AMENDEMENT
op de Raamovereenkomst inzake Wholesale Breedband Toegang
inzake WBT-lokaal

<● Naam Wholesaleklant> B.V. <of N.V.> (Wholesaleklant), gevestigd te <● plaats>, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <● naam>, <● functie>,
en
Glaspoort B.V. (Glaspoort), gevestigd te Schiphol, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer J.W. Scheerder, CEO en F.A.M. Niers, CFO,

Nemen het volgende in overweging:
A.

Glaspoort biedt wholesale aanbieders op de Nederlandse retailmarkt voor netwerktoegang,
op vaste locaties wholesale breedband toegang (Wholesale Breedband Toegang of WBT)
op basis FttH aan.

B.

In aanvulling op het standaard WBT aanbod, biedt Glaspoort WBT-lokaal aan.
WBT-lokaal kan uitsluitend worden afgenomen op basis van uitkoppeling op lokaal
(LWAP) niveau op de toekomstbestendige Metro Core (MC) toegangslocaties die zijn
opgenomen in Bijlage 3 (geografische dekking) bij de Raamovereenkomst WBT.
Bij uitkoppeling op alle (161) toekomstbestendige MC toegangslocaties kan een landelijke
dekking worden gerealiseerd.

C.

Glaspoort rolt haar FTTH netwerken uit op basis van een point-to-multipoint (PtMP)
topologie met de inzet van (XGS)(G)PON technologie. Dit WBT-lokaal aanbod strekt
zich uitsluitend uit tot alle PtMP (XGS)(G)PON FttH netwerken die vallen onder tarief
cluster 1 zoals genoemd in Bijlage 2 (Tarieven WBT-lokaal).

D. Het WBT-lokaal aanbod is onderwerp van de toezeggingen van Glaspoort die door de
Autoriteit Consument en Markt bij besluit van <datum> (met kenmerk ACM/…………..)
bindend zijn verklaard conform de bepalingen van artikel 12h van de Instellingswet
Autoriteit Consument en Markt (het Toezeggingsbesluit).
E.

Partijen hebben op <● datum> een Raamovereenkomst gesloten voor inkoop van
Wholesale Breedband Toegang, uit hoofde waarvan Glaspoort aan Wholesaleklant
wholesale breedbandtoegangsdiensten verleent (de Raamovereenkomst WBT) en wensen
hun afspraken omtrent WBT-lokaal vast te leggen in het onderhavige amendement (het
WBT-lokaal Amendement) op de Raamovereenkomst WBT.

Zijn overeengekomen als volgt:
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Artikel 1 / WBT-lokaal
1.1 Partijen komen overeen dat Wholesaleklant met ingang van de datum van
inwerkingtreding van het WBT-lokaal Amendement, op adressen binnen het
verzorgingsgebied van de LWAP’s, zoals opgenomen in bijlage 3 (geografische dekking)
van de WBT overeenkomst voor bestaande en nieuwe Verbindingen, gebruik kan maken
van WBT-lokaal.
WBT-Lokaal is beschikbaar op alle ten tijde van de inwerkingtreding van het
Toezeggingbesluit geplande consumenten FTTH projecten en adressen in tariefcluster 1 en
eventueel nieuwe nog niet geplande consumenten FTTH projecten voor WBT-Lokaal mits
de CAPEX kosten van het desbetreffende nieuwe nog niet geplande consumenten FTTH
project maximaal EUR 1.500,- per ‘Homes Passed’ (HP) bedraagt. Voor aansluitingen die
worden aangeboden in andere tariefsclusters dan cluster 1 is WBT-Lokaal niet
beschikbaar.
1.2 Wholesaleklant zal voor of bij de inwerkingtreding van het WBT-lokaal Amendement
schriftelijk aan Glaspoort kenbaar maken op welke (of alle) van de 161
toekomstbestendige MC toegangslocaties hij van WBT-lokaal gebruik wenst te maken.
Gedurende de looptijd van het WBT-lokaal Amendement kunnen door Wholesaleklant,
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Glaspoort, additionele MC
toegangslocaties worden toegevoegd.
1.3 Glaspoort zal uitbreidingen van haar FttH footprint op hetzelfde moment bekendmaken en
aanbieden aan alle afnemers van WBT en WBT-lokaal. Informatie over en de
verkrijgbaarheid van het WBT-Lokaal aanbod wordt via de website van Glaspoort
bekendgemaakt.
1.4 Wholesaleklant is voor WBT-lokaal Verbindingen aan Glaspoort vergoedingen
verschuldigd op basis van de tarieven die zijn overeengekomen en vastgelegd in bijlage 2,
tarieven WBT-lokaal.
1.5 De in het vierde lid bedoelde maandelijkse vergoedingen per afgenomen WBT-lokaal
Verbinding zijn verschuldigd met ingang van:
de datum van inwerkingtreding van het WBT-lokaal Amendement voor bestaande
Verbindingen in het verzorgingsgebied en waar Wholesaleklant al WBT -Lokaal
(LWAP) niveau van Glaspoort afneemt, en
de datum van indienststelling voor nieuwe WBT-lokaal Verbindingen binnen het
verzorgingsgebied van de LWAP’s die door Glaspoort conform het bepaalde in het
eerste lid zijn geactiveerd.
De Wholesaleklant die WBT afneemt op nationaal toegangsniveau (NWAP) kan met ingang
van de eerste van de maand volgend op de datum van ondertekening van het WBT-Lokaal
Amendement, gebruik maken van het WBT-Lokaal tariefmodel. Dat geldt zowel voor
bestaande als voor nieuwe WBT verbindingen binnen het verzorgingsgebied van door de
Wholesaleklant, conform het tweede lid, aan Glaspoort kenbaar gemaakte MC
toegangslocaties. Daaraan verbindt Glaspoort de volgende twee voorwaarden:
i) de Wholesaleklant dient binnen 18 maanden na inwerkingtreding van het WBT-Lokaal
Amendement (hierna de “Ingroeiperiode”) alsnog te migreren naar de desbetreffende MC
toegangslocatie(s). Indien de Wholesaleklant binnen de Ingroeiperiode niet is gemigreerd
naar de desbetreffende MC toegangslocatie(s), geldt met terugwerkende kracht tot de datum
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van inwerkingtreding van het WBT-Lokaal Amendement alsnog het reguliere WBTNationaal tariefmodel en is de Wholesaleklant gehouden het verschil aan Glaspoort te
betalen; en
ii) gedurende de Ingroeiperiode wordt uitgegaan van een (fictief) marktaandeel van
Wholesaleklant van 5%. Indien de Wholesaleklant op de laatste dag van de Ingroeiperiode
niet een marktaandeel heeft van ten minste 5%, dan heeft Glaspoort het recht om de
vergoeding behorend bij het lagere marktaandeel met terugwerkende kracht tot de datum
van inwerkingtreding van het WBT-Lokaal Amendement alsnog aan de desbetreffende
Wholesaleklant in rekening te brengen en is de Wholesaleklant gehouden deze hogere
vergoeding aan Glaspoort te betalen.
1.6 De in het vierde lid bedoelde vergoeding per afgenomen WBT-Lokaal verbinding is
inclusief de kosten voor het WAP verkeer. Voor 2022 (basisjaar) is de bovengrens van het
WAP verkeer vastgesteld op 5,00Mbps per lijn. Voorts gaat Glaspoort er vanuit dat het
WAP verkeer jaarlijks met 21% groeit. Dit betekent dat de bovengrens voor 2023 op
6,05Mbps ligt. Bij overschrijding van de bovengrens (meetpunt jaarlijks einde september)
volgt voor het jaar erop een bijbetaling van € 0,5 per Mbps per maand per verbinding
overschrijding. Indien een afnemer op een gegeven moment weer onder de bovengrens
komt, geldt voor het jaar erop geen bijbetaling meer.
1.7

Glaspoort heeft het recht om de in bijlage 2 (tarieven WBT-lokaal) opgenomen tarieven,
jaarlijks te verhogen met maximaal de jaarmutatie van september van het voorafgaande
kalenderjaar van de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het CBS,
op basis van de cijferreeks ‘CPI alle huishoudens’, doch met niet meer dan 2% bij een
jaarmutatie > 2% en ≤ 4%.
Bij een jaarmutatie van meer dan 4% heeft Glaspoort het recht deze tarieven te indexeren
met de daadwerkelijke jaarmutatie minus 2 procentpunten.
Per 1 januari 2023 en 1 januari 2024 kunnen de in bijlage 2 (tarieven WBT-lokaal)
opgenomen tarieven met maximaal 3,5% worden geïndexeerd.

1.8 Glaspoort zal aan Wholesaleklant toegang tot FPI geven en wekelijks de WBT-lokaal adres
publicatie verstrekken. Het gegevens bestand mag uitsluitend worden gebruikt voor
business planning en voor het in marketinguitingen kunnen vermelden van de beschikbare
brandbreedte, en mag niet in welke vorm dan ook geheel of ten dele aan derden worden
doorgegeven. In geval van aantoonbare overtreding van deze gebruiksbeperkingen en/of dit
doorgifteverbod is Glaspoort gerechtigd de verdere verstrekking van het gegevens bestand
op te schorten tot het moment waarop partijen overeenkomen dat de verstrekking zal worden
hervat.
1.9 Ten tijde van de inwerkingtreding van het Toezeggingsbesluit omvat het WBT-lokaal
aanbod Verbindingen met bandbreedtes van 100 Mbps en 1 Gbps. Glaspoort zal nieuwe
varianten van WBT-lokaal, respectievelijk nieuwe functionaliteiten van bestaande
varianten, waaronder mede begrepen nieuwe bandbreedtes – mits groter dan 1 Gbps op
hetzelfde moment aanbieden aan alle afnemers van WBT-lokaal.
1.10 Indien Glaspoort het aanbod van 100 Mbps uit haar WBT dienstverlening verwijdert
omdat Glaspoort’s actieve laag leverancier (KPN Wholesale) deze snelheid niet meer
levert, dan zal zij binnen het WBT-lokaal aanbod de 100 Mbps vervangen door een hogere
bandbreedte. Die bandbreedte zal worden aangeboden tegen een maandtarief dat bestaat
uit het dan geldende maandtarief voor een 100 Mbps WBT-lokaal Verbinding
vermeerderd met de alsdan toepasselijke prijsafstand tussen een 100 Mbps WBT-lokaal
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Verbinding en een 1 Gbps WBT-lokaal Verbinding, vermenigvuldigd met het
snelheidsverschil tussen de 100 Mbps WBT-lokaal Verbinding en de nieuwe bandbreedte.
Vanaf het moment van vervanging kan Wholesaleklant geen nieuwe 100 Mbps WBTlokaal Verbindingen meer bestellen, maar blijven de bestaande 100 Mbps WBT-lokaal
Verbindingen in dienst tegen het dan geldende maandtarief, onverminderd het recht van
Glaspoort om dit tarief te indexeren conform het bepaalde in het zevende lid.
Vorenbedoelde regeling is van overeenkomstige toepassing telkens indien Glaspoort het
aanbod van de laagste bandbreedte uit haar WBT-lokaal aanbod terugtrekt.
1.11 Indien Glaspoort hogere bandbreedtes dan 1 Gbps introduceert voor WBT dan zullen deze
snelheden tegelijkertijd ook beschikbaar worden voor WBT-Lokaal. Het tarief voor deze
nieuwe bandbreedte wordt nader door Glaspoort bepaald waarbij geldt dat het
tariefverschil tussen de bestaande 1Gbps en de nieuwe bandbreedte in ieder geval niet
groter zal zijn dan het verschil dat KPN Wholesale (Glaspoort’s actieve laag leverancier)
hanteert tussen het 1Gbps en de nieuwe bandbreedte lijntarief en openbaar publiceert in
haar publieke VULA aanbod.

Artikel 2 / Impact van (toekomstige) regulering
2.1 In geval van intrekking of wijziging van het Toezeggingsbesluit conform de bepalingen
van artikel 12h, lid 7, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, en na afloop
van het Toezeggingsbesluit heeft Glaspoort het recht het WBT-lokaal Amendement te
wijzigen. Partijen zullen te goeder trouw en met voortvarendheid onderhandelen en zich
inspannen om zo spoedig mogelijk ten aanzien van de door Glaspoort gewenste
wijzigingen tot volledig inhoudelijke overeenstemming te komen. Indien deze
onderhandelingen niet binnen drie maanden na aanvang daarvan tot overeenstemming
leiden, of zoveel eerder als partijen vaststellen dat overeenstemming niet haalbaar zal zijn,
kan elk van partijen het WBT-lokaal Amendement schriftelijk tussentijds opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2.2 Indien Glaspoort gedurende de looptijd van het Toezeggingsbesluit op grond van een
besluit als bedoeld in artikel 6.3 of artikel 6a.2 van de Telecommunicatiewet (een
Reguleringsbesluit) verplicht wordt een (referentie)aanbod voor WBT-lokaal te
publiceren dat afwijkt van het aanbod dat partijen in het onderhavige WBT-lokaal
Amendement zijn overeengekomen, dan heeft Wholesaleklant het recht gebruik te maken
van het alsdan gepubliceerde (referentie)aanbod. Indien Wholesaleklant van dit recht
gebruik maakt zullen de door hem afgenomen WBT-lokaal Verbindingen worden
gemigreerd en zal het WBT-lokaal Amendement na afronding van de migratie van
rechtswege eindigen zonder dat nadere opzegging is vereist. Het voorgaande laat onverlet
het recht van beide partijen om tegen het desbetreffende Reguleringsbesluit
rechtsmiddelen aan te wenden.
2.3 Indien Wholesaleklant geen gebruik maakt van het in het tweede lid bedoelde recht om
gebruik te maken van het alsdan gepubliceerde (referentie)aanbod kunnen partijen ten
aanzien van WBT-lokaal geen rechten ontlenen aan het desbetreffende Reguleringsbesluit.

Artikel 3 / Duur en opzegging
3.1 Het WBT-lokaal Amendement treedt in werking op de eerste dag van de kalendermaand
volgend op die waarin het door beide partijen is ondertekend en wordt aangegaan voor de
duur van zeven jaar. Na afloop van deze initiële termijn, wordt het WBT-lokaal
Amendement stilzwijgend voor onbepaald tijd verlengd.
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3.2 Twee jaar voor de afloop van de in het eerste lid bedoelde initiële looptijd, zullen partijen
in onderhandeling treden over de tarieven en voorwaarden voor verlenging van het WBTlokaal Amendement. Partijen zullen te goeder trouw en met voortvarendheid
onderhandelen en zich inspannen om zo spoedig mogelijk ten aanzien daarvan tot volledig
inhoudelijke overeenstemming te komen. Indien deze onderhandelingen niet binnen zes
maanden na aanvang daarvan tot overeenstemming leiden, of zoveel eerder als partijen
vaststellen dat overeenstemming niet haalbaar zal zijn, kan elk van partijen het WBTlokaal Amendement schriftelijk opzeggen tegen het einde van de initiële looptijd met
inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.
3.3 Indien het WBT-lokaal Amendement voor onbepaalde tijd is verlengd, kan elk van
partijen de andere partij in kennis stellen van het voornemen om het WBT-lokaal
Amendement op te zeggen. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden over een
zodanige aanpassing van het WBT-lokaal Amendement dat beide partijen alsnog bereid
zijn het WBT-lokaal Amendement voort te zetten. Partijen zullen te goeder trouw en met
voortvarendheid onderhandelen en zich inspannen om zo spoedig mogelijk ten aanzien
daarvan tot volledig inhoudelijke overeenstemming te komen.
Indien deze onderhandelingen niet binnen zes maanden na aanvang daarvan tot
overeenstemming leiden, of zoveel eerder als partijen vaststellen dat overeenstemming
niet haalbaar zal zijn, kan elk van partijen het WBT-lokaal Amendement schriftelijk
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden.
3.4 Na afloop van het Toezeggingsbesluit kunnen na opzegging van het WBT-lokaal
Amendement conform artikel 3.1 of het tweede of het derde lid van dit artikel 4 geen MC
toegangslocaties worden toegevoegd maar wel nieuwe Verbindingen worden afgenomen
binnen de opzegtermijn.
3.5 Glaspoort heeft niet het recht om het WBT-Lokaal Amendement geheel of gedeeltelijk op
te zeggen tegen een eerdere datum dan de datum waarop het Toezeggingsbesluit afloopt.
Glaspoort is gedurende de looptijd van het WBT-lokaal Amendement niet gerechtigd de
Raamovereenkomst WBT op te zeggen.

Artikel 4 / Slotbepalingen
4.1 De bepalingen van het WBT-lokaal Amendement vormen een onlosmakelijk geheel met
de Raamovereenkomst WBT. Anders dan het bepaalde in artikel 1.1 van de
Raamovereenkomst WBT over de bijlagen 1,2 en 3 bij de Raamovereenkomst WBT, geldt
in geval van conflict tussen het WBT-lokaal Amendement en de Raamovereenkomsten
WBT dat het gestelde in het WBT-lokaal Amendement prevaleert.
4.2 De bepalingen van de Raamovereenkomst WBT blijven voor het overige ongewijzigd in
stand en zijn – voor zover relevant – mede van toepassing op het WBT-lokaal
Amendement.
4.3 Partijen komen overeen dat als er gedurende de looptijd van het Toezeggingsbesluit bij de
uitvoering van WBT-lokaal een geschil ontstaat over aspecten die niet zijn
geconcretiseerd in de Raamovereenkomst WBT, de daarbij behorende bijlagen of het
WBT-lokaal Amendement zij het recht hebben om daarover een advies te vragen aan de
ACM. Voor de procedure ter behandeling van een dergelijke adviesaanvraag zullen
partijen de regels volgen van de Procedureregeling Geschillen en Handhaving Post en
Telecommunicatie zoals deze gold ten tijde van haar intrekking op 22 december 2017, en
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zullen partijen de ACM verzoeken dat ook te doen. De beslissing van de ACM op een
dergelijk adviesverzoek kan niet worden aangemerkt als een bindend advies in de zin van
het Burgerlijk Wetboek.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te <● plaats> op <● datum>
namens Wholesaleklant:

te Schiphol op <● datum>
namens Glaspoort:

__________________________
<● naam>

___________________________
J.W. Scheerder
CEO
te Schiphol op <● datum>
namens Glaspoort:

F.A.M. Niers
CFO
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