VULA       

Netrebel neemt op dit moment bij verschillende glasve   zelproviders zo wel ontbundelde toegang als    
VULA (niet van KPN) af. Het ‘vrijwillige aanbod’ van KPN heeft niets met VULA te mak         en. Feit dat dit  
aanbod het een bandbr  eedte component heeft maakt dat dit per saldo geen VULA-aanbod is maar      
een WB A-aanbod. W e willen A CM aanspor en om geen begripsverwarring te laten ontstaan en dit        
gedeelte van het “vrijwillige ” aanbod voortaan te betitelen als      ‘WBA  FttH  type  2’. 

De zogenaamde bandbr  eedte afhank elijkheid van VULA   

Door een k  oppeling te leggen naar de FttH aanlegk    osten en infr  astructuur concurr entie 
beredeneert KPN dat FttH   flat pricing nadelige invloed heeft op de toch al lastige business case.        
KPN misleid hier de boel en cr     eëert bewust verwarring tussen de VULA en ODF-businesscase. Ze      
wekt ze hier namelijk de indruk dat bandbr   eedte gebruik van invloed is op de passie     ve deel van de   
FttH infr astructuur. Dat is dus de ODF businesscase. KPN mag uitleggen hoe de k        osten van   
passieve infrastructuur -dus zonder appar   atuur- beïnvloed wor den door een hoger bandbr    eedte 
gebruik. Een passie  ve vezel die 1Gbit/s, 10Gbit/s of 100Gbit/s tr     ansporteert wordt daar echt niet  
duurder van. W  aar dit vandaan k  omt is een r  aadsel, KPN is of niet content met de ODF-tarie    ven of   
hier is spr  ake van een str  ategisch pr oductontwerp om met VULA r   etail mar ge af te r omen ten   
faveure van haar eigen infr   astructuur mar ge.  

Hoe gr oot is dan eigenlijk de bandbr     eedte afhank elijkheid van VULA wide open     

Meerdere providers waar onder netr ebel voer en op basis van volledig ontbundelde toegang een        
1Gbit/s pr opositie in de consumentenmarkt. (  €  37,50 incl B  TW). Het bandbr eedte gebruik in de   
access van de  ze propositie is een non issue. In tegenstelling tot wat KPN ons doet gelo        ven k ost 
bandbreedte in de access op glasve   zel nagenoeg niets meer. Een gealloceer     de glas poort naar de   
eindgebruiker inclusief chassis met een 10Gbit/s uplink k      ost tussen de ~   €  25 -  €  40 eenmalig. Na    
deze uplink k om je ve zel technisch uit op een hoger netvlak, namelijk het MC ink        oppelpunt van  
VULA. Die 10Gbits/s is zelfs voldoende om 10.000 klanten te bedienen. Uitgaande dat het         
merendeel van de ODF-PoP kleiner zijn dan 2.000 aansluitingen is er dus helemaal geen pr             obleem.   
In werk elijkheid is er een o    verdaad aan bandbr  eedte zelfs zonder r  ekening te houden met de   
daadwerkelijke penetratie. Met ander e worden een 10Gbit/s in de access is spotgoedk      oop en   
bedient relatief weinig klanten. Laten we ons in de access voor       al niet gek mak  en door de   
bandbreedte verhalen van KPN. Daarna is het helemaal geen issue meer. Hoe hoger de minder je           
nodig hebt per aangesloten klant. Zelfs KPN heeft in totaliteit op de AMS-IX niet meer dan 500Gbit/            
s aan bandbr  eedte liggen. Let wel dat is voor alle klanten van KPN (mobiel, vast, zak         elijk en   
consumenten).   
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Gebruik huidige VULA aanbod.    

KPN bear gumenteert uitvoerig waar om het geen belang heeft bij onbillijk    e voorwaarden,  
strategisch pr oductontwerp, buitensporige prijzen en mar   ge uitholling. En haalt daartoe meer  dere 
malen de totstandk oming van het VULA-xDSL aanbod aan. W    e weten allemaal dat dit tussen T   ele2  
en KPN tot stand is gek    omen omdat bij de intr  oductie van de DSL vectoring er technisch geen      
mogelijkheden war en om SDF en MDF-toegang in de oude vorm te continuer       en. De ze deal is   
weliswaar uit vrije wil tot stand gek   omen, maar dat wil nog niet zeggen dat de     ze interessant is voor   
nieuwe toetreders. Kenmerk end is wel dat na de totstandk    oming van dit VULA xDSL aanbod ver    der  
niemand op dit aanbod is ingegaan. Eerlijkheidshalve heeft netr     ebel zich er nooit in ver    diept 
omdat wij nimmer op DSL pr   oposities zullen bouwen. Nu het gepositioneer    d wor dt als oplossing   
voor zogenaamd economisch onr   endabele ODF gebieden (o  verigens hebben we daar een heel      
andere kijk op, maar waar   over later meer) hebben we dat nu wel gedaan. Na analyse van het          
gehele VULA aanbod of beter ge    zegd  ‘WBA  FttH  type  2’  komen tot de conclusie dat het helemaal niet   
interessant is voor landelijk  e toetreders, laat staan kleine r  egionale spelers. Naar onze o  vertuiging  
vormen de upfont investeringen van het    ‘WBA  FttH  type  2’  aanbod een enorme toegangsbarrièr  e,  
deze liggen zelfs hoger dan de ODF toegangsbarrièr     es.   Een nieuwe landelijk partij is een kleine      €12  
mio lichter alvor ens ze 1 klant aansloten hebben. Nog afge     zien of een nieuwe toetr   eder dit op tafel    
legt stijgen de e k osten bij een gr   oei van 80.000 aansluitingen in 3 jaar tijd naar          €25 mio. Hier is     
weinig calculatie voor nodig om te weten dat er geen nieuwe partijen in de markt zijn die dit           
kunnen of willen    financieren. V oor de kleine r egionale partijen is het zo mogelijk nog er    ger. Als ze   
regionaal 5.000 aansluitingen willen r    ealiseren zijn ze alleen al aan eenmalige investering in WB       A  
type2  €6 mio kwijt.   

Nu hebben we KPN nog niet o    ver dit aanbod gespr  oken maar zoals het er nu ligt heeft het niets       
meer met toegang te mak  en. Wij concluder  en voor alsnog dat het aanbod hooguit inter  essant kan  
zijn voor een partij met een gr     ote bestaande MDF base, maar gr   eenfield partijen kunnen hier niets      
mee doen.  

Hier k omt nog bij dat het huidige aanbod met de bandbr   eedte afhankelijk tarie ven helemaal geen    
mogelijkheden biedt om onze r  etail pr oportie van 1Gbit/s te ondersteunen. Laat staan dat er een       
winstmarge te maken valt. De netr  ebel pr opositie heeft een r etail opbr engst van  €31 e xcl B TW, dat  
is prima werkbaar in een ODF model maar bij een VULA ink           oop van meer dan     €29 per lijn plus alle     
overige VULA k osten is er een negatie    ve marge.  

Om A CM een idee te ge  ven. netr ebel heeft haar eerste ODF gebied van 18.000 adr      essen in Houten    
technische uitgerold voor   €  [                 ] inclusief appar  atuur. Nu is dit misschien niet helemaal te      
vergelijken met landelijk e toegang, maar de ODF toegangs barrièr    es zijn wel vele malen lager. In       
geval A CM het nodig acht zullen we de   ze informatie in detail met haar delen en hor     en we dat  
graag. 

We verzoeken A CM nog eens een k    eer te kijk en naar de kleiner  e regionale mogelijkheden m.b.t. de   
VULA toegangsverplichtingen uit het ontwerpbesluit temeer de kans dat er nog landelijk      e partijen  
die zich aandienen naar ons idee niet er    g gr oot zullen zijn.   

Vooruitlopen op onze discussie met KPN heeft dit VULA FttH of beter ge       zegd ‘ WBA FttH type 2’    
aanbod alle schijn van een str    ategisch pr oductontwerp met onbillijk e voorwaarden en   
buitensporige prijzen r esulterend in volledige mar  ge uitholling.  

_______________________ 
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Hoewel we begrijpen dat de A  CM verschillende stak eholders heeft in dit pr  oces vinden wij het    
belangrijk dat ook kleiner  e startende partijen in de toek  omst de mogelijkheid blijven houden om     
toe te treden in de br  eedbandmarkt. W e hopen dat we u hebben kunnen o    vertuigen ook met hen    
rekening te houden in uw marktbesluit     

We hopen een nuttige bijdr  age te leveren met onze r eactie. Mocht de A CM inter esse hebben in een    
uitgebreide toelichting dan k  omen we gr aag langs om de   ze te geven.  

Met vriendelijke groet,  

Sijmen Kooiman       Patrick Neuerbur g 

Algemeen dir ecteur     Algemeen dir ecteur 

netrebel B .V.      netrebel B .V.  
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