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Geachte mevrouw Sipkes.
Wij verwijzen naar bovengenoemd ontwerpbesluit dat de Autoriteit Consument en
Markt ("ACM") op 15 april 2022 heeft gepubliceerd (het "Ontwerpbesluit"). Het
Ontwerpbesluit is gepubliceerd naar aanleiding van de aanvragen die KPN en
Glaspoort hebben ingediend tot bindendverklaring van toezeggingen als bedoeld
in artikel 12h van de Instellingswet ACM.
KPN en Glaspoort hebben hun aanvragen ingediend naar aanleiding van de
onderzoeken die ACM medio 2020 is gestart om te beoordelen of regulering van
toegang tot vaste netwerken noodzakelijk is op grond van de
Telecommunicatiewet en/of ingrijpen nodig is op basis van de Mededingingswet.
Vervolgens hebben KPN en Glaspoort aanvragen ingediend tot
verbindendverklaring van hun voorstellen tot het realiseren van lagere tarieven en
verbeterde voorwaarden voor toegang tot hun glasvezelnetwerken.
Blijkens het ontwerpbesluit is ACM voornemens om over te gaan tot
bindendverklaring van de toezeggingen die KPN en Glaspoort aan de ACM hebben
aangeboden.
Volgens ACM kunnen deze toezeggingen van KPN en Glaspoort een belangrijk
effect hebben op de markt voor vaste breedbandtoegang. Het zal Leiden tot meer
concurrentie op prijs en downloadsnelheden in de markt, waardoor het voor
huishoudens aantrekkelijker wordt om to kiezen voor sneller breedband. ACM
schat dat huishoudens in 2026 tot wel 200 miljoen euro per jaar kunnen besparen
(randnummer 147).
ACM concludeert dan ook (randnummer 156) dat de toezeggingen die KPN en
Glaspoort aan de ACM hebben aangeboden naar het oordeel van de ACM
"doeltreffend" zijn.
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M7 Group vraagt zich af of deze conctusie gerechtvaardigd is. Tot onze
teleurstelling bleek namelijk bij het doornemen van het Ontwerpbesluit dat deze
prijsverlagingen niet van toepassing zijn op de producten die door M7 Group
worden gebruikt (xDSL en FttH P2P/G-PON/XGS-PON).
Bij navraag bij KPN werd dit aan ons bevestigd. Wij vonden dit verrassend
aangezien, zoals Wij het begrijpen, het doel van de vertaging is om de concurrentie
op de Nedertandse markt te verbeteren. Zoals M7 Group het ziet, zal de huidige
propositie evenwel slechts aan een partij ten goede komen, namelijk T-Mobile, die
momenteel gebruik maakt van de producten met het verlaagde tarief. M7 Group
is van mening dat het aanbod ook naar het reguliere WBA aanbod vertaald moet
worden, aangezien het doel van het voorstel is om de concurrentie en daarmee
het aanbod aan de eindgebruiker te kunnen verbeteren.
M7 Group merkt voorts op dat het ODF en VULA PON aanbod voor kleinere
operators onbereikbaar is. Om de producten, die in aanmerking komen voor de
tariefverlaging aan te kunnen bieden op een rendabele manier, is een hoog
marktaandeel nodig. Een grove schatting van onze zijde is dat een marktaandeel
van 10-15% nodig is om rendabel van het nieuwe aanbod gebruik te maken. Dit ligt
voor kleinere partijen ruim buiten de mogelijkheden.
Onze vraag aan ACM is derhalve waarom de nieuwe tarieven en voorwaarden
alleen zullen golden voor WBA inzake VULA PON (voor KPN) en WBT-lokaal (voor
Glaspoort) en daarmee alleen voor toegang tot glasvezelnetwerken. Naar de
mening van M7 Group zouden de nieuwe tarieven en voorwaarden evenzeer van
toepassing moeten zijn voor andere partijen die die diensten afnemen zoals die
aan M7 Group worden geleverd. Dit zou de mededinging allen maar ten goede
kunnen komen.
M7 Group zou ook graag een toelichting willen vernemen over de vraag waarom
de FttH prijzen voor Glaspoort hoger zijn dan die van KPN. Aangezien er geen
officieel roll-out plan van Glaspoort gedeeld is (althans niet openbaar). is het
argument dat Glaspoort meer in buitengebieden aaniegt, niet onderbouwd.
Verder vragen Wij ons af waarom het voorgenomen besluit tot bindendverklaring
van de toezeggingen niet vooraf is gegaan door een AMM analyse en consultatie:
het concept besluit maakt, opvallend genoeg, in het geheel geen melding van
AM M-aspecten.
Als laatste punt is er naar onze mening geen onderbouwde argumentatie voor de
nieuwe tarieven waarom de voordelen voornamelijk op de hogere bandbreedtes
van toepassingen zijn en in mindere mate voor de lagere bandbreedtes. Temeer
gezien het feit dat een groot aantal gebruikers van DSL-infrastructuur een
(gedwongen) overstap moet maken naar FttH. Ook met de nieuwe voorgestelde
tarieven en kortingen zullen consumenten een hogere prijs moeten gaan betalen.
Verwacht had mogen worden dat een groter belang was toegekend aan de
migratie van DSL infrastructuur naar FttH en beperkingen van prijsopdrijvende
effecten, en dat voor de nieuwe tarieven hogere kortingen worden toegekend op
lagere bandbreedtes. In het huidige voorstel is het echter andersom en komen de
kortingen te goede aan de klanten die reeds beschikken over hogere
bandbreedtes. De doelstelling om een getijkwaardige overstap van DSL naar FttH
mogelijk te maken, zonder prijsopdrijvende effecten, lijkt geenszins te zijn
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meegenomen in de overwegingen van KPN. De prijsdruk zal blijven liggen bij
consumenten die nu nog profiteren van lagere tarieven voor DSL op het moment
dat zij moeten overstappen naar FttH. Dit lijkt contrair aan de bedoeling om de
consument juist in een betere positie to brengen.
Tenslotte zouden wij graag vvillen weten of er ruimte is voor optimalisatie voor het
voorgestelde aanbod van KPN.
Graag vernemen wij het standpunt van ACM in deze. Uiteraard staan wij tot uw
beschikking voor verdere toelichting en overleg.
Met

•.
Luke groet,

J.B. Troetstra
CEO
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