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From: Josee Van Den Berg  
Sent: Tuesday, April 10, 2018 1:01 PM 
To: jens.vellenga@kpn.com; Alexander van 't Zand <alexander.van-t-zand@tele2.com>; Martijn de 
Jonge <Martijn.de-Jonge@tele2.com> 
Cc: saskia.tenasbroek@kpn.com 
Subject: RE: Gespreksverslag meeting vrijwillige toezegging 20-3 
 
Beste Jens en Saskia, 
 
Om te beginnen zijn we verbaasd over dit verslag van het gesprek dat op 20 maart jl. heeft plaats 
gevonden. Wij hadden KPN gevraagd om een toelichting op het, door KPN op de vooravond van de 
publicatie van het concept besluit van ACM inzake ontbundelde toegang, gedane “vrijwillige” aanbod. 
Tele2 was qua timing  verrast door dat aanbod. Na publicatie van het aanbod heeft KPN ons 
vervolgens op 27 februari een e-mail gestuurd met de volgende tekst: 
 
Waarschijnlijk hebben jullie al gezien dat ACM haar concept besluit en consultatie vanmorgen heeft 
gepubliceerd en er om 9 uur een extra wholesale nieuwsbrief uit is gegaan om ons aanbod toe te 
lichten.  
In de documentatie staan de prijzen voor VULA nog niet genoemd. Deze worden alleen op verzoek 
gedeeld. Nu kan ik mij voorstellen dat jullie daar ook in geïnteresseerd zijn, dus daarom stuur ik jullie 
deze vertrouwelijk toe.  
 
Het overige deel van het aanbod is te vinden op: 
 
https://www.kpn-wholesale.com/kpn-wholesale/regulatory.htm  
 
Tele2 vindt het te bizar voor woorden dat KPN, inzake een aanbod wat potentieel een additionele 
investering van (minimaal) 10 miljoen Euro betreft, doodleuk naar haar website verwijst. Ook na 
vervolgvragen om toelichting, bleef KPN naar haar website verwijzen. Omdat onze (initiele) vragen 
nogal inhoudelijk van aard waren, hebben wij KPN vervolgens gevraagd om een toelichting door de 
product managers/developers van KPN (dat het geven van een toelichting pro-actief door KPN 
aangeboden had moeten worden en dat dit dus volstrekt de omgekeerde situatie is van hoe een 
‘leverancier’ zich normaliter ten aanzien van een afnemer zou gedragen, negeerden we maar even tbv 
een duidelijke toelichting op KPN’s aanbod). Helaas is dat niet gelukt en wilde KPN alleen jou als 
accountmanager en  Saskia, die wij kennen als vertegenwoordiger van de belangen van KPN in het 
kader van regelgeving, afvaardigen. 
 
Ten aanzien van de bijeenkomst op de 20ste maart waren we (ons inziens beiden) van mening dat het 
een verkennend gesprek zou zijn. Op geen enkel moment is afgesproken dat er een verslag zou 
worden opgesteld. Laat staan dat KPN met een verslag zou komen 2,5 weken nadat het gesprek heeft 
plaats gevonden en op het moment, en dat weet KPN natuurlijk heel goed, dat we druk doende zijn 
om onze reactie op het bovengenoemde concept besluit te formuleren.  
 

https://www.kpn-wholesale.com/kpn-wholesale/regulatory.htm
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Net zoals de publicatie van jullie “vrijwillige aanbod”, is de timing van dit verslag dus vreemd. Dit nog 
los van de inhoud van het verslag waar wel heel weinig aandacht is voor de positie van Tele2 wat we 
toch in het gesprek uitdrukkelijk naar voren hebben gebracht.  
 
Om te voorkomen dat KPN dit verslag, zonder commentaar van onze kant, als waarheid naar voren 
brengt toch maar even wat punten om aan te geven dat Tele2 zich van dit verslag distantieert.  
 
Tele2 heeft KPN gevraagd naar de redenen van het overrompelen van de afnemers van wholesale 
diensten en het niet betrekken van die afnemers bij de inrichting van het aanbod. De reactie daarop 
van KPN (StB) was dat KPN pas in een laat stadium heeft bedacht dat het goed zou zijn om een 
dergelijk aanbod te doen. KPN gaf daarbij met name aan ULL regulering te willen voorkomen voor 
zowel KPN als voor de kabel. In regulering van de kabel zat volgens KPN het risico dat marktpartijen 
voor hun leverancier van wholesale dienstverlening zouden overstappen naar de kabel. Dat zou, aldus 
KPN, resulteren in grote investeringszekerheid omdat KPN, ten aanzien van de uitrol van nieuwe 
gebieden in Nederland nog voor de keuze zou staan om deze met glasvezel, dan wel met een 
upgrade van het kopernetwerk, te bedienen. Om aan te tonen dat dit voor Tele2 een weinig 
geloofwaardig verhaal is hebben wij in ieder geval vier zaken naar voren gebracht: 

1. In KPN’s motivering zit besloten dat KPN welwillend zou staan tegenover het bieden van 
Wholesale toegang. Daar heeft Tele2 in al die jaren dat het actief is op het netwerk van KPN, 
dan niets van gemerkt. Tele2 en KPN hebben ontelbare malen bij ACM, CBb en de civiele 
rechter tegenover elkaar gestaan om effectieve wholesale toegang te bevechten. KPN is 
geïnteresseerd in wholesale toegang waar het de eigen (retail) belangen niet pijn doet. Resell 
constructies (zoals NEM en Youfone) en wholesale aanbiedingen voor de buhne (zoals het 
recente ‘vrijwillige’ aanbod) is alles wat KPN uit eiger beweging bereid is aan te bieden; 

2. Gegeven het zeer kleine marktaandeel van wholesale klanten, is het volstrekt 
ongeloofwaardig dat KPN zich, in het geval van koper/glas investeringsbeslissingen, hierdoor 
zou laten leiden. KPN’s retail belangen in deze zijn leidend.   

3. Al in 2016 geeft Jos Huigen in een bijeenkomst georganiseerd door Nederlandse 
vertegenwoordigers van het Europese parlement aan dat KPN het VULA aanbod ziet als een 
vrijwillig aanbod en dat KPN door zal gaan met vrijwillige aanbiedingen. Daarbij wordt door de 
heer Huigen uitdrukkelijk aangegeven dat KPN hiermee van mening is dat er geen regulering 
opgelegd kan worden.  In de bespreking van 20 maart 2018 wordt hier verder niet op 
gereageerd door KPN.  

4. Ook zonder regulering kan de kabel een wholesale aanbod in de markt zetten. In de 
bespreking van 20 maart 2018 wordt hier verder niet op gereageerd door KPN.  

 
De wens van KPN om de MDF dienstverlening aan externe partijen te staken is uitgebreid en in detail 
aan de orde gekomen. Ter plekke gaf KPN aan een pilot koper naar glas te willen doen in Zwolle 
Standhagen. Tele2 gaf aan best bereid zijn te zijn om over een dergelijke pilot te willen praten, maar 
vroeg zich eveneens af hoe deze pilot dan moest worden gezien in verhouding tot het MDF migratie 
deel in KPN’s vrijwillige aanbod. Een pilot is immers (mede) bedoeld als opmaat om te komen tot 
migratieafspraken en een migratieplanning. KPN had echter in het MDF migratie deel in KPN’s 
vrijwillige aanbod al reeds migratieafspraken en een migratieplanning (eenzijdig) gedicteerd. KPN kon 
niet uitleggen hoe dit nu precies zat.    
 
Op onze vragen waarom KPN toch zo’n last van Tele2 heeft als afnemer van MDF access nu KPN 
juist zelf het gebruik van koper vanuit de MDF centrale (met EPOTS) een nieuwe toekomst heeft 
gegeven en de MDF dienstverlening nog nauwelijks wordt aangepast/verbeterd en geheel geleverd 
wordt obv bestaande processen en systemen moeten we vaststellen dat in de bespreking van 20 
maart 2018 hier verder niet op wordt gereageerd door KPN.  
 
Wat betreft de rol van ACM bij een toezeggingsbesluit hebben we KPN gevraagd om ons een volledig 
overzicht te geven van wat,  volgens KPN, de positie van Tele2 is bij een marktanalyse besluit vs een 
toezeggingsbesluit nav een “vrijwillig” aanbod. Tot nu toe hebben we dit overzicht overigens nog niet 
ontvangen.  
 
Wat betreft het VULA aanbod zijn in dit verkennende gesprek alleen de hoofdlijnen aangestipt. Anders 
dan wat KPN in het verslag opneemt namelijk dat Tele2 zich niet geroepen voelt een tegenvoorstel te 
doen heeft Tele2 het volgende aangegeven, 
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1. Grootste wijziging in aanbod is het opnemen van VULA over glas door KPN. Om VULA over 
glas af te nemen moet Tele2 een eenmalige investering doen van 10Mio, zo bevestigde KPN. 
Op de vraag van Tele2 hoe het eenmalige bedrag van VULA over Glas (10Mio) zich verhoudt 
tot het eenmalige bedrag voor VULA over Koper (7Mio), moest KPN het antwoord schuldig 
blijven. Investering in VULA over Koper werd destijds immers gedaan om (potentieel) 400K 
klanten over te kunnen zetten (van MDF en WBA). Staat tegenover dat Tele2 momenteel 
maar 9K klanten op WBA-FttH heeft om over te zetten naar VULA-FttH. Migratie naar VULA -
FTTH is uiteraard een zwaar verlies latende business case voor Tele2. Hierop gaf KPN aan 
zich niet in onze business case te hebben verdiept. 

2. Het feit dat KPN ons met eenzijdig ‘vrijwillig’ voorstel verrast, terwijl KPN toch voldoende tijd 
en mogelijkheden heeft gehad om een dergelijk voorstel met ons te bespreken, doet sterk 
vermoeden dat dit voorstel uitsluitend voor de buhne wordt gedaan. KPN’s curieuze timing 
van het voorstel en het feit dat KPN zich niet eens de moeite had getroost om a) het voorstel 
aan te passen aan onze business case (laat staan zich in de materie had verdiept) en b) 
nauwelijks had nagedacht over de (juridische) consequenties van een toezeggingsbesluit voor 
afnemers, draagt in belangrijke mate bij aan onze overtuiging dat het vrijwillige aanbod niet 
voor ons is bedoeld, maar een show is om de EC en het CBb zand in de ogen te strooien. 
KPN’s vrijwillige aanbod is onderdeel van een toneelstukje. Tele2 wenst dit niet te honoreren 
door een (serieus) tegenaanbod te doen.  

3. Voor Tele2 weegt het uitfaseren van de MDF centrales zo zwaar dat het niet haalbaar lijkt een 
overeenstemming te bereiken waar dit voor KPN een uitdrukkelijk voorwaarde is.  

4. Nu daarmee de wensen van Tele2, zo ver af liggen van wat KPN aanbiedt lijkt Tele2 het niet 
zinvol om een gedetailleerd tegenvoorstel te doen. 

5. Een tegenvoorstel op hoofdlijnen lijkt ons niet wenselijk. De business case voor Tele2 op de 
korte, middellange en lange termijn zit toch echt in de details.  

 
Met bovenstaande opmerkingen beogen we niet een volledig verslag van hetgeen besproken te 
hebben gegeven. Het zijn uitsluitend nuanceringen op het verslag van KPN.  
 
Wij verzoeken KPN in het vervolg bij besprekingen met Tele2, het doel van KPN naar voren te 
brengen zodat beide partijen op gelijke voet aan het gesprek kunnen deelnemen. 
 
Mocht KPN een gepreksverslag op een of andere wijze met derden willen delen dan geven wij u aan 
dat u hiervoor de schriftelijke toestemming van Tele2 nodig heeft. Tele2 gaat er toch van uit dat KPN 
dit gespreksverslag bedrijfsvertrouwelijk in gaat brengen in reactie op de ULL consultatie. Wij zullen 
dan ook onze nuanceringen zoals hierboven weergegeven eveneens inbrengen.  
 
Tele2, 
 
Martijn de Jonge 
Alexander van ’t Zand 
Josee van den Berg 
 
 
From: jens.vellenga@kpn.com <jens.vellenga@kpn.com>  
Sent: Friday, April 06, 2018 9:33 AM 
To: Josee Van Den Berg <josee.van-den-berg@tele2.com>; Alexander van 't Zand <alexander.van-t-
zand@tele2.com>; Martijn de Jonge <Martijn.de-Jonge@tele2.com> 
Cc: saskia.tenasbroek@kpn.com 
Subject: Gespreksverslag meeting vrijwillige toezegging 20-3 
 
Hallo Josee, Martijn en Alexander,  
  
Hieronder een concept gespreksverslag van onze meeting op 20-3 over het verbrede vrijwillige 
aanbod van KPN als alternatief voor regulering door ACM op basis van het ontwerp 
marktanalysebesluit WFA. Ik hoor graag of jullie naar aanleiding van dit verslag nog op- of 
aanmerkingen hebben. 
  
Mede naar aanleiding van jullie feedback en een gesprek met ACM zullen wij vandaag in de 
nieuwsbrief communiceren over het onvoorwaardelijke karakter van ons aanbod en de acceptatie van 

mailto:jens.vellenga@kpn.com
mailto:jens.vellenga@kpn.com
mailto:josee.van-den-berg@tele2.com
mailto:alexander.van-t-zand@tele2.com
mailto:alexander.van-t-zand@tele2.com
mailto:Martijn.de-Jonge@tele2.com
mailto:saskia.tenasbroek@kpn.com
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regulering op basis van het aanbod van KPN (zie onderstaand het conceptbericht). Zodoende zou 
ACM bevoegdheid tot geschilbeslechting krijgen wat door jullie, zo begrepen wij, belangrijk gevonden 
wordt. Mochten jullie behoefte hebben aan extra toelichting op dit artikel hoor ik het graag, wellicht 
kunnen wij vanmiddag of maandagochtend hier een call voor opzetten. 
  
Op basis van jullie nadere zienswijze op ons voorstel en die van andere marktpartijen die we hopelijk 
volgende week zullen ontvangen, zullen wij ons aanbod nogmaals onder de loep nemen. Mochten wij 
aanleiding zien het aanbod nog aan te passen, dan zullen we jullie daarvan uiteraard op de hoogte 
brengen. 
  
Met vriendelijke groet,  
Jens  
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------  
Gespreksverslag 20-3: 
Algemeen: overweging KPN bieden van langere zekerheid in der markt voor langere tijd en meer 
mogelijkheid tot innovatie,  
(Voorbeeld, shaping uitzetten kan leiden tot hogere snelheden op lange afstanden, KPN wil hier mee 
gaan testen) 
Reactie T2:  Moeite met manier waarop aanbod tot stand gekomen is. Waarom zijn marktpartijen niet 
eerder in procedure meegenomen. Aanbod heeft ons overrompeld. 
  
- Uitfaseren MDF, in 2023 wil KPN MDF uitzetten, eerste centrales in 2020. Hier zijn 2 redenen voor, 
reductie/inkrimpen gebouwen en stoppen met koper in glasgebieden  
(niet efficiënt om 2 netwerken in de lucht te houden). De eerste lijst met ongeveer 80 centrales staan 
gepland in 2020. KPN wil niet dat dit interfereert met de bestaande Orion afspraken/werkwijze. 
Centrales  waar komend jaar gemigreerd wordt zullen niet een jaar later uit moeten. Deze kunnen 
blijven zitten tot 2023 maar moeten dan wel uit.  Voor het stoppen met koper in glasvezel gebieden wil 
KPN graag in 2018 een pilot doen in Zwolle Stadhagen. 
Reactie Tele2: aanbod is zonder T2 tot stand gekomen, jammer. T2 kan hier alleen over nadenken 
als het voor KPN zelf ook helemaal uit gaat. Waarom wil KPN het op deze manier doen, KPN heeft nu 
toch ook al de mogelijkheid om een centrale te verlaten via versnelde migratie periode.   
  
- Rol ACM bij toezegging, T2 vraagt naar verschil in rol ACM bij toezegging KPN. KPN ligt toe dat 
het verschil voor zit in geschilbeslechtingsbevoegdheid (met name tarieven), die rol zou ACM in het 
kader van een toezeggingsbesluit niet hebben. ACM kan wel toezien op het gestand doen van het 
aanbod en op de naleving van het aanbod en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten  
Reactie Tele2: waarom geven jullie ACM niet alle bevoegdheid die zij ook onder een marktanalyse 
besluit hebben?  
  
- VULA aanbod: KPN ligt toe dat gedachte achter VULA blijft staan. Het is een 
grootgebruikersaanbod dat uitrol simuleert. Daar horen eenmalige investeringen bij in de dienst en in 
poortblokken. Totale eenmalige investering (excl. poorten) inclusief project korting is 17mln. Tele2 
heeft nog een lopend contract voor VULA op koper. KPN is bereid om te kijken naar verrekening van 
de eenmalige investering die daarvoor gedaan is.  
Reactie Tele2: de eenmalige investering op glas (€10mln extra) is veel te hoog, zeker gezien het feit 
dat de installed base op glas beperkt is. Tele2 voelt zich nu niet geroepen om hierop een 
tegenvoorstel te doen.  
---------------------------------------------------------------- 
  
Concept nieuwsbericht 

In de nieuwsbrief van 27 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over het verbrede vrijwillige 
aanbod van KPN. Dat aanbod betreft de uitbreiding van het VULA aanbod op basis van koper 
met een VULA aanbod op basis van FttH glas. Daarnaast bevat het aanbod toezeggingen op 
het gebied van de continuering van MDF-access en ODF-access FttH. Uit de reactie van 
enkele marktpartijen hebben wij begrepen dat er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van het 
karakter van het verbrede vrijwillige aanbod van KPN. Naar aanleiding daarvan bevestigen wij 
dat het verbrede vrijwillige aanbod zoals gepubliceerd op de website van KPN Wholesale 
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onvoorwaardelijk is. KPN Wholesale zal dit aanbod gepubliceerd houden en op verzoek 
gestand doen, ongeacht of ten aanzien van de in het aanbod opgenomen dienstverlening door 
de ACM in het kader van een marktanalysebesluit aan KPN en/of VodafoneZiggo 
verplichtingen worden opgelegd of niet. Mocht de ACM in het aanstaande marktanalysebesluit 
wholesale fixed access aan KPN het verbrede vrijwillige aanbod als (enige) verplichting 
opleggen, dan zal KPN zich daartegen niet verzetten. 

  
  
  
  
  
  

 

Jens Vellenga   
Salesmanager 
KPN Wholesale 
  
Maanplein 55, 2516 CK Den Haag 
M: +31(0)6-10977878  
www.kpn-wholesale.com 
K.v.K nr. 27124701 NL 009292056B01 

  
This e-mail contains proprietary information of KPN. It is exclusively intended for the recipient of this e-
mail. The information should not be copied or distributed to Third parties. None of the pricing or any 
other information contained in, or attached to this document shall be contractually binding unless and 
until incorporated in a formal written contract between the parties. 

http://www.kpn-wholesale.com/
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- Zie aparte bijlage -  


