
  1 

 
 

 
 

Adres: Hoofdkantoor  
Reggefiber ttH bv 
Hunneperkade 76  
7418 BT Deventer 
 
In Rijssen wordt volgens planning in 2010 een nieuw hoofdkantoor geopend  
 

Contact: Postbus 135 
7460 AC Rijssen 
 
T. +31 - 548 80 08 00 
F. +31 - 548 80 08 99 
 
E. info@reggefiber.nl 
U. www.reggefiber.nl  
 

Type bedrijf: Glasvezelbedrijf  
 

Kernactiviteiten: Reggfiber richt zich op het aanleggen, exploiteren en beheren van 
communicatienetwerken, in het bijzonder glasvezelnetwerken, in Nederland  
 

Moederbedrijf: Reggefiber is eind 2005 opgericht door investeringsmaatschappij Reggeborgh 
en bundelt de activiteiten van een groep bedrijven die zich vooral bezig 
houdt met, zoals vermeld, het aanleggen, exploiteren en beheren van 
communicatienetwerken, in het bijzonder glasvezelnetwerken 
 

Aandeelhouders: Reggefiber Holding BV (59%) en KPN BV (41%). De wederzijdse FttH-
activiteiten zijn gebundeld in het samenwerkingsverband Reggefiber Groep 
BV. Dit bestaat weer uit Reggefiber Wholesale BV, Reggefiber ttH BV en 
Reggfiber operations. Reggfiber Holding BV is voor 100% in eigendom van 
Reggeborgh Glasvezelinvesteringen BV 
 
Overigens is de joint venture met KPN eind 2008 wel goedgekeurd door de 
OPTA en NMa maar hebben diverse partijen in 2009 hiertegen bezwaar 
aangetekend. Dit beroep loopt nog op moment van verschijnen van dit 
profiel 
 

Deelnemingen: Reggefiber is als glasvezelbedrijf per regio actief onder verschillende namen, 
waaronder AlmeerNet, LijbrandtTelecom en OnsBrabantNet.  De merken 'Y-
3Net' en 'TwenNet' zijn in 2009 overgegaan in Glashart 
 

Omzet: Onbekend. Reggefiber en Reggeborgh publiceren geen financiële informatie. 
Deze zijn wel bekend bij de KvK maar mogen niet via publicaties als deze 
openbaar worden gemaakt 
 

Personeel: Per 1 januari 2009 beschikt Reggefiber over ongeveer 100 medewerkers  
 

Klanten: Onbekend, Reggefiber maakt geen aantallen klanten bekend 
 

Management: Bert Nijboer - algemeen directeur 
Jordi Nieuwenhuis - directeur 
Jan van Rooijen - financieel directeur  
Jan Davids - directeur Wholesale en Business Development 
Bert Meijerink - directeur Gebiedsontwikkeling en Bouw  
Peter Kamphuis - directeur Operations 
 

Doelgroep: Reggefiber richt zich op overheden, consumenten, investeerders, afnemers 
en overigen als studenten, aannemers, woningcorporaties, etc.  

April 2009 

Bedrijfsprofiel Reggefiber ttH BV 
Nederland 
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Typering 
Reggefiber is als glasvezelbedrijf in 2005 opgericht door investeringsmaatschappij Reggeborgh. De 
onderneming verenigt de activiteiten van diverse bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op het 
aanleggen, exploiteren en beheren van communicatienetwerken, in het bijzonder 
glasvezelnetwerken voor particuliere en zakelijke toepassing, in heel Nederland.  
 
Reggefiber biedt deze netwerken op een open (‘non-captive’, niet exclusieve) basis aan actieve 
operators en service providers aan. Reggefiber richt zich op fiber to the home (FttH), dat wil zeggen 
activiteiten gericht op het met glasvezelnetwerken ontsluiten van de consumentenmarkt.  
 
Met haar consumentenmerk Glashart houdt Reggefiber zich bezig met de aanleg en exploitatie van 
glasvezelnetwerken in Nederland. In de plaatsen waar Glashart een glasvezelnetwerk ontwikkelt, 
opent Reggefiber tevens een informatiepunt, de Glashart Servicewinkel.  
 
Reggefiber heeft zich sinds de oprichting via overnames versterkt. Om groei mogelijk te maken is in 
mei 2008 de structuur van Reggefiber aangepast en is Reggeborgh Glasvezel Investeringen B.V 
opgericht. Deze onderneming is actief op het gebied van Fiber-to-the-Business en Fiber-to-the-
Home. De naam Reggefiber is alleen nog van toepassing op de Fiber-to-the-Home activiteiten. 
 
De activiteiten binnen de zakelijke markt (Fiber-to-the-Business) bestaan uit de verhuur van 
glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen en onbelichte glasvezelverbindingen en Ethernet-
diensten. De zakelijke activiteiten vonden tot 2008 plaats onder verschillende merken. Om 
merkbekendheid te verhogen en synergie te versterken zijn de merken samengebracht onder de 
gemeenschappelijke noemer Eurofiber.     
 
Strategie 
Reggefiber wil marktleider worden op het gebied van glasvezel. Als Passive Operator wil het 
bedrijven en huishoudens, eindgebruikers en dienstenaanbieders in Nederland toegang bieden tot 
het breedbandnetwerk. Doel is om in 2013 minimaal 2 miljoen huishoudens te hebben aangesloten. 
 
Volgens de onderneming is de maatschappij in toenemende mate afhankelijk van en gebaat bij 
informatiesystemen die in staat zijn om grote hoeveelheden data te verwerken. Omdat moderne 
applicaties om meer bandbreedte vragen en de capaciteit van het bestaande kabelnetwerk eindig is 
en nu reeds vervangen moet worden, is glasvezel een toekomstvaste oplossing en ziet Reggefiber 
zich als voortrekker in het transformatieproces. 
 
Reggefiber biedt glasvezelnetwerken op een open basis aan Actieve Operators en Service Providers 
en richt zich op Fiber to the Home (FttH), oftewel activiteiten die gericht zijn de ontsluiting van de 
consumentenmarkt met glasvezelnetwerken. Hierbij krijgen zowel 'Actieve Operators' als aanbieders 
van diensten non-discriminatoir toegang tot het FttH netwerk.  
 
De inkomsten van Reggefiber bestaan hierbij uit de door de 'Actieve Operators' te betalen 
vergoedingen voor gebruik van het passieve netwerk. Reggefiber beschouwt het netwerk als 
vastgoed, waarbij rendementen over 20 tot 30 jaar terug moeten worden verdiend. 
 
Reggefiber hanteert naar eigen zeggen ‘vastgoed visie’ ten aanzien van glasvezel. Het bedrijf 
concentreert zich op efficiënte en duurzame aanleg gevolgd door een langdurige verhuur met een 
zo hoog mogelijke penetratie, volgens het open bedrijfsmodel. 
 
Historie 

2005 Oprichting Reggefiber door investeerder Reggeborgh 

2007 Reggefiber neemt Telecom Utrecht over van Eneco 

2008 KPN neemt belang van 41% in Reggefiber  
Eurofiber, Fastfiber en iConnext gaan samen verder onder de naam Eurofiber 

2009 Naamswijziging zakelijke diensten in Reggefiber Wholesale bv 
Reggefiber vergroot belang in Glasvezelnetwerk Amsterdam (GNA) tot 70% 
Diverse partijen tekenen bezwaar aan tegen goedkeuring joint venture met KPN  
Deal met ISP Online voor aanbod van diensten over het glasnet van Almere  
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Financiële gegevens 
Onbekend, Reggefiber en Reggeborgh communiceren geen financiële gegevens. Zoals eerder 
vermeld zijn deze wel bekend bij de KvK maar mogen niet via publicaties als deze openbaar worden 
gemaakt. 
 
Portfolio 
Zoals vermeld, verenigt Reggefiber de activiteiten van diverse bedrijven die zich hoofdzakelijk 
richten op het aanleggen, exploiteren en beheren van communicatienetwerken, in het bijzonder 
glasvezelnetwerken, in heel Nederland.  
 
Reggefiber verkoopt niet direct aan particulieren maar treedt met hen in contact via het merk 
Glashart voor informatie over glasvezel en de gevolgen voor de aanleg van het netwerk voor hen.  
 
Reggefiber heeft naast haar aanleg en beheer activiteiten van glasvezelnetwerken voor 
consumenten ook een eigen actieve operator die diensten over deze netwerken biedt aan 
bijvoorbeeld service providers. Deze actieve operator heet Reggefiber Wholesale bv (voorheen 
Operator bv). 
 
Reggefiber is als glasvezelbedrijf per regio actief onder verschillende namen, waaronder AlmeerNet, 
LijbrandtTelecom, OnsBrabantNet en OnsNetNuenen. 
 
Marktpositie 
Goedkeuring joint venture met KPN 
Eind 2008 krijgt KPN toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de joint 
venture met Reggefiber. De NMa geeft de toestemming, omdat KPN en Reggefiber garanderen dat 
andere telecombedrijven op non-discriminatoire wijze toegang tot het netwerk van de joint venture 
krijgen. De huurprijs voor de toegang tot de glasvezelnetwerken is vastgelegd op maximaal 14,50 
euro tot 17,50 euro per maand per aansluiting.  
 
KPN zegt in een reactie door te gaan met een in 2008 aangekondigd investeringsprogramma voor 
aanleg van FttH-glasvezelnetwerken. De joint venture zal daarbij volgens KPN continu toetsen of 
investeringen in de uitrol van glasvezel commercieel, en met het oog op regulering, verantwoord 
zijn. 
 
Vergroting belang GNA 
Begin 2009 neemt Reggefiber een meerderheidsbelang van 70% in Glasvezelnet Amsterdam (GNA), 
een bestaand samenwerkingsverband met Gemeente Amsterdam en een aantal 
woningbouwcorporaties. GNA gaat de komende jaren zorgen voor de verdere, stapsgewijze aanleg 
van glasvezel op basis van Fiber-to-the-Home (FttH). In eerste instantie gaat het om de aansluiting 
van ongeveer 100.000 huizen in de komende jaren. KPN zal over dit netwerk diensten gaan 
aanbieden.  
 
De Europese Commissie opende in 2006 een onderzoek naar de investering van de gemeente 
Amsterdam in het glasvezelnetwerk. Er zou mogelijk sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, 
waardoor concurrenten van het netwerk, zoals kabelbedrijven, nadelen zouden ondervinden. 
Uiteindelijk kreeg de gemeente eind 2007 toestemming.  
 
Amsterdam zou onder dezelfde voorwaarden aan het project meewerken als particuliere 
investeerders. Nu verkleinen de gemeente en de corporaties hun belang tot 30%.  
 
UPC streed jarenlang tot in Brussel toe tegen de glasvezelplannen van Amsterdam maar tekent geen 
bezwaar aan bij de NMa tegen het belang van 70% van Reggefiber in GNA. ‘Concurrentie tussen 
infrastructuren juichen we toe, dus ze zijn wat dat betreft van harte welkom’, aldus een 
woordvoerder in gesprek met Webwereld. 
 
Volgens de woordvoerder zet ‘KPN stapje voor stapje en komt dus voorlopig niet verder dan één 
zevende van de stad. Wij hebben een netwerk van 97% glasvezel met glasvezelsnelheden van 120 
Mb/s voor alle 750.000 bewoners van Amsterdam’. 
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Nederlands kabelnet moet van Brussel open 
In februari 2009 geeft Viviane Reding, de Eurocommissaris voor Informatietechniek, de OPTA 
toestemming om het Nederlandse kabelnet open te stellen voor concurrentie. De beslissing 
betekent dat kabelexploitanten Ziggo, UPC, Delta en CAIW hun netwerken beschikbaar moeten 
stellen voor andere bedrijven die kabeltelevisie willen aanbieden. KPN mag geen gebruik maken van 
deze toegangsverplichting, net zoals kabelbedrijven geen toegang tot het netwerk van KPN krijgen. 
 
'Eind vorig jaar hebben wij reeds toegang tot de glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber verzekerd. 
Doordat de kabelbedrijven en KPN met elkaar én met alternatieve aanbieders concurreren worden 
zij extra geprikkeld om in hun netwerken te investeren. Dankzij deze concurrentiestrijd krijgt de 
consument lagere prijzen, meer keuze en supersnelle verbindingen,' aldus Chris Fonteijn, voorzitter 
van OPTA. 
 
Controle OPTA  
Telecomautoriteit OPTA heeft in haar Focus op 2009 de doelstellingen voor 2009 geformuleerd. De 
waakhond kondigt hierin aan zich te zullen richten op 8 aandachtsgebieden, waaronder nadrukkelijk 
in verband tot Reggefiber wordt gesteld: ‘Stimuleren investeringen in glasvezelnetwerken - OPTA 
stelt de tarieven en voorwaarden definitief vast voor toegang tot glasvezelnetwerken van KPN-
Reggefiber en houdt nauwgezet in de gaten of deze effectief zijn.’ 
 
Volgens OPTA-voorzitter Chris Fonteijn ligt in 2009 ‘onze focus aan de ene kant op het bestrijden 
van overlast via internet en de telefoon. Aan de andere kant moet de zakelijke gebruiker in 2009 
meer gaan profiteren van concurrentie. OPTA schept de voorwaarden voor efficiënte investeringen 
in glasvezelnetwerken en toegang tot de kabelnetwerken van UPC en Ziggo. Het is nu aan 
marktpartijen deze voorwaarden te benutten.’ 
 
Toekomst 
Zoals vermeld onder Strategie wil Reggefiber marktleider worden op het gebied van glasvezel en 
heeft het zich tot doel gesteld om in 2013 minimaal 2 miljoen huishoudens te hebben aangesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losse profielen en abonnement 
Infolook biedt voor een bijzonder concurrerende prijs haar Bedrijfsprofielen ook los aan. Kijk op 
http://www.infolook.nl/bedrijfsprofielen/ voor een overzicht van de beschikbare profielen en het 
formulier om deze eenvoudig te bestellen. Een abonnement is overigens al snel goedkoper. Neem 
voor meer informatie over de mogelijkheden van single user en corporate abonnementen contact op 
met T. 088 – 0000 111 of E. sales@infolook.nl.  

 
Gratis proefabonement ICT Telecom Nieuwsdiensten 
Infolook is een ervaren uitgever van nieuws- achtergronddiensten over de nationale en 
internationale telecom sector. Via de Highways Daily en Electronic Highways houdt Infolook een 
uitgebreid abonneebestand dagelijks en wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
ICT, telecom en media. Kijk voor een omschrijving en een gratis proefabonnement op 
http://www.infolook.nl/irc/ict-telecom-media-pharmanieuws/. 
 
 
 

 


