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Het college van OPTA 
Postbus 90240 
2509 LK Den Haag 
 
 
Uw kenmerk: OPTA/AM/2011/201499 
 
Openbare versie 
 
Datum: 8 september 2011 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Graag maakt T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) van de gelegenheid gebruik om haar beknopte 
zienswijze op het ontwerpbesluit Marktanalyse vaste telefonie van 14 juli 2011 (kenmerk 
OPTA/AM/2011/201499) aan het college kenbaar te maken.  
 
Algemeen 
Voor T-Mobile wordt het “vaste” concurrentievermogen bepaald door de samenhang tussen verschillende 
(gereguleerde) toegangsdiensten en wholesale diensten.  De losse, gefragmenteerde marktanalyses van 
OPTA lijken vooral technische exercities, waarbij de feitelijke marktomstandigheden voor partijen een 
beperkte rol spelen. [Bedrijfsvertrouwelijk]. Een afname van ons concurrerende vermogen op telefonie heeft 
dus grote consequenties voor onze positie in breedband. De benadering van OPTA houdt hier op geen 
enkele wijze rekening mee.   
[Bedrijfsvertrouwelijk] 
Op korte termijn verwachten wij dat er geen losse product markt meer zal bestaan.  Het los beoordelen van 
de vaste telefoniemarkt geeft dan ook een te beperkt beeld van de markt.  
 
Ook binnen de nauwe context van vaste telefonie wordt de concurrentiepositie van T-Mobile nauwelijks 
meegenomen. In het voorliggende ontwerpbesluit wordt op de voor ons belangrijke onderdelen 
voornamelijk uitgegaan van concurrentie tussen de kabel en KPN. Het lijkt erop dat OPTA inmiddels een 
bevestigend antwoord heeft gegeven op de vraag ‘Two is enough?’ uit 20061, gegeven de ontwerpbesluiten 
voor ULL, WBT en vaste telefonie. 
 
Kortom, T-Mobile is teleurgesteld in de positie die OPTA inneemt in het ontwerpbesluit, vooral omdat door 
T-Mobile reeds eerder is opgemerkt dat regulering op de markt voor vaste telefonie de meest cruciale factor 
voor haar concurrentiepositie in de vaste (telefonie) markt is.  (zie reactie op de vragenlijst van OPTA d.d. 11 
januari 2011 kenmerk OPTA/AM/2011/200035, met als onderwerp de Marktanalyse Vaste telefonie 2012-
2014).  
 
Ontwerpbesluit 

                                                 
1 ‘Two is enough?’, OPTA economic policy note no. 6, publicatiedatum 14 september 2006 
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Het college legt KPN op de markt voor enkelvoudige gesprekken verplichtingen voor de komende 
reguleringsperiode op, maar een veel lichtere set dan in 2008 het geval was. 
KPN dient zich op deze specifieke markt op wholesale niveau slechts te houden aan toegangs-, non-
discriminatie- en transparantieverplichtingen. Tariefregulering wordt echter niet meer opgelegd en er blijkt 
een minder strikte marge-uithollingstoets van toepassing te zijn. Zonder voortzetting en verbetering van 
bestaande regulering ziet T-Mobile haar concurrentiepositie aanzienlijk afnemen en dat niet alleen op de 
markt voor vaste telefonie, maar ook de markt voor internettoegang. We durven zelfs te stellen dat 
marktuittreding op korte termijn waarschijnlijke is als de randvoorwaarden zoals die in de huidige 
reguleringsperiode gaan gelden, niet verbeterd zullen worden. Dit is reeds kenbaar gemaakt in de 
antwoorden op de consultatievragen.  
 
T-Mobile wil het belang van een juiste prijsregulering en een effectieve toets op marge-uitholling 
benadrukken en OPTA uitnodigen om nog eens kritisch naar de tarief-deregulering te kijken. Het is tevens 
noodzakelijk dat de huidige ND-5 toets op een aantal punten aanzienlijk verbeterd wordt, zoals dat ook 
eerder is aangegeven in onze (gezamenlijk met Tele2 en Easynet opgestelde) zienswijze naar aanleiding 
van het ontwerpbesluit voor de marktanalyse van Ontbundelde Toegang, zie bijlage II.  
 
Mochten er onduidelijkheden zijn of meer informatie gewenst worden, dan is T-Mobile gaarne bereid om 
een en ander nader toe te lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
namens T-Mobile Netherlands BV  
 
 
Joepke van der Linden 
Sr. Regulatory Affairs Counsel 
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Bijlage II 

 

6. Verplichtingen  
 

6.1 Bezwaren ND-5 verplichting en vervallen ND 1 t/m 4 
 
1. OPTA legt een ND-5 verplichting op aan KPN. Deze verplichting geldt in de ontbundelde 

toegangsmarkt op twee niveaus: 
1. ontbundelde toegang ten opzichte van het bovengelegen WBT niveau 
2. ontbundelde toegang ten opzichte van retailmarkten (zakelijke netwerkdiensten, vaste 

telefonie en internettoegang) (op basis van nul-lijn) 
 
2. Partijen kunnen zich vinden in de twee doelstellingen die OPTA hanteert bij de toets zoals 

deze staan beschreven in randnummers [839 en 840].  
- ‘level playing field op wholesaleniveau (…) zodat efficiënte wholesaleafnemers een 

concurrerend aanbod op de downstreammarkt kunnen doen’  
- ‘Indien KPN’s downstreamdiensten (dat kan een retaildienst of een wholesaledienst zijn) 

te allen tijde en overal (dus onafhankelijk van de locatie van de betreffende aanbieding 
of levering) prijstechnisch repliceerbaar zijn, wordt een level playing field gecreëerd’.  

 
3. Zoals hierboven in sectie 4.2 is toegelicht heeft OPTA het mededingingsgevaar van 

marge-uitholling wel op de WHBT markten op maat geschat maar onderschat OPTA het 
gevaar op de onderliggende retailmarkten. Als gevolg van deze onderschatting geeft 
OPTA een te lichte invulling aan de ND-5 toets (een ND-5 nullijn) in het geval van de 
wholesale-to-retail toets (tussen ontbundelde toegang en zakelijke netwerkdiensten, vaste 
telefonie en internettoegang). 
 

4. Partijen kunnen zich echter niet vinden in het ontwerp en de invulling van de ND-5 toets. 
Hieronder zetten zij hun bezwaren en opmerkingen ten aanzien van deze toets uiteen.  
 

5. De twee bovenstaande doelstellingen die OPTA hanteert zijn niet noodzakelijkerwijs te 
bereiken met dezelfde toets. Immers de eerste doelstelling gaat uit van het instellen van 
een ondergrens van een wholesale dienst op basis de volledige gealloceerde kosten van de 
inputs op de upstream markt. De tweede doelstelling gaat uit van de repliceerbaarheid van 
een aanbieding op basis van een wholesale input. Gegeven het prijsniveau op de 
downstream markt, zou dat moeten betekenen dat de ND-5 toets dan leidt tot een 
wholesale bovengrens.  
 

6. Het fundamentele probleem daarbij is dat er geen toets is tussen het retailaanbod van KPN 
en het door KPN extern gehanteerd wholesaletarief. Alleen als OPTA deze toets (ook) 
oplegt, kan er sprake zijn van repliceerbaarheid van het aanbod van KPN. 
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7. Voor de wholesale-to-wholesale toets tussen ontbundelde toegang en WHBT zou de ND-5 
toets (conceptueel) kunnen voldoen, mits juist uitgevoerd. Daarbij geldt dat OPTA ook 
bundels met ongereguleerde diensten moet meenemen in de toets en dat relevante 
retailkosten wel moeten worden meegenomen in plaats van KPN toe te staan een nul-lijn 
te hanteren. 

 
8. De invulling van de ND-5 toets in de huidige vorm is daarmee dus ineffectief om de 

doelstelling van repliceerbaarheid (te allen tijde en overal) te bereiken. De nul-lijn tussen 
retail en wholesale staat KPN een grotere vrijheid toe dan op basis van het algemene 
mededingingsrecht is toegestaan.2 Partijen verzoeken OPTA dan ook met klem om de 
NMa en de Europese Commissie nauw bij dit ontwerp en de uitleg van non-discriminatie 
en marge-uitholling te betrekken. Temeer nu OPTA erkent dat de eerdere invulling van 
ND-5 en de gedragsregels 1 tot en met 4 niet effectief zijn gebleken.  

 
9. Om de mededingingsproblemen te remediëren dient volgens Partijen een volledige ND-5 

toets (dus geen nullijn) van toepassing te zijn op de wholesale-to-wholesale toets tussen 
ontbundelde toegang en WHBT. Ook moet er een volledige wholesale-to-retail toets 
tussen ontbundelde toegang en de retailmarkten (zakelijke netwerkdiensten, vaste 
telefonie en internettoegang) worden opgelegd. De ND-5 toets dient uit te gaan van het 
door KPN extern gehanteerde WHBT tarief ten opzichte van retailtarieven.  
 

10. Wellicht ten overvloede wijzen Partijen op de mededingingsrisico’s van de b-gebieden. In 
de b-gebieden heeft KPN de prikkel om te hoge WHBT prijzen te hanteren, zowel in 
absolute zin als ten opzichte van de retailprijs. De huidige invulling van ND-5 waarborgt 
in de b-gebieden op geen enkele wijze dat retailaanbiedingen van KPN repliceerbaar zijn.. 
OPTA dient daarom in zijn WHBT besluit verplichtingen op te nemen die een excessieve 
tariefstelling van WHBT in de b-gebieden remedieert (ND-5 toets en verbod op 
tariefdifferentiatie).   

 

6.1.1 Invulling van ND-5 verplichting  
 
11. Naast het feit dat de ND-5 toets conceptueel niet voldoet om de geconstateerde 

mededingingsproblemen op te lossen, hebben Partijen ook een aantal fundamentele 
bezwaren tegen de voorgenomen invulling ervan. Verder constateren Partijen dat het 
ontwerp besluit onvoldoende duidelijkheid biedt die marktpartijen voldoende houvast 
moet geven bij het opstellen en uitvoeren van een ND-5 toets.  
 

12. De huidige invulling in het ontwerp besluit, kent simpelweg te veel onduidelijkheden en 
mazen waardoor de ND-5 toets zijn doel voorbijschiet. Immers iedere onduidelijkheid en 
maas leiden tot een mogelijkheid voor KPN om de ND-5 toets te omzeilen.  
 

                                                 
2 United Brands, Akzo, artikel 82 Guidance van de Commissie) en de uitspraak van het Hof van Justitie inzake Deutsche 
Telekom 
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6.1.2 Implementatiebesluit ND-5 is noodzakelijk 
 
13. Partijen verzoeken daarom OPTA de relevante randvoorwaarden voor de ND-5 toets 

nader uit te werken in een voor bezwaar en beroep vatbaar implementatiebesluit. Deze 
onduidelijkheden zijn ook gebleken in verschillende informele contacten tussen Partijen 
en OPTA (waaronder een meeting op 14 juli bij OPTA) en de industry group ND-5 van 15 
augustus. Er kwamen hier vele onduidelijkheden aan het licht over de invulling van ND-5. 
Partijen wijzen OPTA er daarbij op dat iedere vorm van onduidelijkheid leidt tot een 
mogelijkheid voor KPN om de doelstelling van de ND-5 toets te ondermijnen. Gezien het 
feit dat alle betrokken Partijen hebben aangegeven voorstander te zijn van een 
implementatiebesluit voor ND-5 (inclusief KPN), gaan Partijen er vanuit dat OPTA 
gehoor zal geven aan de oproep van Partijen. Ook het CBB heeft in haar uitspraak over 
het marktanalysebesluit WBT van OPTA, OPTA opgeroepen uitgewerkte normen voor de 
invulling van ND neer te leggen in een voor beroep vatbaar besluit.  
 

14. Dit implementatiebesluit zou in ieder geval het volgende moeten bevatten: 
- Alle onderwerpen die op dit moment in de beleidsregels zijn beschreven 
- (transparante) inkooprecepten die de basis zijn voor ND-5 toetsen die KPN opstelt. Het 

moet KPN niet zijn toegestaan om een ND-5 toets op te stellen (en dus een retailaanbod 
te doen) voordat er een goedgekeurd inkooprecept aan ten grondslag ligt.  

- Voorschriften voor het gebundelde aanbiedingen. Het toetsingsniveau brengt naar de 
mening van Partijen met zich mee dat OPTA in ieder geval op laagst mogelijke 
dienstniveau dient te toetsen. Het is echter evident dat een toets op het niveau van 
individuele diensten niet voldoet als er wordt aangeboden in een bundel van 
gereguleerde en ongereguleerde diensten. Gezien de complexiteit van mogelijke bundels 
en de gevolgen hiervan voor inkooprecepten moeten ook voorschriften met betrekking 
tot en inkooprecepten voor bundels worden opgenomen in een implementatiebesluit 

- Nadere voorschriften over het vastleggen van ND-toetsen en de consequenties indien 
KPN niet voldoet. Bij OT2010 heeft KPN over een periode van 4 maanden 10 nieuwe 
versies mogen indienen totdat de toets uiteindelijk (volgens OPTA) voldeed. Deze 
praktijk moet op basis van dit besluit niet langer mogelijk zijn.  

- De punten die door Partijen in randnummers [15 en 16] naar voren worden gebracht.  
 

15. OPTA moet naar de mening van Partijen voorschriften voor implementatie van ND-5 
aanscherpen 

o OPTA stelt dat KPN voordat zij een aanbieding doet, een ND-5 toets dient te 
archiveren. Partijen onderschrijven de noodzaak dat een ND-5 toets op ieder 
moment beschikbaar moet zijn maar vindt dat deze voorwaarde moet worden 
aangescherpt: om afhankelijkheid van KPN bij handhaving te voorkomen en  
voor grotere controleerbaarheid dient toets tevens bij onafhankelijke derde te 
worden gearchiveerd (OPTA of een onafhankelijke accountant)  

o De gearchiveerde ND 5 toets moet aantonen dat de aanbieding aan ND5 voldoet. 
Er kunnen geen nieuwe versies van de berekening meegenomen worden. Dit kan 
alleen als KPN de gearchiveerde ND-5 toets alleen mag baseren op vooraf 
goedgekeurde inkooprecepten.  
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o Ook begrijpen Partijen niet waarom KPN een termijn van 3 werkdagen krijgt om 
een gearchiveerde toets aan OPTA te verstrekken. In geval KPN die toets zelf 
archiveert zou KPN deze per ommegaande (binnen één werkdag) moet 
verstrekken. Dit is niet meer belangrijk als OPTA zelf ook over een kopie van de 
toets beschikt. OPTA kan dan eenvoudig van haar eigen kopie of die bij een 
onafhankelijke derde is opgeslagen uitgaan.  

o OPTA stelt in randnr. 455 dat: ‘mocht KPN zich er in bepaalde gevallen op een andere wijze, dan 
op basis van een volledig uitgewerkte ND-5 toets, van verzekeren dat aan ND-5 wordt voldaan, dient KPN 
de documentatie te archiveren die aan die (interne) verzekering ten grondslag ligt.’. Partijen begrijpen 
niet waarom OPTA hier (kennelijk) KPN ruimte biedt om ook niet uitgewerkte 
ND-5 toetsen ten grondslag te laten liggen aan aanbiedingen. Partijen verzoeken 
OPTA deze bepaling te schrappen of te verduidelijken dat het gevaar dat Partijen 
zien niet aan de orde kan zijn. Ook zou het in onderhavige situaties niet van 
belang moeten zijn of KPN zichzelf kan verzekeren dat de aanbieding aan ND5 
voldoet. Het gaat er juist om dat KPN OPTA verzekert dat het aan ND5 voldoet.  

 

6.1.3 Bedenkingen en onduidelijkheden in invulling van ND-toets 
 
16. Naast de hieronder genoemde bezwaren verwijzen Partijen ook naar het door hun 

ingediende rapport over margin squeeze dat is opgesteld door SPC Networks  
 

- EEO in plaats van REO 
OPTA kiest voor Equally Efficient Operator (EEO) in plaats van Reasonably Efficient 
Operator (REO). Partijen hebben bij OPTA uitgebreid aangegeven (bijv. rapport SPC) 
aangegeven waarom zij van mening zijn dat OPTA zou moeten kiezen voor REO. Uit 
een recent informeel gesprek tussen OPTA en Partijen, is Partijen duidelijk geworden 
wat (één van de) consequentie(s) kan zijn van de keuze voor EEO. OPTA stelt 
bijvoorbeeld dat KPN bij zichzelf geen co-locatie inkoopt en co-locatie dus niet hoeft 
mee te nemen in de toets. Aangezien concurrenten wel kosten voor co-locatie maken, 
zou de EEO benadering er dus in de praktijk toe leiden dat Partijen zelf efficiënter dan 
KPN zouden moeten zijn om te kunnen concurreren met KPN.  

- Geen incrementele retailkosten 
Veel relevante kosten voor Partijen worden op retailniveau gemaakt. OPTA kiest in de 
markt voor ontbundelde toegang voor een nul-lijn tussen retail en wholesale. Deze 
kosten vallen door de nul-lijn buiten de boot. Daarmee wordt de ND-5 toets ineffectief. 
Partijen begrijpen niet hoe OPTA kan kiezen voor een nul-lijn tussen retail en wholesale 
terwijl een belangrijke doelstelling is dat KPN’s retail aanbiedingen repliceerbaar zijn 
voor concurrenten.  

- Daarnaast geeft de nul-lijn tussen retail en wholesale KPN veel vrijheden. Zij kan 
bijvoorbeeld wholesalediensten als retaildienst aanbieden. De verplichting is daardoor 
niet effectief om het geconstateerde (dreigende) probleem van margeuitholling op te 
lossen.  

- Bundels in ND-5 toets 
In een informele bijeenkomst die Partijen met OPTA hebben gehad, heeft OPTA 
aangegeven dat niet in alle gevallen duidelijk is, of en in hoeverre ND-5 van toepassing 
is op bundels op retail- en wholesaleniveau. Partijen verzoeken OPTA dit te 
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verduidelijken. De trend van bundeling (die OPTA zelf ook onderkent) betekent dat een 
ND-5 toets waarin niet op alle niveaus rekening wordt gehouden met bundels (en 
realistische inkoopkosten voor alle componenten van een bundel) zinloos is. Omgekeerd 
doet zich echter ook een probleem voor. Immers als KPN wordt toegestaan een bundel 
van afzonderlijke diensten alleen te toetsen in een bundel en niet op het niveau van een 
afzonderlijke dienst, dan is KPN in staat squeeze ruimte in de bundel te creëren, 
waardoor Partijen geen concurrerend aanbod meer kunnen doen op het niveau van de 
afzonderlijke dienst.  
Aanbiedingen van KPN moeten dus altijd zowel op het niveau van de bundel als op het 
laagste mogelijke individuele dienstniveau worden getoetst.  
Partijen verzoeken OPTA een heldere definitie voor bundels in het besluit opnemen. Die 
ontbreekt nu.  

- Inkoopkosten van niet-gereguleerde diensten.  
OPTA geeft hier KPN een keuze tussen LRIC en een extern gerekend tarief. Partijen zijn 
van mening dat (indien beschikbaar én er ook daadwerkelijk wordt geleverd door KPN) 
OPTA KPN moet verplichten het externe tarief te hanteren. Alleen in geval er geen 
sprake is van externe levering, zou KPN moeten worden toegestaan een LRIC tarief te 
hanteren. Dit is bijvoorbeeld zeer relevant voor een effectieve toetsing van bundels met 
glasvezel. Als KPN wordt toegestaan FttO mee te nemen tegen LRIC tarieven terwijl er 
al glasvezel ligt en Partijen die alleen tegen een veel hoger tarief bij KPN kunnen 
inkopen, zal de ND-5 toets zinledig in de zakelijke markt waar veel bundels met 
glasvezel worden aangeboden. 

- Ex ante toetsen van aanbiedingen. Primair zijn Partijen van mening dat OPTA de ND-5 
toets ex-ante moet uitvoeren. Subsidair moet OPTA in het implementatiebesluit 
voorwaarden stellen aan de implementatie van ND-5 die er toe leiden dat KPN de toets 
vooraf moet uitvoeren (doordat KPN uit moet gaan van door OPTA goedgekeurde 
inkooprecepten) en niet achteraf kan beïnvloeden (door de toets direct bij OPTA te 
archiveren). 

 

6.1.4 Verbod op tariefdifferentiatie en vervallen van ND 1 t/m 4 
 
17. Partijen kunnen zich vinden in het verbod op tariefdifferentiatie ter vervangingen van 

gedragsregels 1 t/m 4. Het is simpelweg gebleken dat het voor OPTA niet mogelijk is 
gedragsregels op te stellen die een afdoende antwoord geven op alle mogelijke 
gedragingen van KPN. Een algemeen geformuleerd verbod op tariefdifferentiatie verdient 
daarom de voorkeur. Wel hebben Partijen enkele opmerkingen over het verbod op 
tariefdifferentiatie.  

 
18. Het verbod op tariefdifferentiatie is naar de mening van Partijen niet duidelijk in het 

dictum geformuleerd. Partijen zijn van mening dat OPTA om discussie te vermijden aan 
het dictum moeten dat: tariefdifferentiatie is verboden, behoudens voorafgaande 
toestemming door OPTA.  
 

19. OPTA stelt dat het KPN verboden wordt te differentiëren in tarieven zonder voorafgaande 
toestemming aan OPTA. Differentiatie kan worden toegestaan op basis van aantoonbare 
kostenvoordelen waarbij KPN haar eigen schaalvoordelen niet mag meenemen.  
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20. De effectiviteit van het verbod is afhankelijk van de wijze waarop OPTA omgaat met 

verzoeken van KPN. Partijen zijn van mening dat als er sprake is van verzoeken van KPN 
om haar tarieven te mogen differentiëren, OPTA nadere regels dient te stellen in een 
implementatiebesluit, waarin nadere voorwaarden worden gesteld aan het beoordelen van 
verzoeken van KPN. Dit komt de zekerheid voor alle marktpartijen, KPN en afnemers, ten 
goede.  
 

21. Verder zijn Partijen van mening dat het verbod op tariefdifferentiatie in deze markt slechts 
ten dele de potentiële mededingingsproblemen ondervangt. Deze doen zich met name voor 
in de b-gebieden en kunnen daarom alleen effectief worden opgelost door ook in de 
WHBT markten een verbod op non-discriminatie en specifiek op tariefdifferentiatie op te 
nemen.  

 
 
 
 
 
 


