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Geachte heer Hesseling, 
 
Op 10 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) 
een melding ontvangen waarin is meegedeeld dat KPN B.V. (hierna: KPN) en Reggefiber B.V. (hierna: 
Reggefiber), voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming op te richten, in de zin van artikel 
27, tweede lid, van de Mededingingswet, onder de naam Reggefiber Group B.V. (hierna: 
Gemeenschappelijke Onderneming). 
 
De Gemeenschappelijke Onderneming zal zich richten op de aanleg en exploitatie als passieve 
operator van glasvezelaansluitnetwerken ten behoeve van consumenten in voornamelijk door 
natuurlijke personen bewoonde gebieden (Fibre to the Home) in Nederland. 
 
Op 12 december 2008 heeft het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: het college) een verzoek ontvangen van de NMa om een zienswijze te geven omtrent deze 
voorgenomen concentratie. 
 
De Gemeenschappelijke Onderneming zal actief zijn in het segment ontbundelde toegang tot het 
glasvezelaansluitnetwerk (ODF-access). De NMa heeft op 22 augustus 2008 aan KPN en Reggefiber 
kenbaar gemaakt dat zij mogelijke mededingingsproblemen constateert bij de aangemelde 
concentratie. Vervolgens hebben KPN en Reggefiber op 19 december 2008 een definitief 
remedievoorstel ingediend om de gesignaleerde mogelijke mededingingsproblemen op te lossen. 
 
Het college onderschrijft de door de NMa geconstateerde mogelijke mededingingsproblemen. Het 
college acht de door KPN en Reggefiber ingediende remedies passend om deze weg te nemen. Deze 
remedies sluiten nauw aan bij het door het college op 19 december 2008 gepubliceerde besluit 
Ontbundelde toegang op wholesale niveau (hierna: ULL-besluit).1 
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Onderdeel van de remedies is een tariefvoorstel. De NMa heeft dit tariefvoorstel beoordeeld aan de 
hand van de Beleidsregels tariefregulering ontbundelde glastoegang, die eveneens op 19 december 
2008 door het college in definitieve vorm worden gepubliceerd.2 Het college is evenals de NMa van 
oordeel dat met deze beleidsregels de tariefprincipes zijn gedefinieerd die relevant zijn voor de 
onderhavige tariefbeoordeling. 
 
In de situatie waarin het college bij of krachtens hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet bevoegd is 
tot handhaving van verplichtingen van de Gemeenschappelijke Onderneming tot het verlenen van 
ODF-access, en waarin derhalve sprake is van samenloop van bevoegdheden in de zin van het tussen 
OPTA en de NMa overeengekomen samenwerkingsprotocol3, zal de NMa eventueel ingediende 
verzoeken tot handhaving van de remedies doorverwijzen naar OPTA en zal het college deze 
verzoeken beoordelen op grond van zijn bevoegdheden bij of krachtens de Telecommunicatiewet. Dit 
is tevens vastgelegd in het remedievoorstel van KPN en Reggefiber. 
 
Conclusie 
Het college onderschrijft de conclusie van de NMa dat, onder de voorwaarden die de NMa in haar 
voorgenomen besluit heeft opgenomen en met inachtneming van de door KPN en Reggefiber 
aangeboden remedies, er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige 
concentratie de daadwerkelijke mededinging zou kunnen worden belemmerd, met name als het 
resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische machtspositie. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Markten 
 
 
 
drs. D.I. Bos 

                                                      
2 OPTA/AM/2008/202874 
3 Samenwerkingsprotocol OPTA-NMA, 24 juni 2004 


