
A2B Internet 
Version: 	1.0. 
Date: 	25 Mei 2022 

Autoriteit Consument en Markt 
Directie NP 
T.a.v. de heer R. Knoop 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

Per e-mail: Toezeggingen2022@acm.nl  

Onderwerp: Ontwerpbesluit Toezeggingen KPN en Glaspoort 

Datum: 25 Mei 2022 

Geachte heer Knoop, 

A2B Internet heeft ACM's Ontwerp-Toezeggingsbesluit en de KPN/Glaspoort toezeggingen met interesse 
gelezen. 

De ACM ziet op grond van haar initiele onderzoek bepaalde mededingingsproblemen en marktrisico's die 
verband houden met de (tarief)voorwaarden die KPN en Glaspoort hanteren voor wholesale toegang tot 
hun glasvezelnetwerken: 

"De wijze waarop KPN en Glaspoort toegang bieden tot hun glasvezelnetwerken, brengt naar 
oordeel van de ACM marktrisico's met zich mee. Dit kan de komende jaren leiden tot nadelige 
gevolgen voor consumenten in de vorm van hoge prijzen. Door hogere retailprijzen kiezen 
huishoudens ook minder vaak voor hoge sneiheden, wanneer deze aanzienlijk duurder zijn dan 
lagere snelheden." 

A2B Internet ondersteunt deze conclusie van ACM volledig. 

Echter, A2B Internet is verbaasd over de door ACM gekozen route en de remedies in het Ontwerp-
Toezeggingsbesluit. Het gaat om de volgende punten: 

Opvallend is dat ACM de mededingingsrisico's op de zakelijke eindgebruikersmarkten volledig negeert. Dit 
terwijl de wholesale diensten, waar KPN's toezeggingen betrekking op hebben, toch ook gebruikt worden 
als 'bouwsteen' voor zakelijke telecomdiensten. 

In haar analyse van mededingingsproblemen negeert ACM de zakelijke markt volledig. In het definitieve 
besluit dient ACM de zakelijke markt wel te analyseren, de mededingingsproblemen op deze markt te 
onderkennen en vervolgens effectieve verplichtingen op te leggen om de situatie te remedieren. 

In ACM's analyse ontbreekt daarnaast het marktrisico ten aanzien van de afschakeling van KPN's 
kopernetwerk. A2B Internet is van mening dat Kier de komende jaren toezicht van ACM noodzakelijk is. Dit 
om ervoor te waken dat KPN de migratie van koper naar glas niet aanwendt om klanten en marge te 
winnen ten koste van haar wholesale afnemers. Juist in deze cruciale transitiefase, waarin de Nederlandse 
telecommarkt zich bevindt, is een rol weggelegd voor de toezichthouder. Die rol lijkt nu niet te worden 
opgepakt door ACM. 
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Naast de hierboven aangegeven zaken, had A2B Internet recent al een keer naar de ACM gemaild met een 
stuitende opsomming van de huidige situatie in de wholesale markt en dat wij als wholesale afnemers 
(waarbij wij onszelf zien als toetreder in de markt.) niet eens in de buurt komen qua inkoop tarief, van 
waarvoor KPN direct (naar de eindgebruiker) dezelfde dienst aanbiedt. ( zie bijlage email ) 

Daarbij is veel van de voorgestelde illusie vanuit KPN & Glaspoort, toegespits op VULA terwijl bijna 
niemand van de afnemers, VULA landelijk afneemt, of VULA contracten uberhaupt heeft (naast een KPN 
WBA contract). Dus voor toetreders tot de markt, is een korting op VULA pricing, absoluut geen voordeel, 
omdat het namelijk aan de huidige (WBA pricing) niets aanpast. 

Heel specifiek zouden wij de ACM willen vragen om in ieder geval het volgende in de gesprekken mee te 
nemen: 

• Decimering van de eenmalige ( aansluit / contract signing ) fee. Dit is bij WBA momenteel meer 
dan 100.000 euro .. en voor VULA landelijk kom je zelfs over de 2 milj. euro. Dit is zeer nadelig 
voor toetredende partijen om te starten in de business. 

• Afschaffing van de zgn. verkeerstarieven. Wholesale afnemers worden door KPN en Glaspoort 
belast voor een prijs voor een snelheidsprofiel .. en vervolgens ook nog een verkeerstarief over de 
zgn WAP Poort (de interconnect tussen wholesalepartij en KPN), tegen een prijs van 1.25 euro 
p/mb ( 1 GB kost 1250 euro p/mnd ) Dit is in de huidige markt met streaming en 1Gb 
thuisaansluitingen, niet meer van deze tijd en onnodig kosten verhogend. Dit soort tarieven zien 
wij niet bij andere glasaanbieders zoals Ziggo Wholesale of Tele2 Wholesale of E-Fiber. 

• KPN (Direct) zou een vaste marge bovenop de KPN WBA pricing moeten hanteren. Zodat er een 
level playing field is met de rest van de markt. Momenteel hanteert KPN Vula pricing naar 
eindklant, waardoor het dus KPN WBA wholesale partijen vrijwel uit de concurrentie houdt als 
mogelijke aanbieder naar de eind-klant en zo de consumenten keuze nadelig beinvloed puur op 
basis van prijs. 

• Het wordt door KPN Wholesale vrijwel onmogelijk gemaakt voor als KPN WBA afnemer ook VULA 
(regionaal) in te zetten. Waardoor je dus een volledige migratie en sign-up fee voor VULA moet 
afrekenen. 

A2B Internet vraagt het volgende aan ACM: 
• Een volledige analyse van de mededingingsproblemen door ACM en 
• Een oplossing voor deze -problemen, hetzij via verplichtingen op basis van een volwaardig 

reguleringsbesluit. 
• Een directe afwijzing van het voorstel van KPN/Glaspoort, omdat het niet uit te leggen is dat de partij 

die gereguleerd moet worden gaat dicteren hoe de pricing voor de komende 8 (I!) jaren eruit zou 
moeten komen te zien. 

Kortom, A2B Internet zou graag een sterker optredende ACM zien in dit dossier, die zelf de dienst 
uitmaakt en KPN voor zowel koper als glas weer dmv regulatie gaat handhaven. 

lk verwacht u hiermee voldoende geInformeerd te hebben. Graag blijft A2B Internet op de hoogte van 
verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
Erik Bais 
A2B Internet 
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