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1. Inleiding 
 
Tele2 Nederland B.V (hierna ‘Tele2’) reageert hiermee op het ontwerp tariefbesluit van 
OPTA voor ontbundelde glastoegang FttH (OPTA/AM/2012/203073) d.d. 7 december 2012 
(hierna ‘Ontwerpbesluit’).  
 
1. In de begeleidende brief d.d. 7 december 2012 van OPTA (uw kenmerk: 

OPTA/AM/2012/203124) is onder meer opgenomen dat belanghebbenden tot en met 
vrijdag 25 januari hun zienswijze kunnen indienen. Tele2 dient hiermee derhalve tijdig 
haar zienswijze in. 

 
2. Bij brief van 8 december 2008 heeft Tele2, toen nog als lid van ACT, haar reactie op 

de marktconsultatie voorgenomen beleidsregels tariefregulering ontbundelde 
glastoegang aan OPTA ingediend. De bedenkingen die Tele2 naar voren heeft 
gebracht tegen de voorgenomen beleidsregels zijn onverkort relevant aangezien 
OPTA in haar definitieve beleidsregels (hierna ‘Beleidsregels’) deze bedenkingen niet 
heeft weggenomen en deze definitieve beleidsregels wederom ten grondslag liggen 
aan het Ontwerpbesluit. De reactie is als bijlage 1 aan de onderhavige zienswijze 
toegevoegd en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

3. Bij brief van 18 februari 2009 heeft Tele2, toen nog samen met bbned N.V., Online 
Breedband B.V. en Scarlet Telecom B.V., haar reactie op het ontwerpbesluit 
tariefregulering ontbundelde glastoegang aan OPTA ingediend. De bedenkingen die 
Tele2 naar voren heeft gebracht tegen dit ontwerpbesluit zijn onverkort relevant 
aangezien OPTA in haar definitieve tariefbesluit (hierna ‘Tariefbesluit 2009’) deze 
bedenkingen niet heeft weggenomen en de regulering uit 2009 nagenoeg in 
ongewijzigde vorm heeft overgenomen in het onderhavige tariefbesluit. De reactie is 
als bijlage 2 aan de onderhavige zienswijze toegevoegd en maakt hiervan integraal 
onderdeel uit. 
 

4. Hoewel een consultatieprocedure een wettelijke verplichting voor OPTA is, waardeert 
Tele2 de geboden mogelijkheid om te reageren op het Ontwerpbesluit. 

 

5. In deze zienswijze zal Tele2 zoveel mogelijk aansluiten bij de opbouw c.q. structuur 
van het Ontwerpbesluit. Waar naar randnummers wordt verwezen, worden de 
randnummers uit het ontwerpbesluit bedoeld, tenzij anders is vermeld. 

 
6. Alvorens specifiek in te gaan op de inhoud van het Ontwerpbesluit wil Tele2 eerst 

enkele algemene opmerkingen maken over marktontwikkelingen en mededingings-
problemen. 

 
Marktontwikkelingen & mededingingsproblemen 
7. Het ontwerpbesluit is voor Tele2 van groot belang, omdat haar afhankelijkheid van 

toegang tot glasvezel aansluitnetwerken (hierna ‘ODF-toegang’) in de vorige 
reguleringsperiode aanzienlijk is toegenomen en komende periode sterk zal blijven 
toenemen. 
  

8. De voorwaarden waaronder ODF-toegang wordt geboden, zijn cruciaal om in de 
toekomst een concurrerende positie in te kunnen (blijven) nemen bij het aanbieden 
van retaildiensten, zoals breedbandinternettoegang, telefonie en/of televisiediensten.  
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9. De doelstelling van de regulering is onder meer het bevorderen van duurzame 
concurrentie. Dit veronderstelt dat alternatieve aanbieders in staat moeten zijn om een 
duurzaam concurrerend aanbod in de markt te doen en dat daarvoor een haalbare 
business case kan worden ontwikkeld.  
 

10. Voor alternatieve aanbieders is het van het grootste belang dat de onderhavige 
invulling van tariefregulering daartoe de mogelijkheid biedt. Bij de beoordeling van het 
tariefvoorstel van Reggefiber zou OPTA dan ook de business case van alternatieve 
aanbieders dienen te betrekken, hetgeen zij in dit Ontwerpbesluit evenwel ten 
onrechte nalaat. 

 
11. Regulering van toegang is immers zinledig indien deze alternatieve aanbieders niet in 

staat stelt concurrerende diensten te bieden. Aanbieders moeten op basis van de 
thans voorgenomen invulling van de tariefregulering constateren dat een positieve 
business case voor enige substantiële roll-out niet haalbaar is. 

 

12. Inzake de business case van alternatieve aanbieders stelde Analysis Mason al in 2007 
het volgende vast:  
‘On the assumption that KPN does roll-out an FttH network, then the wide-scale 
deployment of FU by an alternative provider may well be viable, though this is by no 
means clearcut as it is not certain that sufficient incremental revenue can be achieved 
to justify the network cost’.1 
 

13. Inmiddels kan worden vastgesteld dat in de voorbije reguleringsperiode de 
concurrentie van alternatieve aanbieders niet van de grond is gekomen. De weinige 
nieuwe aanbieders op ODF-FttH zijn overgenomen door KPN of leiden een bestaan in 
de marge. KPN heeft zich op zowel WBTLK als op retailniveau een monopoliepositie 
verworven op deze nieuwe infrastructuur. 
 

14. Vanuit het oogpunt van ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie op ODF-FttH, kan 
worden vastgesteld dat de voorbije reguleringsperiode niets heeft opgeleverd. OPTA 
zegt een balans voor te staan tussen investeringszekerheid en (levensvatbare) 
toetreding. In de voorbije reguleringsperiode is deze balans volledig doorgeslagen ten 
faveure van reguleringszekerheid. 

 

15. Het belangrijkste bewijs voor het falen van OPTA’s (tarief-)regulering vormt de 
ontwikkeling van het gemiddelde maandelijkse terugkerende tarief voor IGP (beter 
bekend als het lijntarief). Het IGP is de belangrijkste parameter in de business case 
voor alternatieve toetreders. 

 

16. Het.feit dat het IGP door Reggefiber onder het Tariefbesluit 2009 eenzijdig en 
bovendien op onvoorspelbare en abrupte wijze kon worden verhoogd, heeft de 
business van alternatieve aanbieders volledig ondermijnd. Dit heeft kunnen gebeuren 
als gevolg van in het bijzonder de volgende wezenlijke tekortkomingen in het 
Tariefbesluit 2009. 

 

17. In de eerste plaats kon Reggefiber het gemiddelde maandelijkse terugkerende tarief 
voor IGP in de afgelopen jaren substantieel verhogen omdat Reggefiber, na introductie 

                                                 
1 Analysys Mason, The business case for fibre-based access in the Netherlands, 24 juli 2008 (Ref. 12885-226), 

p.5 
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van regulering, liefst negen additionele capex-klassen heeft toegevoegd, telkens met 
een hoger tarief dan de bestaande vijf capex-klassen waarin in een ongereguleerde 
context sprake van was. 

 

18. In de tweede plaats belette het Tariefbesluit 2009 Reggefiber niet om op ieder 
gewenst moment, het commercieel aangeboden maandelijkse terugkerende tarief voor 
IGP te verhogen tot het tariefplafond. Reggefiber/KPN is hiermee door het 
Tariefbesluit 2009 in de positie gebracht dat zij op ieder gewenst moment eenzijdig de 
inkooptarieven van alternatieve toetreders kon verhogen, waarmee een realistische 
business case onmogelijk werd. 

 

19. De praktijk is dan ook geweest dat het Tariefbesluit 2009 een verlammend effect heeft 
gehad op mogelijke alternatieve toetreding op ODF-FttH. Zolang OPTA deze situatie 
laat voortbestaan, zal de concurrentie op ODF-FttH niveau niet van de grond komen. 

 

20. OPTA wordt verzocht om voor de komende reguleringsperiode te zorgen voor 
tariefregulering waarbij alternatieve concurrentie op ODF-FttH wel van de grond kan 
komen. Het onderhavige Ontwerpbesluit schiet op dat punt evenals het Tariefbesluit 
2009 ernstig tekort. Onderstaand heeft Tele2 op en rij gezet wat OPTA, binnen de 
nauwe marges van het ULL Besluit en Beleidsregels, zou kunnen verbeteren om 
alternatieve toetreding een kans te geven. 

 



Openbare versie OPTA 
 

 

5 

Niet-meer-dan-anders principe 
 
Met de komst van (tarief-)regulering van ODF-FttH in 2008 is, op voor Tele2 
onverklaarbare wijze, een tariefplafond opgelegd dat destijds € 2,50 hoger lag dan de 
tarieven die eerder vrijwillig door Reggefiber zijn aangeboden. Tele2 is van mening dat 
het tariefplafond in een gereguleerde context nooit hoger kan liggen dan in een 
ongereguleerde context (niet-meer-dan-anders principe).  
 
Er kan van worden uitgegaan dat in de vrijwillige tarieven reeds een 
rendementscomponent was verwerkt waarmee Reggefiber uit de voeten meende te 
kunnen. Immers, Reggefiber bood deze tarieven aan als commercieel bedrijf dat 
winstmaximalisatie nastreeft zonder dat er sprake was van regulering. Daarmee staat 
OPTA ten onrechte toe dat een gereguleerde IRR kan worden gerealiseerd die hoger is 
dan het rendement waarmee Reggefiber in een commerciële setting genoegen kon 
nemen. 
 
Relevant voor deze issue is dat Reggefiber haar commerciële aanbod nog steeds 
continueert en de afstand met het tariefplafond gelijk is gebleven. Reggefiber is evident 
tevreden met de huidige opbrengsten. Tele2 is (mede) daarom van mening dat deze 
jarenlange continuatie van het commerciële aanbod als consequentie zou moeten 
hebben dat het onrechtmatig is om het huidige commerciële aanbod te verhogen tot het 
tariefplafond. 
 
De invulling van de tariefregulering leidt er voor 2013 toe, anders dan in de 
ongereguleerde situatie, dat Reggefiber gedurende de reguleringsperiode op ieder 
gewenst moment haar tarieven met € 2,62 per maand per aansluiting kan verhogen 
(hetgeen ook meer is dan de eerder door Reggefiber voorgestelde CPI indexering op 
haar tarieven).  
 
De nu ontstane situatie is de voornaamste belemmering voor toetreding door 
alternatieve aanbieders. Immers indien wordt besloten om, i.p.v. de huidige commerciële 
tarieven, de maximaal toegestane tarieven (tariefplafond) te hanteren, kunnen 
alternatieve toetreders geen levensvatbaar aanbod op basis van ODF-FttH in de markt 
zetten. Hiermee is een investeringsklimaat gecreëerd waarin de toegangsbiedende 
partijen hun investeringszekerheid gegarandeerd zien. Toegangsvragende partijen 
worden echter geconfronteerd met grote onzekerheid, welke verlammend werkt op hun 
investeringsbereidheid. De tariefplafonds dienen dan ook te worden gemaximeerd ter 
hoogte van de tarieven die Reggefiber als commerciële propositie hanteert. 

 
 
 
21. Concreet verzoeken Partijen OPTA in bij de beoordeling van de ODF-FttH tarieven de 

volgende opmerkingen te betrekken: 
 

a) De tariefplafonds (maandelijks terugkerend tarief voor IGP’s) dienen te worden 
gemaximeerd ter hoogte van de tarieven die Reggefiber als commerciële propositie 
hanteert; 
 

b) OPTA wordt verzocht om, het door Reggefiber voorgestelde maximum voor het 
maandelijks terugkerende IGP tarief, te verankeren in het definitieve Tariefbesluit. 
Hiermee wordt bewerkstelligd dat Reggefiber weliswaar capex-klassen mag 
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toevoegen, maar dat deze nooit een hoger tarief toegewezen krijgen dan het 
voorgestelde maximum; 
 

22. Deels subsidiair aan a worden de volgende concrete aanpassingen van het 
Ontwerpbesluit verzocht. 

 
c) OPTA stelt in het ontwerpbesluit een normrendement vast dat bestaat uit i) de 

WACC voor het koperen aansluitnet, ii) een glasopslag en iii) een opslag voor het 
reguleringsrisico. Dit normrendement zal worden vergeleken met de IRR van 
Reggefiber. Indien de IRR boven het normrendement uit komt, wordt het 
tariefplafond naar beneden bijgesteld. Bij een lagere IRR blijft het tariefplafond 
gehandhaafd.  
 
Tele2 is het niet eens met deze invulling van het normrendement. Tele2 is van 
mening dat zowel een glasopslag als een reguleringsopslag niet passend en 
noodzakelijk zijn, hetgeen in bijlage 1 nader uiteen wordt gezet. Indien en voor zover 
dergelijke risicotoeslagen al worden gehanteerd, dient daarvoor in ieder geval te 
gelden dat deze ook verwerkt dienen te worden in de eindgebruikerstarieven van 
KPN. Zou dit niet het geval zijn, dan leidt dit slechts tot overmatige winsten voor de 
AMM-partij en kan dit bovendien leiden tot een marge-uitholling voor alternatieve 
aanbieders (voor KPN zijn dergelijke kosten immers ‘vestzak-broekzak’ kosten); 
 

d) OPTA wordt verzocht om niet langer toe te staan dat de capex-klasse van een 
aansluitgebied, na initiële oplevering, nog mag wijzigen zodanig dat dit hogere 
tarieven mogelijk zou maken; 
 

e) OPTA wordt verzocht op te leggen dat de investeringsbijdrage, ten behoeve van de 
transparantie, wordt verbijzonderd in het eenmalige tarief voor patching en telco-telco 
migratie en separaat in rekening wordt gebracht (benoemd als investeringsbijdrage); 

 
f) OPTA wordt verzocht een herberekeningssystematiek op te leggen nu voorspelbaar 

is dat de investeringsbijdrage gerekend wordt over meer jaren dan de daadwerkelijke 
levensduur van een klant en er daardoor een te hoge investeringsbijdrage van de 
marktpartijen wordt gevraagd; 

 
g) OPTA wordt verzocht een verhoging van de investeringsbijdrage, door middel van 

prijsindexatie, niet langer toe te staan; 
 

h) OPTA wordt verzocht om het volledig alloceren van voorrijkosten aan een individuele 
depatch niet toe te staan. In ieder geval dient OPTA deze kostenallocatie te 
onderzoeken en beter te motiveren waarom het volledige bedrag aan voorrijkosten 
toegerekend mag worden aan een individuele depatch; 

 
i) OPTA wordt verzocht om de discrepantie tussen ‘extra materiaal’ en ‘coördinatie’ 

kosten bij MDF-toegang versus ODF-FttH toegang te onderzoeken en beter te 
motiveren waarom de operationele kosten bij ODF-FttH toegang zoveel hoger zijn 
dan bij MDF-toegang; 

  
j) OPTA wordt verzocht om een herbalancering tussen eenmalige tarieven en 

maandelijkse tarieven op te leggen in het definitieve tariefbesluit; 
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k) OPTA wordt verzocht om op te leggen dat in het DCF model uitgegaan dient te 
worden van een 3-jaars overstap frequentie als uitgangspunt om de hoogte van de 
investeringsbijdrage te bepalen; 

l) OPTA wordt verzocht om, inzake de facturering van OIP diensten, geen nacalculatie 
op basis van ontvangen surplus toe te staan; 
 

m) OPTA wordt verzocht om, bij de beoordeling van kosten van Area PoP’s met grotere 
of kleinere capaciteit, aan te sluiten bij de voorgestelde benadering van Tele2. 

 
23. In aanvulling op deze concrete punten en de zienswijzen in bijlagen 1 en 2 worden bij 

het Ontwerpbesluit de opmerkingen in het volgende hoofdstuk gemaakt. 
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2. Reactie op Ontwerp tariefbesluit 
 

Normrendement (all-risk WACC) & glasopslag & minimumopslag voor 
asymmetrische reguleringsrisico’s 
 

 
 

 
 

 

 
 
24. Vooropgesteld dient te worden opgemerkt dat Tele2 van mening is dat het 

tariefplafond gelijk moet worden getrokken aan de huidige commerciële propositie van 
Reggefiber. Onderstaande opmerkingen zijn derhalve subsidiair.   
 

25. OPTA verwijst hier naar paragraaf 3.3.2 van de Beleidsregels. Derhalve verwijst Tele2 
naar onze reactie op de voorgenomen beleidsregels, welke als bijlage 1 is 
toegevoegd. 
 

26. Tele2 is van mening dat er geen aanleiding is een hoger rendement dan de WACC toe 
te staan middels een glasopslag. In randnummers 30 tot en met 35 van bijlage 1 wordt 
dit standpunt uitgebreid gemotiveerd.  

 
27. Tele2 is van mening dat er geen aanleiding is een hoger rendement dan de WACC toe 

te staan middels een minimumopslag voor asymmetrische reguleringsrisico’s. In 
randnummers 37 tot en met 42 van bijlage 1 wordt dit standpunt uitgebreid 
gemotiveerd. 

 
 

Geen aanpassingen in capex-klasse toestaan 

 
 
28. Deze methodiek brengt hoge onzekerheid met zich mee voor alternatieve toetreders 

en is daarom onacceptabel. In voorkomende gevallen is het maandelijks terugkerende 
IGP tarief van een aansluitgebied met 4 Euro gestegen na vaststelling van de 
aanlegkosten.  
 



Openbare versie OPTA 
 

 

9 

29. Het is dus mogelijk dat een bestaand aanbod van een alternatieve aanbieder in een 
aansluitgebied onmiddellijk verliesgevend wordt, nadat de definitieve aanlegkosten zijn 
vastgesteld en het tarief in het betreffende aansluitgebied (mogelijk) wordt gewijzigd. 
Op die basis kan alternatieve toetreding op enige schaal niet van de grond komen. 

 

30. Deze onzekerheid voor alternatieve toetreders is bovendien eenvoudig weg te nemen, 
door additionele aansluitingen (aansluitingen die gebouwd worden na initiële 
oplevering van een aansluitgebied) in te delen in een eigen capex-klasse. 

 

31. OPTA wordt verzocht om niet langer toe te staan dat de capex-klasse van een 
aansluitgebied, na initiële oplevering, nog mag wijzigen.  

 
Maximum IGP tarief opnemen 

 
 

32. Het principe waarbij het Reggefiber is toegestaan om gebiedstypen toe te voegen met 
telkens hogere capex-klassen, biedt alternatieve toetreders geen enkele 
investeringszekerheid. 
  

33. In een ongereguleerde situatie was er nog maar sprake van 5 capex-klassen. 
Inmiddels zijn daar al 9 capex-klassen aan toegevoegd en nog steeds is het einde niet 
in zicht. Deze toevoeging van capex-klassen heeft geresulteerd in een verhoging van 
het landelijk gemiddelde maandelijks terugkerende IGP tarief. Tele2 rekende nog maar 
twee jaar geleden met een maandelijks terugkerend gemiddeld IGP tarief van € 13,50 
Euro en ziet zich nu geconfronteerd met een maandelijks terugkerend gemiddeld IGP 
tarief van bijna € 16,50 Euro.  

 

34. Naast het geven dat een dergelijke verhoging een business case van een alternatieve 
aanbieder niet kan dragen, is het onacceptabel dat het landelijk gemiddelde 
maandelijks terugkerende IGP tarief maar kan blijven stijgen. 

 

35. Reggefiber is al enkele jaren actief op deze markt en het is aannemelijk dat er 
inmiddels ervaring is opgedaan met alle mogelijke typen aansluitgebieden. De 
introductie van telkens weer nieuwe capex-klassen, impliceert dat er nog weer 
duurdere aansluitgebieden worden ontsloten. Tele2 acht dit zeer onwaarschijnlijk. 

 

36. Het is dan ook geen toeval dat nota bene Reggefiber zelf heeft voorgesteld om de 
capex-klassen te maximeren op € 18,10 plus CPI. Het voorstel weerhoudt Reggefiber 
er niet van om meerdere capex-klassen toe te voegen. Echter het maximale tarief voor 
nieuwe capex-klassen mag hoger zijn dan het genoemde maximum bedrag. Dit 
voorstel is vastgelegd in een schrijven van Reggefiber aan OPTA, welke als bijlage 3 
is toegevoegd aan deze reactie. Zie pagina 2 van Reactie Reggefiber op presentaties 
IG Ftth 9 mei 2012, d.d. 24 mei 2012:  
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37. OPTA wordt verzocht om, het door Reggefiber voorgestelde maximum voor het 
maandelijks terugkerende IGP tarief, te verankeren in het definitieve Tariefbesluit. 

 
Verbijzonderen en benoemen van investeringsbijdrage 

 
 
38. Alleen al vanuit het oogpunt van transparantie, acht Tele2 het noodzakelijk dat de 

investeringsbijdrage wordt verbijzonderd in het eenmalige tarief voor patching en telco-
telco migratie.  
 

39. Voorts acht Tele2 het noodzakelijk dat het verbijzonderde bedrag door Reggefiber in 
rekening wordt gebracht als een investeringsbijdrage. In alle relevante documentatie 
(o.a. Besluiten van OPTA) wordt terecht gesproken over een investeringsbijdrage. 
Deze dient dan ook als zodanig in rekening te worden gebracht. 

 

40. Het voordeel van een dergelijke verbijzondering en aanpassing van kostendefinitie 
(van OPEX naar CAPEX) is dat Tele2 in haar business case deze kosten over een 
langere periode kan afschrijven.  

 

41. OPTA wordt verzocht op te leggen dat de investeringsbijdrage wordt verbijzonderd in 
het eenmalige tarief voor patching en telco-telco migratie en separaat in rekening 
wordt gebracht (benoemd als investeringsbijdrage).  

 
 

Geen indexatie van de investeringsbijdrage 

 
 
42. Tele2 is van mening dat het toepassen van een CPI op de investeringskosten niet juist 

is. Investeringen worden immers op enig moment gedaan en dienen over een 
bepaalde periode terugverdiend te worden. De hoogte van de gedane investeringen 
stijgt echter niet in de loop van die terugverdienperiode. Een indexering van die 
investeringen leidt dan ook simpelweg tot een extra marge voor de toegangbiedende 
partij en heeft niets te maken met het beginsel van kostenoriëntatie. 

 
43. OPTA wordt verzocht een verhoging van de investeringsbijdrage, door middel van 

prijsindexatie, niet langer toe te staan.  
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Irreële allocatie van voorrijkosten 

 
 
44. Reggefiber’s beweringen in deze staan haaks op de praktijk. Indien een ODF-afnemer 

een IGP opzegt, dient dit uiteraard te resulteren in een depatch op de Area PoP. 
Echter dergelijke depatches zijn niet tijd-kritisch. Daarom worden depatches normaliter 
gecombineerd met andere installatieopdrachten. Dat is de praktijk bij MDF-toegang en 
er valt geen zinnige reden te bedenken waarom dit bij ODF-toegang anders zou zijn.   
 

45. Het is daarom onrealistisch en onacceptabel dat Reggefiber het volledige bedrag aan 
voorrijkosten toerekent aan een individuele depatch. 

 

46. OPTA wordt verzocht om het volledig alloceren van voorrijkosten aan een individuele 
depatch niet toe te staan. In ieder geval dient OPTA deze kostenallocatie te 
onderzoeken en beter te motiveren waarom het volledige bedrag aan voorrijkosten 
toegerekend mag worden aan een individuele depatch. 

 

 
Operationele kosten in eenmalige tarieven zijn te hoog 

 
 
47. In het geval van een Telco-Telco migratie wordt een patch weggehaald en een patch 

opgebouwd. Er is dus geen sprake van ‘meer materiaalkosten’.  
 

48. Inzake de meerkosten van ‘coördinatie’, geeft een benchmark met MDF-access het 
beste inzicht in de werkelijke kosten. De kosten van het aansluiten van een koperlijn 
zijn € 12,31 kosten van een telco-telco migratie zijn € 12,57. Kosten van depatching en 
‘coördinatie’ zijn bij MDF-toegang dus vastgesteld op € 0,26.  

 

49. Kosten van depatching en ‘coördinatie’ bij ODF-toegang komen neer op de kosten van 
een telco-telco migratie (€ 47,20) – de kosten van patching (€ 20,98) = € 26,22. Het is 
niet voorstelbaar waarom er zo’n verschil is tussen vergelijkbare kosten in een MDF 
omgeving en een ODF-FttH omgeving. 
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50. OPTA wordt verzocht om de discrepantie tussen ‘extra materiaal’ en ‘coördinatie’ 
kosten bij MDF-toegang versus ODF-FttH toegang te onderzoeken en beter te 
motiveren waarom de operationele kosten bij ODF-FttH toegang zoveel hoger zijn dan 
bij MDF-toegang.  

 

 
Herbalancering eenmalige en maandelijkse tarieven 

 

 
 
51. Het issue hier is dat in de tariefstructuur van Reggefiber evident nog niet de juiste 

balans wordt weerspiegelt tussen toetreding alternatieve aanbieders & ontwikkeling 
van concurrentie en langdurige investeringszekerheid voor ODF aanbieders.  
 

52. Er is nauwelijks sprake van toetreding door alternatieve aanbieders. Een 
herbalancering tussen eenmalige en maandelijkse tariefcomponenten zou de business 
case voor alternatieve toetreders aanzienlijk verbeteren. 

 

53. OPTA wordt verzocht om een herbalancering tussen eenmalige tarieven en 
maandelijkse tarieven op te leggen in het definitieve tariefbesluit. 
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Investeringsbijdrage op basis van 3-jaars overstapfrequentie  

 
 
54. Het is correct dat een gemiddelde overstap van eens in de drie jaar een redelijke 

aanname is. Bij de beoordeling van de investeringsbijdrage gaat OPTA echter uit van 
een gemiddelde overstap frequentie van eens in de 7 jaar. 
 

55. Deze discrepantie tussen de gerealiseerde gemiddelde overstapfrequentie in de 
praktijk en de geschatte gemiddelde overstapfrequentie in het DFC model van 
Reggefiber, is onverklaarbaar en kan geen stand houden. 

 

56. OPTA wordt verzocht om hier aan te sluiten bij de gerealiseerde gemiddelde 
overstapfrequentie welke al jaren is gestabiliseerd op een frequentie van eens in de 3 
jaar.  
 

57. Een ongewenste consequentie voor de business case van alternatieve toetreders van 
het hanteren van de overstap frequentie van eens in de 7 jaar, is dat deze resulteert in 
(te) hoge eenmalige tarieven.  

 

58. Indien de investeringsbijdrage wordt verbijzonderd in het eenmalige tarief en als 
zodanig in rekening zou worden gebracht (zie eerdere verzoek), kan deze inderdaad 
over 3 jaar worden afgeschreven. Dit zou inderdaad resulteren in kosten van € 2,33 
per maand per lijn.  

 

59. Het feit dat OPTA deze kosten ‘op zichzelf niet mededingingsbeperkend’ acht, maakt 
pijnlijk duidelijk dat OPTA ofwel te weinig kennis heeft van de business case van 
alternatieve aanbieders, ofwel hiermee geen rekening houdt. 

 

60. Een bedrag van € 2,33 per maand per lijn enkel en alleen om de kosten van de 
investeringsbijdrage te dekken, is prohibitief. Op de downstreammarkten van ODF-
FttH zijn de marges flinterdun en kan de business case van alternatieve aanbieders 
deze kosten niet dragen.  

 

61. OPTA wordt verzocht om op te leggen dat in het DCF model uitgegaan dient te 
worden van een 3-jaars overstap frequentie als uitgangspunt om de hoogte van de 
investeringsbijdrage te bepalen.  
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Geen investeringsbijdrage in WBT-ODF overstaptarief 

 
 

62. De overstapkosten van WBT naar ODF-FttH belemmeren alternatieve toetreding op 
ODF FttH niveau. Het KPN WBA disconnect tarief + eenmalige aansluittarief van 
Reggefiber ( € 25,00 + € 104,88) = € 129,88.  
 

63. De investeringsbijdrage in het eenmalige tarief van Reggefiber is echter gebaseerd op 
de ‘normale’ overstapfrequentie van eindgebruikers (ten gevolge van verhuizingen, 
overlijden, overstap van aanbieder, etc). Echter indien Tele2 proactief eindgebruikers 
gaat overzetten, heeft dit niets te maken met de 'normale' overstapfrequentie waarop 
het Reggefiber tarief is gebaseerd.  

 

64. OPTA dient de investeringsbijdrage uit het eenmalige WBA-ODF overstapbedrag te 
verwijderen om toetreding op ODF-FttH niveau te stimuleren. Belangrijker nog is dat 
een WBA-ODF overstap niet aansluit bij de ‘normale’ overstapfrequentie van 
eindgebruikers. Het hanteren van de investeringsbijdrage zou derhalve resulteren in 
een overdekking van kosten. 

 

65. In het geval van een WBT naar ODF batchmigratie zou een efficiëntiekorting moeten 
worden toegepast (batchgewijs dus efficiënter want o.a. voorrijkosten spelen 
nauwelijks een rol op die hoge volumes). 
 

66. Tele wijst OPTA erop dat deze issue in de komende reguleringsperiode wel degelijk 
een rol gaat spelen en verzoekt dan ook om bovenstaande opmerkingen in de 
definitieve beoordeling te betrekken. 

 

67. OPTA wordt verzocht de investeringsbijdrage uit het eenmalige WBA-ODF 
overstapbedrag te verwijderen en bovendien een efficiëntie korting toe te passen op 
de operationele kosten in het aangepaste WBA-ODF telco-telco migratie tarief. 
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Geen nacalculatie op basis van ontvangen surplus 

 
 

68. Deze methodiek is onacceptabel voor Tele2 en sluit bovendien niet aan bij het principe 
van kostenoriëntatie. Indien dit principe al wordt gehonoreerd, dient er een 
rentevergoeding voor het ‘ontvangen surplus’ in het definitieve besluit te worden 
opgenomen om overdekking van kosten te voorkomen. 
 

69. Echter de methodiek gaat ervan dat het Reggefiber onbekend zou zijn hoeveel OIP 
aanvragen er per levering (Home Connected) worden opgevraagd. Deze data is 
bekend van MDF-toegang en kan worden aangewend om de onzekerheden in deze 
weg te nemen. 

 

70. OPTA wordt verzocht om, inzake de facturering van OIP diensten, geen nacalculatie 
op basis van ontvangen surplus toe te staan.  
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Aanpassing voor tarifering van grotere/kleinere Area PoP’s 

 

71. Tele2 ondersteunt de wijze waarop Reggefiber hier met tarifering van kleinere PoP’s 
om wenst te gaan. Echter Tele2 is er tegen om naar hele getallen af te ronden, Tele2 
heeft in haar schrijven van 31-10-2012, welke als bijlage 4 bij deze reactie is 
toegevoegd, een pro rato benadering zonder afronding naar hele getallen voorgesteld. 
Deze benadering is, naar mening van Tele2, transparanter en sluit beter aan bij 
tariefregulering op basis van kostenoriëntatie.  
 

72. OPTA brengt hier tegenin dat er geen perfect lineair verband is tussen het aantal 
Homes Passed in een Area PoP en de bijbehorende kosten. Naar mening van Tele2 is 
dit een correcte observatie. Echter deze mag niet resulteren in een overdekking van 
kosten in het model. 

 

73. Een benadering die beter aansluit bij kostenoriëntatie is het hanteren van 6 
bouwblokken van 480 IGP’s in de noemer (dit is het aantal bouwblokken en IGP’s 
waar in de ODF Overeenkomst van wordt uitgegaan) en voor de teller het aantal 
gebruikte bouwblokken van de Area PoP te nemen waarvan de kosten moeten worden 
vastgesteld. De Area PoP’s van Reggefiber worden immers opgebouwd uit 
bouwblokken van 480 IGP’s. In het geval er 4 bouwblokken van 480 IGP’s op een 
Area PoP aanwezig zijn, zou het tarief uitkomen op 4/6, oftewel 66% van het 
maandelijkse collocatietarief.  

 

74. OPTA wordt verzocht om, bij de beoordeling van kosten van Area PoP’s met grotere of 
kleinere capaciteit, aan te sluiten bij de voorgestelde benadering van Tele2. 
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Bijlagen bij zienswijze Tele2 inzake het Ontwerpbesluit tarieven ontbundelde 
glastoegang d.d. 7 december 2012 
 

 Bijlage 1 - ACT reactie op voorgenomen beleidsregels tariefregulering ontbundelde 
glastoegang, d.d. 8 december 2008; 

 Bijlage 2 - BOTS reactie ODF tariefbesluit, d.d.18 februari 2009; 

 Bijlage 3 - Reactie Reggefiber op presentaties IG Ftth 9 mei 2012, d.d. 24 mei 2012;  

 Bijlage 4 – Reactie Tele2 Inzake Tariefregulering Reggefiber, d.d. 31 oktober 2012. 


