
DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

Zienswijze Delta Fiber Nederland B.V. inzake 
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1 	INLEIDING 

1.1 
	

Deze zienswijze wordt ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") 
namens Delta Fiber Nederland B.V. ("DFN") in het kader van het ontwerpbesluit 
van de ACM inzake toezeggingen door Koninklijke KPN N.V. ("KPN") en 
Glaspoort B.V. ("Glaspoort") d.d. 15 april 2022 (het "Ontwerpbesluit"). DFN 
heeft het Ontwerpbesluit tot zich genomen en heeft daarnaast nader telefonisch 
contact gehad met de ACM over de toepassing en reikwijdte van de 
toezeggingen door KPN en Glaspoort (de "Toezeggingen")1. 

1.2 	DFN herkent de door de ACM geconstateerde mededingingsrisico's en het grote 
belang — en de noodzaak — voor duidelijke verplichtingen voor KPN en Glaspoort 
over wholesaletoegang tot hun netwerken om uitsluiting van andere 
wholesaleaanbieders en ISPs en verslechtering van de wholesalevoorwaarden 
te voorkomen. In algemene zin verwelkomt DFN de Toezeggingen dan ook. 
Desondanks is DFN van mening dat de Toezeggingen de mededingingsrisico's 
nog onvoldoende adresseren. Met name blijven er bij DFN serieuze zorgen leven 
over de mogelijkheid tot differentiatie en onduidelijkheden ten aanzien van de 
tariefmodellen. 

1.3 	DFN constateert dat er ondanks de Toezeggingen vooral risico's achterblijven 
voor (kleinere) partijen die glasvezelnetwerken uitrollen en wholesalediensten 
aanbieden ("wholesaleaanbieders"2), zoals DFN zeif. De mogelijkheid voor KPN 
en Glaspoort om lagere wholesaleprijzen te rekenen en te differentieren tussen 
toegangsvragers of per regio kan tot gevolg hebben dat deze — veelal kleinere —
wholesaleaanbieders uit de markt kunnen worden gedrukt. Op de korte termijn 
kan dit op regionaal niveau leiden tot vertraging van de uitrol van glasvezel in 
Nederland doordat van de mogelijkheid om regional lagere marges te rekenen 
een afschrikwekkend effect tot uitrol uitgaat. Het wegdrukken van concurrerende 
wholesaleaanbieders zal op de lenge termijn niet in het voordeel van de 
consument zijn. 

1.4 	Ook worden (kleinere) toegangsvragers onvoldoende beschermd door de 
Toezeggingen, met name door de mogelijkheid voor KPN en Glaspoort om te 
differentieren tussen toegangsvragers en doordat enkele vaste 
tariefcomponenten, zoals de OAP-vergoeding, nadelig uitwerken voor kleinere 
ISPs.. Op de langere termijn kunnen toegangsvragers, zoals DFN, hierdoor van 

DFN constateert dat het Ontwerpbesluit niet ziet op het marktanalysebesluit of 
reguleringsonderzoek. DFN wacht de beslissingen van de ACM daarover of en behoudt zich ter 
zake ate rechten voor. 
Voor het voorkomen van misverstanden: waar in deze zienswijze wordt gesproken over 
wholesaleaanbieders, bedoelen wij enkel partijen die glasvezeinetwerken uitrollen en 
wholesalediensten op die netwerken aanbieden, niet partijen die op WBT-basis via het netwerk 
van een derde wholesalediensten aanbieden. 
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de markt worden gedrukt en zal er minder keuzevrijheid ontstaan voor de 
consument. 

1.5 	DFN is ten slotte van mening dat de tariefmodellen op een aantal punten moeten 
worden verduidelijkt, omdat de huidige Toezeggingen ruimte overlaten voor 
onzekerheid voor toegangsvragers, en dat de rapportageverplichtingen nader 
moet worden uitgewerkt en geconcretiseerd. 

1.6 	Vooraf benadrukt DFN dat haar zienswijze gebaseerd is op de volgende 
uitgangspunten, die zij graag in het definitieve besluit bevestigd ziet. Indien deze 
uitgangspunten (toch) niet juist blijken te zijn, zou DFN graag gelegenheid krijgen 
om een aanvullende zienswijze in te dienen. 

(a) Er bestaan geen mogelijkheden voor KPN en Glaspoort om 
toegangsvragers toegang tot hun netwerken via de Toezeggingen te 
weigeren. Elke marktpartij kan toegang krijgen tot de netwerken van KPN 
en Glaspoort, ongeachte omvang en ongeacht of deze ook een eigen 
netwerk bezit; 

(b) Ook op hybride netwerken (actief GPON, passief ODF) geldt ODF-
toegang. Hiervoor zal een lijst met gebieden beschikbaar worden 
gemaakt voor (potentiele) afnemers; 

(c) Toegangsvragers die ODF-toegang verkrijgen via KPN moeten 
onbeperkt WBT-toegang kunnen blijven bieden aan eigen 
achterliggende wholesalepartijen. 

1.7 	Deze zienswijze bevat geen bedrijfsvertrouwelijke informatie. 

2 	MOGELIJKHEID TOT DIFFERENTIATIE 

2.1 	Allereerst heeft DFN de zorg dat de Toezeggingen te veel ruimte overlaten voor 
(prijs)differentiatie in de wholesaletoegang op grond van regionale verschillen of 
tussen aanbieders (ISPS), met de consequentie dat concurrerende (kleinere) 
wholesaleaanbieders en kleinere ISPs kunnen worden weggedrukt, met 
uiteindelijk mogelijk (i) op korte termijn een regionale vertraging in de uitrol van 
glasvezel en (ii) minder keuze op retailniveau als gevoig. 

2.2 	In paragrafen 95, 97 en 107 van het Ontwerpbesluit zijn tariefmodellen uitgewerkt 
voor wholesaletoegang van toegangsvragers op de netwerken van KPN en 
Glaspoort middels VULA-PON-, ODF- respectievelijk WBT-Lokaal-toegang. De 
bewoording in het Ontwerpbesluit suggereert dat dit standaardtarieven betreft, 
waarvan niet afgeweken kan worden. 
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2.3 	Tijdens een telefonische gesprek heeft de ACM echter aan DFN aangegeven dat 
(i) deze tariefmodellen maximumtarieven zouden betreffen en (ii) er geen sprake 
is van een vereiste van non-discriminatie/FRAND-voorwaarden. Met andere 
woorden: het blijft KPN en Glaspoort vrijstaan om lagere tarieven te hanteren 
voor de wholesaletoegang en hierbij te differentieren, bijvoorbeeld op grond van 
regionale verschillen of tussen aanbieders (ISPs). 

Regionale differentiatie 

2.4 	Het toestaan van regionale differentiatie stelt KPN en Glaspoort in staat om in 
regio's waar sprake is van (potentiele) concurrentie tussen wholesaleaanbieders 
lagere marges voor wholesaletoegang te hanteren dan in de rest van Nederland. 
Deze lagere marges (met mogelijk zelfs negatieve marges op lokaal niveau) 
kunnen KPN en Glaspoort als landelijke wholesaleaanbieders opvangen. 
Hierdoor kunnen zij concurrerende kleinere wholesaleaanbieders, die niet in 
staat zullen zijn om lagere (of zelfs negatieve) merges op een soortgelijke wijze 
op te vangen, wegconcurreren. Het wegdrukken van lokale wholesaleaanbieders 
zal ook op de langere termijn niet in het voordeel van de consument zijn. 

2.5 	De impact hiervan laat zich direct voelen daar waar reeds sprake is van 
overbuild, of waar deze is gepland (naar schatting ongeveer 1,5 miljoen 
huishoudens in 2026). Dit heeft daarnaast weerslag op potentiele nieuwe uitrol. 
Er gaat een afschrikwekkend effect uit van alleen al het enkele feit dat KPN en 
Glaspoort wholesaletoegang strategisch kunnen aanbieden beneden de tarieven 
van andere wholesaleaanbieders (en de impact daarvan 'uitsmeren' over de 
andere regio's). De mogelijkheid om andere wholesaleaanbieders via 
tariefdifferentiatie weg te drukken — of zelfs de dreiging daarvan — kan op de 
korte termijn op regionaal niveau vanzelfsprekend leiden tot vermindering of 
vertraging in de uitrol. De (mogelijkheid van) tariefdifferentiatie maakt de 
business case voor andere wholesaleaanbieders onzeker, hetgeen onwenselijk 
is gelet op de omvang en looptijd van investeringen gemoeid met uitrol. Dit kan 
ook gelden in gebieden waar nog KPN en Glaspoort nog geen plannen voor 
bekend hebben gemaakt, puur omdat de verwachting altijd kan bestaan dat zij 
dit later aisnog doen. 

Differentiatie tussen toegangsvragers 

2.6 	Het toestaan van differentiatie tussen verschillende toegangsvragers kan ertoe 
leiden dat KPN en Glaspoort aan grotere toegangsvragers mogelijk lagere 
wholesaleprijzen vragen dan aan kleinere toegangsvragers, bijvoorbeeld door 
hogere volumekortingen te bieden. De kleinere toegangsvragers zullen 
vanzelfsprekend dan hogere retailprijzen moeten hanteren, waarmee zij mogelijk 
uiteindelijk de markt uit zullen worden gedrukt. Dit kan leiden tot minder keuze 
op retailniveau voor de consument. 
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3 	NON-DISCRIMINATIE KPN EN GLASPOORT 

3.1 	De Toezeggingen van Glaspoort gelden voor de thans geplande FttH projecten 
en adressen in tariefcluster 1 en eventueel nieuwe nog niet geplande FttH 
projecten mits de CAPEX daarvan maximaal EUR 1.500 per "homes passed" 
(HP) bedraagt. Buiten deze reikwijdte — dus met name voor toekomstige 
projecten met een CAPEX boven EUR 1.500 per HP — geldt dat Glaspoort een 
alternatief aanbod mag doen, welk aanbod transparant en non-discriminatoir 
dient te zijn. Tijdens het telefonische contact d.d. 20 mei 2022 bevestigde de 
ACM dat bij een dergelijk aanbod Glaspoort aan alle aanbieders dezelfde 
tarieven moet rekenen die zij aan KPN in rekening brengt. 

3.2 	Het is DFN niet duidelijk waarom deze non-discriminatieverplichting enkel 
bestaat voor nog niet geplande projecten en niet expliciet is opgenomen in de 
huidige tariefmodellen voor wat betreft de projecten die wel binnen de reikwijdte 
van de Toezeggingen vallen. Glaspoort zou KPN altijd gelijk moeten behandelen 
als andere aanbieders; non-discriminatie en transparantie zouden altijd moeten 
gelden. Anders kan KPN er voor kiezen om bepaalde ISP partijen te benadelen. 
Daarnaast ontstaat een situatie waar Glaspoort KPN op deze projecten wel kan 
bevoordelen ten opzichte van anderen. DFN benadrukt dan ook dat expliciet in 
de Toezeggingen moet worden opgenomen, dat ook voor projecten die wel 
binnen de reikwijdte van de Toezeggingen vallen, geldt dat Glaspoort transparant 
en non-discriminatoir moet handelen. 

3.3 	Dit beginsel van non-discriminatie zou zich ook moeten uitstrekken tot de 
informatie waarover KPN in diens hoedanigheid van aandeelhouder van 
Glaspoort beschikt, met name ten aanzien van waar en wanneer Glaspoort 
glasvezel gaat uitrollen (m.a.w. de bestaande lijst van huishouders waar zal 
worden uitgerold). KPN zou deze informatie, die niet beschikbaar is aan andere 
ISPs, kunnen gebruiken in haar marktstrategie om te kunnen anticiperen op 
uitrol, bijvoorbeeld door vooraf in dat gebied retentiekortingen te kunnen geven 
aan consumenten. Dit zou niet in lijn zijn met de aard en strekking van de 
Toezeggingen. DFN meent dan ook dat passende maatregelen over informatie-
uitwisseling en transparantie dienen te worden getroffen. In elk geval is 
noodzakelijk dat andere ISPs die daadwerkelijk of potentieel in de Glaspoort-
gebieden actief zouden zijn, ook toegang krijgen tot de informatie over waar en 
wanneer Glaspoort zal gaan uitrollen 

3.4 	Ten slotte is DFN van mening dat ook het wholesaleaanbod van KPN altijd 
transparant en non-discriminatoir moet zijn — immers zou iedereen onder gelijke 
voorwaarden toegang moeten krijgen tot het netwerk van KPN. 

Onze ref. M38968277/4/20747586 	 5 / 10 



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

TARIEFMODELLEN 

4.1 	De tariefmodellen (paragrafen 95, 97 en 107 van het Ontwerpbesluit) bieden naar 
mening van DFN nog onvoldoende duidelijkheid over enkele cruciale punten, 
waardoor nog altijd geen volledige zekerheid bestaat over de (maximale) 
wholesaletarieven die KPN en Glaspoort kunnen hanteren. Deze punten moeten 
geadresseerd worden om voldoende zekerheid aan de toegangsvragers te 
bieden en te voorkomen dat wholesaletarieven (in strijd met de bedoelingen van 
de Toezeggingen) worden verhoogd, dan wel strategisch worden ingezet ten 
koste van de business case van andere aanbieders. 

4.2 	In dit kader is ook wenselijk dat een aantal voorbeeldberekeningen worden 
toegevoegd aan of bij het definitieve besluit, zodat de precieze uitwerking 
inzichtelijk wordt en hierover naderhand geen misverstanden ontstaan. 

Vergoeding voor OAPs 

4.3 	De tariefmodellen voor VULA-PON (KPN) en WBT-Lokaal (Glaspoort) omvatten 
een vergoeding per geactiveerde OAP van EUR 150 per maand voor de 
backhaulverbinding naar de bovenliggende OLT of CityPoP. Uit de 
tariefmodellen wordt niet duidelijk hoeveel aansluitingen (gemiddeld) een 
dergelijke OAP zou bevatten. Tijdens het telefonische contact d.d. 20 mei 2022 
gaf de ACM aan dat KPN uitgaat van OAPs met een gemiddelde grootte van 600-
650 'homes passed' (HP) per OAP, waarbij er geen garantie bestaat dat dit overal 
zo is of altijd zo blijft. 

4.4 	DFN merkt op dat deze vrijheid ten aanzien van de hoeveelheid aansluitingen 
per OAP ertoe leidt dat KPN en Glaspoort hiermee kunnen schuiven. KPN kan 
dus ook in de toekomst of in bepaalde gebieden de hoeveelheid aansluitingen 
per OAP verlagen, bijvoorbeeld door te stellen dat dit nodig is voor technische 
redenen, en een tweede OAP erbij te plaatsen voor de overige aansluitingen 
(waarvoor hetzelfde absolute bedrag wordt gevraagd). In dat geval zouden de 
absolute kosten per OAP gelijk blijven, maar de kosten per aansluiting omhoog 
gaan. 

4.5 	Verder dient de prijsstelling ten aanzien van de vergoeding voor OAPs op een 
non-discriminatoire wijze plaats te vinden op basis van volume. Vaste lasten 
moeten hierbij proportioneel verdeeld worden over de ISPs die gebruik maken 
van het netwerk, op basis van hun gebruik. Hiervoor is een vaste vergoeding per 
OAP niet geschikt. Door een dergelijk non-discriminatoir systeem in te voeren, 
kan Glaspoort tevens niet discrimineren ten faveure van KPN. 

4.6 	In elk geval verlangt DFN meer helderheid en transparantie over de grootte van 
de OAPs. Hierbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een toezegging 
dat de hoeveelheid aansluitingen per OAP voor een bepaalde periode worden 
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vastgelegd en dat bij aanpassing hiervan de toegangsvragers tijdig (bijvoorbeeld 
12 maanden van tevoren) op de hoogte kunnen worden gesteld zodat zij de 
relatieve kostenstijging kunnen opvangen in hun eigen prijsstelling. Dit zou ook 
aan de ACM moeten worden gerapporteerd. 

Penetratiekorting 

4.7 	De tariefmodellen voor VULA-PON (KPN) en WBT-Lokaal (Glaspoort) bevatten 
een penetratiekorting van EUR 1 op het maandtarief voor 1 Gbps bij een 
bezettingsgraad van 55%. Tijdens een telefonisch gesprek bevestigde de ACM 
dat dit gaat om een bezettingsgraad van de volledige landelijke voetprint van 
KPN resp. Glaspoort, niet de voetprint per regio. DFN is van mening dat dit, om 
enige twijfel hierover te voorkomen, uitdrukkelijk in de Toezeggingen moet 
worden opgenomen. 

Nog niet geplande FttH projecten Glaspoort 

4.8 	Voor Glaspoort geldt dat zij zich het recht voorbehoudt om voor nog niet 
geplande FttH projecten waarvan de CAPEX hoger zijn dan EUR 1.500 per 
'homes passed' (HP), een alternatief aanbod te doen dan het in paragraaf 107 
van het Ontwerpbesluit genoemde verdienmodel. Een dergelijk aanbod zal 
Glaspoort "transparant en non-discriminatoir aanbieden", zoals de ACM ook 
tijdens het telefonische contact van 20 mei 2022 bevestigde (zie ook hierboven 
paragraaf 3.1). 

4.9 	DFN benadrukt dat ook voor nog niet geplande projecten, er meer zekerheid zou 
moeten zijn over de prijsstelling van Glaspoort en over hoe hierop door de ACM 
toezicht wordt gehouden (hetgeen momenteel onvoldoende wordt gewaarborgd), 
zodat toekomstige wholesaletarieven niet alsnog aanzienlijk toenemen. Hierbij 
verwelkomt DFN dat Glaspoort bij deze projecten non-discriminatoir dient te 
handelen, zodat KPN dezelfde tarieven betaalt als andere toegangsvragers (dit 
zou overal moeten gelden, niet alleen voor deze projecten, zie par. 3.2 hiervoor). 
Dit biedt immers een prikkel om de tarieven niet aanzienlijk te verhogen. DFN 
verzoekt duidelijkheid in de Toezeggingen over hoe de prijsstelling voor 
toekomstige projecten met een CAPEX boven EUR 1.500 per HP wordt 
vastgesteld en dat de ACM hierop toezicht gaat houden. 

4.10 	Daarnaast is het DFN niet duidelijk in hoeverre Glaspoort vrijheid heeft om 
toekomstige consumenten FttH projecten als tariefcluster 1 aan te wijzen, 
waarmee nog niet geplande projecten geheel buiten de Toezeggingen zouden 
kunnen vallen (aangezien daarin is opgenomen dat de Toezeggingen alleen 
gelden voor consumenten FttH projecten in tariefcluster 1). Als Glaspoort hier 
vrijheid in heeft en simpelweg deze niet onder tariefcluster 1 kan scharen, kan 
het immers ervoor zorgen dat toekomstige, nog niet geplande, projecten geheel 
niet onder de Toezeggingen vallen (potentieel zelfs vallen buiten de Toezegging 
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dat een wholesaleaanbod hiervan transparant en niet-discriminatoir dient te zijn), 
en zou hiermee de bescherming van de Toezeggingen geheel wegvallen en deze 
illusoir maken. 

4.11 	Ten slotte verzoekt DFN de ACM om uitdrukkelijk schriftelijk te bevestigen dat 
het tariefmodel naast voor alle geplande consumenten FttH projecten tevens 
geldt voor alle nog niet geplande tariefcluster 1 consumenten FttH projecten die 
een CAPEX lager dan EUR 1.500 per HP hebben. 

lndexatie 

4.12 	DFN wijst erop dat er discrepanties lijken te zijn ten aanzien van hoe het 
Ontwerpbesluit de mogelijkheid tot indexatie van de tarieven presenteert 
tegenover hoe KPN en Glaspoort dit zelf doen in hun amendementen van de 
raamovereenkomsten. In het bijzonder schrijft de ACM in het Ontwerpbesluit ten 
aanzien van het VULA-PON aanbod van KPN en het WBT-Lokaal aanbod van 
Glaspoort dat de tarieven met maximaal 2% kunnen worden geindexeerd bij een 
CPI van 4% of lager, zonder hierbij te specificeren dat de indexatie in elk geval 
nooit hoger kan zijn dan de daadwerkelijke mutatie van de CPI. Uit de 
amendementen blijkt echter duidelijk dat de indexatie bij een CPI van 4% of lager 
gemaximeerd tot de daadwerkelijke jaarmutatie, doch nooit meer dan 2% bij een 
jaarmutatie van >2% en .5_4%. Dit moet in het Ontwerpbesluit worden 
verduidelijkt. 

5 	RAPPORTAGE 

5.1 	Ten slotte is DFN van mening dat de rapportageverplichtingen voor KPN en 
Glaspoort moeten worden uitgebreid en geconcretiseerd. 

5.2 	Het Ontwerpbesluit bevat een toezegging dat KPN uiterlijk vier maanden na 
bekendmaking van het besluit en daarna ieder kalenderkwartaal informatie moet 
verstrekken aan de ACM over de implementatie van de Toezeggingen. Hierbij 
zijn in het Ontwerpbesluit enkele onderwerpen genoemd die in elk geval in de 
rapportage moeten zijn opgenomen namelijk: "de feitelijk afname van VULA 
PON, de bezettingsgraad van de PtMP footprint, en de naleving van de 
regelingen inzake gelijktijdige bekendmaking en aanbieding aan alle afnemers 
van VULA PON en KPNs eigen retailorganisatie (i) van uitbreidingen van de 
PtMP footprint, (ii) van een nieuwe basisvariant met een bandbreedte hoger dan 
100 Mbps, maar lager dan 1 Gbps, en (iii) van bandbreedtes hoger dan 1 Gbps". 

5.3 	Voor Glaspoort is daarnaast enkel opgenomen dat Glaspoort "op verzoek van de 
ACM" informatie over de implementatie van de Toezeggingen geeft. Hierbij is 
niet verder uitgewerkt welke onderwerpen in de rapportage behandeld moeten 
worden. 
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5.4 	DFN is van mening dat de rapportageverplichting moet warden uitgebreid en 
geconcretiseerd zodat de ACM beter kan toezien en tijdig kan ingrijpen wanneer 
nodig. Dit is van belang om te voorkomen dat KPN en Glaspoort de 
Toezeggingen implementeren op een manier die alsnog leidt tot ongunstigere 
voorwaarden voor toegangsvragers of het wegconcurreren van kleinere 
regionale aanbieders van glasvezelnetwerken, zoals eerder in deze zienswijze 
omschreven. 

5.5 	Allereerst zou gelet op het voorgaande ook aan Glaspoort een periodieke 
rapportageverplichting moeten worden opgelegd, waarin oak specifiek is 
uitgewerkt welke onderwerpen hierin in elk geval opgenomen moeten zijn. 

5.6 	Ten slotte is DFN van mening dat in de Toezeggingen — voor zowel KPN als 
Glaspoort — meer onderwerpen uitdrukkelijk aan de rapportageverplichting 
moeten warden toegevoegd en geconcretiseerd. Hierbij denkt DFN in elk geval 
aan de volgende onderwerpen: 

(a) De bezettingsgraad van alle footprints van KPN en Glaspoort; 

(b) De daadwerkelijke wholesaleprijzen die KPN en Glaspoort rekenen aan 
ISPs (inclusief een berekening hoe die wholesaleprijzen zijn 
opgebouwd); 

(c) Overzicht van de hoeveelheid aansluitingen per OAP, inclusief hoe dit 
zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de voorgaande rapportagetermijn 
(zie ook paragraaf 4.6 hierboven); 

(d) De prijszetting van toekomstige (nu nog niet geplande) consumenten 
FttH projecten van Glaspoort die niet onder het tariefmodel uit de 
Toezeggingen vallen, doordat zij een CAPEX boven EUR 1.500 per HP 
hebben; 

(e) Voor uitrolprojecten: CAPEX en CAPEX-stijgingen; en 

(f) Een algemene vangnetbepaling, waarbij KPN en Glaspoort het moeten 
melden als zij enige aanpassing maken of maatregel doorvoeren die een 
materiele wijziging inhoudt ten opzichte van het beoogd effect van de 
Toezeggingen of waardoor de voorwaarden voor wholesaletoegang 
verslechteren of anderszins van materieel invloed (kunnen) zijn op de 
werking van de Toezeggingen. 

6 	AFRONDING 

6.1 	DFN verzoekt u deze zienswijze te betrekken bij het definitieve besluit. DFN is 
graag beschikbaar voor nadere toelichting. Indien de ACM onverhoopt 
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voornemens is een of meerdere van de door DFN voorgestelde punten niet over 
to nemen dan treedt DFN hierover graag met de ACM in overleg. 

Advocaat-gemachtiacie----, 
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