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0  INLEIDING 

In het marktanalysebesluit ODF Access FttO van 28 december 2012 heeft ACM besloten dat 
KPN toegang aan andere marktpartijen tot het glas-aansluitnetwerk van zakelijke FttO-
aansluitingen dient te leveren. Voor deze toegangsdienst en bijbehorende faciliteiten 
dienen tariefplafonds berekend te worden met behulp van een Discounted Cashflow -model 
(DCF). 

Dit document beschrijft het model en de belangrijkste input hiervan.  

De kostenberekeningen en schattingen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op de 
gerealiseerde kosten en aantallen beschikbaar tot en met 2012. De gehanteerde prognoses 
in het model zijn gebaseerd op de huidige inzichten die KPN op de ontwikkeling van de 
markt en het glas-aansluitnetwerk van zakelijke FttO-aansluitingen heeft. Kosten en volumes 
voor het jaar 2013 zijn afgeleid uit het Businessplan van KPN. 

De ODF berekening is zodanig opgezet dat per netvlak-bouwsteen (PAN, SAN, TAN) een 
kostprijs berekend wordt. 

De ODF berekening gaat uit van een gemiddelde situatie, dat wil zeggen bij benadering een 
representatieve situatie voor de zakelijke glasaansluiting. Lokaal bestaan er verschillen, 
bijvoorbeeld in de lengte van de verbindingen.   

In deze beschrijving zijn een aantal onderdelen aangepast ten opzichte van de versie van 2 
april 2013. Dit betreft: 

 De berekening van de IOR op alle tariefplafonds. Zie paragraaf 5.2. 

 De beschrijving van de berekening van de eenmalige tarieven. Zie paragraaf 8. 

 De berekening van het Telco-telco migratie tariefplafond. Zie paragraaf 8. 

 Het verwijderen van de tariefplafonds berekend met de voorlopige ACM Wacc. Deze 
zijn niet meer relevant nadat een herberekening is uitgevoerd met de definitieve 
ACM Wacc. 

 Het opnemen van een beschrijving van de (oorspronkelijke) berekening van de 
stroommeter. Zie paragraaf 11. 
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1 ARCHITECTUUR EN BOUWSTENEN KOSTENMODEL 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen het glasnetwerk van KPN beschreven. Dit ter 
toelichting op de opbouw van het DCF model. 

 

Het glasnetwerk van KPN is schematisch als volgt weer te geven. 

 

Figuur 1: Overzicht glasnetwerk KPN 

 

In bovenstaande figuur staat aangegeven hoe diverse eindgebruikers zijn verbonden aan 
het glasnetwerk van KPN. Tot aan een MA locatie wordt gesproken over Local loop, dit 
bestaat uit een TAN (Tertiaire Aansluit Netwerk)  en een SAN (Secundaire Aansluit Netwerk) 
deel. De MA is zelf verbonden middels de MA-ring (PAN (Primaire Aansluit Netwerk) deel) 
met de hoger gelegen centrale. 

Voor een individuele aansluiting ziet de glasverbinding er schematisch als volgt uit. 
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Figuur 2: Voorbeeld lijnmodel van een glasverbinding 

 

Generiek bestaat een glasverbinding uit een TAN en een SAN deel als de verbinding 
afgenomen wordt op MA niveau (Sublocal Access). Als de verbinding op een hoger niveau 
wordt afgenomen (Local Access) komt hier een PAN deel bij. 

De TAN is in bovenstaande figuur de verbinding tussen de eindklant en het generieke deel 
van het KPN netwerk. De SAN wordt gedeeld met meerdere eindklanten. De PAN is ook 
onderdeel van het generieke deel van het netwerk en PAN wordt eveneens door meerdere 
eindklanten gebruikt. 

Vanwege bovenstaande verschillen tussen TAN, SAN en PAN wordt in het opgestelde 
kostenmodel apart een kostprijs per vezelpaar voor deze onderdelen (bouwstenen) 
berekend. 

KPN legt de SAN volgens twee verschillende methoden aan. In stedelijke gebieden is de SAN 
in een ring aangelegd. Op bedrijventerreinen wordt na vraagbundeling een SAN aangelegd 
in de vorm van een ster. Bovendien wordt op bedrijventerreinen de SAN voorraadvormend 
aangelegd. Deze verschillende methoden zorgen voor een verschil in kostprijs. In het 
kostenmodel worden de kostprijzen van deze twee SAN typen dan ook apart berekend. 

De PAN kent geografisch sterke verschillen in lengte en vulling. Om dit te onderkennen 
heeft KPN Nederland in drie gebieden onderverdeeld (A/B/C). Per gebied is bekend hoeveel 
investeringen hierin zijn gemaakt en hoeveel gebruikers KPN per gebied heeft. In het 
kostenmodel wordt dan ook voor de PAN per gebiedstype een separate kostenberekening 
opgesteld. 

Het kostenmodel geeft per bouwsteen een kostprijs. Tevens worden in de ODF Access FttO 
regulering verschillende ODF FttO aansluittypen onderscheiden, zoals de Sublocal Access 
(nader onderscheiden in O-gebieden en Stedelijk) en de Local Access (nader onderscheiden 
in O, A, B en C). Per aansluittype van ODF Access FttO worden de kostprijzen van de 
betreffende bouwstenen opgeteld om een totaal kostprijs per aansluittype te krijgen. 
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2 OPZET VAN HET MODEL 

2.1 DCF BEREKENING PER BOUWSTEEN 

In het voorgaande hoofdstuk is uitgelegd dat het glas-aansluitnetwerk bestaat uit de te 
onderscheiden bouwstenen TAN, SAN en PAN. De verschillende te onderscheiden diensten, 
waaronder het gebruik dat KPN zelf maakt van het aansluitnetwerk (zie hoofdstuk 4) maken 
in verschillende mate gebruik van deze bouwstenen. De investeringen (historisch en 
prognose) zijn daarom eerst toegewezen naar de bouwstenen (zie hoofdstuk 3). Hierbij 
wordt ook een onderscheid gemaakt in bedrijventerreinen (O-gebieden, O) en stedelijk (St), 
en voor wat betreft het PAN naar geografisch gebied (A, B of C). De toegepaste bouwstenen 
zijn derhalve: 

 TAN 

 SAN O 

 SAN St 

 PAN A 

 PAN B 

 PAN C 

Per dienst is bekend welke bouwstenen gebruikt worden: 

 FttH Citypop’s, APanken, SDF kasten: PAN A, B of C 

 Mobiele masten: TAN, SAN St en PAN A, B of C 

 Sublocal O: TAN, SAN O 

 Local O: TAN, SAN O, PANGem 

 Sublocal St: TAN, SAN St 

 Local St A: TAN, SAN St, PAN A 

 Local St B: TAN, SAN St, PAN B 

 Local St C: TAN, SAN St, PAN C 

Voor Local aansluitingen in O gebieden is de PAN-bouwsteen niet geografisch 
onderscheiden. Per bouwsteen wordt geteld hoeveel vezelparen er gebruik van maken. De 
kostendrager is ‘vezelpaar’. Op deze wijze resulteert per bouwsteen een verdeling van zowel 
de investeringen als de volumes (in vezelparen) van de diensten over de relevante jaren. De 
investeringen, tezamen met de operationele kosten die als een opslagpercentage zijn 
bepaald (zie hoofdstuk 5), vormen de relevante cashflow, die – na een aanpassing met een 
disconteringsfactor - steeds wordt toegerekend aan de vezelparen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met inflatie; zowel de uitgaven als de inkomsten (kostprijs * aantallen) worden 

na 2013 geïndexeerd met een verwachte inflatie van 1,5%
1
.  De kostprijs per bouwsteen per 

vezelpaar wordt als resultante van deze berekening bepaald.  

2.2 START- EN EINDJAAR VAN HET MODEL 

Omdat KPN van af ongeveer 2005 in  meer substantiële mate commercieel zakelijke glas-
aansluitingen is gaan leveren, is er voor gekozen om het DCF-model te laten starten in het 
jaar 2005. Vóór die tijd zijn echter ook al investeringen gedaan in het glas-aansluitnetwerk, 

                                                        

1
 Dit is hetzelfde percentage als in het ODF FttH tariefmodel is gehanteerd. Destijds was de inflatie 

terugkijkend over de laatste 10 jaar 2,2%, nu is dat 1,75%. De verwachting van het CPB voor 2013 is 
2,75%, maar geschoond voor eenmalige effecten zoals het 21% BTW effect is dit 1,75%. KPN ziet 
daarom geen zwaarwegende reden om het percentage dat gehanteerd is in het FttH model te 

wijzigen. 
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die met name gebruikt worden voor de diensten die pas na 2005 geleverd zijn. Van deze 
investeringen is de boekwaarde primo 2005 als cashflow in het jaar 2005 opgenomen in het 
model. Deze boekwaarde is uitgerekend met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Hiermee 
wordt impliciet verondersteld dat het reeds afgeschreven deel van deze investeringen al 
terugverdiend is, hetgeen in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn geweest. 

Als eindjaar voor het model is 2044 aangehouden. Weliswaar wordt het model na 2025 
zowel qua groei van volumes als Capex gestabiliseerd, maar het eindjaar is aanzienlijk later 
gelegd om te voorkomen dat investeringen die in de jaren vóór 2025 worden gedaan ten 
behoeve van de groei, modelmatig een relatief korte terugverdientijd zouden krijgen. 

2.3 TOEREKENING VAN BOUWSTENEN NAAR DIENSTEN 

De kostprijzen van de diensten kunnen eenvoudig afgeleid worden uit de kostprijzen van de 
bouwstenen. Onderstaande tabel geeft weer welke bouwstenen voor de verschillende 
diensten meegeteld moeten worden: 

 

Dienst TAN SAN O SAN St PANgem PAN A PAN B PAN C 

Sublocal O X X      

Local O X X  X    

Sublocal St X  X     

Local St A X  X  X   

Local St B X  X   X  

Local St C X  X    X 

Backhaul A     X   

Backhaul B      X  

Backhaul C       X 

 

Tabel 1 Bouwstenen per dienst 
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3 INVESTERINGEN 

3.1 OPBOUW HISTORISCHE INVESTERINGEN 

In de periode rond 1995 heeft KPN haar eerste plannen omtrent een nieuwe doel-

architectuur ontworpen
2
. Uitgangspunt was dat zakelijke klanten behoefte hebben aan 

transport capaciteiten en snelheden die alleen over een glasaansluiting mogelijk is. 
Daarnaast werd er van uitgegaan dat bedrijven dergelijke diensten hoogwaardiger 
(“sneller”) en betrouwbaarder willen kunnen afnemen dan consumenten.  

In deze periode is er dan ook voor gekozen om het zakelijk glas aansluitnet voorraad-
vormend aan te leggen in ringen, te beginnen met de PAN/MA ringen. Deze ringen maken 
het mogelijk redundante verbindingen op te bouwen. Het glas is bovendien gelegd in 
onderhoudsarme HDPE buizen. Dit is een relatief dure vorm van aanleg, maar zorgt voor 
een betrouwbare en storingsvrije behuizing van de glasvezelkabel. 

In de eerste jaren na 2000 waren de financiële middelen niet beschikbaar om met hetzelfde 
tempo de PAN/MA ringen te blijven uitrollen. Rond het jaar 2005 herstelde dat en is 
begonnen met het commercieel inzetten op zakelijk glas (City Premium Access). 

In 2007/2008 is KPN begonnen met het voorraad-vormend verglazen van bedrijventerreinen. 
Deze voorraad is anders dan de voorraad in City gebieden. Op bedrijventerreinen ligt de 
voorraad voornamelijk in het SAN-deel van het aansluitnetwerk. In de City gebieden ligt de 
voorraad voornamelijk in het PAN gedeelte. 

De investeringen zijn in het grootboek van KPN geboekt op 2 verschillende rekeningen, 
namelijk het aansluitnet glas en het nationaal glas (INN-PAN). Voor wat betreft de INN-PAN 
is op basis van informatie omtrent het aantal kilometers vastgesteld welk deel betrekking 
heeft op het PAN (dit is [KPN vertrouwelijk xx]%), en welk deel betrekking heeft op 
glasvezel-kabels in de hogere netvlakken van het netwerk van KPN. Dit percentage is 
vastgesteld door de functie van alle glaskabels te analyseren. Hierbij is vastgesteld dat [KPN 
vertrouwelijk x] km van de [KPN vertrouwelijk x] km als MA ring wordt gebruikt. 

De Capex van het aansluitnet glas, is als volgt toegewezen aan de verschillende 
bouwstenen. Op basis van de aangesloten lijnen in eerdere jaren, en de historische Capex 
per lijn in het verleden is een deel van het bedrag toegewezen aan het TAN. De 
investeringen in het SAN van bedrijventerreinen is bekend vanuit de projectadministratie. In 
deze administratie worden per terrein alle investeringskosten van de uitrol bijgehouden. Uit 
deze administratie volgt dat circa €[KPN vertrouwelijk xxxxxx] per terrein wordt 
geïnvesteerd in de aanleg van het SAN netwerk. Het resterende deel heeft betrekking op het 
PAN en het SAN in stedelijke gebieden. Op basis van informatie omtrent het aantal 
kilometers is dit verdeeld. Het aantal kilometers PAN en SAN is afgeleid uit de 
netwerkadministratie (NIM). In deze administratie is ten behoeve van voorraadmanagement 
aangegeven welke kabels SAN en welke kabels PAN zijn.  

[KPN vertrouwelijk] 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TAN

SAN O

SAN St

PAN  

Tabel 2 Historische capex (Miljoen Euro) 

3.2 TOEKOMSTIGE INVESTERINGEN 

De komende jaren (tot na 2020) zal KPN aanvullende investeringen doen in het glas 
aansluitnet. Dit wordt hieronder toegelicht. 

                                                        

2
 Zie White Paper; De Vaste KPN infrastructuur, KPN Netco FO, d.d. 27 november 2012, pag. 
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Het gebruik van de PAN/MA ringen neemt nog steeds toe. Dit wordt voornamelijk gedreven 
door de uitrol van FttH en FttC; SDF-straatkasten en FttH city PoP’s worden op de MA ringen 
aangesloten. Met behulp van een analyse per centrale-gebied is berekend in welke mate de 
ringen uitgebreid moeten worden, en hoeveel kilometers daarvoor moeten worden 
aangelegd dan wel bijgeblazen. De meeste routes zijn reeds aangelegd met een geleide 
buis. Op deze routes is het mogelijk glas bij te blazen. Geschat wordt dat de gemiddelde 
prijs van aanleggen/bijblazen [KPN vertrouwelijk xx] euro per meter is. Dit is een 
gemiddelde van kosten van bijblazen en aanleggen. Daarnaast is een stelpost opgenomen, 
voor onder meer calibreren van de buizen en overige bijkomende kosten.  

Het aantal nog benodigde kilometers is berekend op [KPN vertrouwelijk xxxx] km. Dit 
resulteert in een benodigde Capex van [KPN vertrouwelijk xxx] miljoen euro, die in het 
model over de periode 2013-2021 is opgenomen. Daarnaast dienen nog investeringen plaats 
te vinden voor het aansluiten van de SDF kasten. De locale uitloper van een  SDF kast, kost 
gemiddeld [KPN vertrouwelijk xx] euro per kast. Ervaringscijfers liggen iets hoger. In het 
business plan is een target opgelegd om de gemiddelde kosten naar beneden te brengen. 

In Nederland zijn enkele duizenden bedrijventerreinen. Op dit moment heeft KPN ongeveer 
[KPN vertrouwelijk xxx] bedrijventerreinen verglaasd. Het is niet geheel zeker of en in 
hoeverre KPN doorgaat met het verglazen van bedrijventerreinen. In het DCF-model is voor 
de berekeningen met betrekking tot het SAN O verondersteld dat er vooralsnog geen 
verdere uitrol van bedrijventerreinen plaatsvindt.  

KPN zal de komende jaren doorgaan met het aansluiten van klanten op het zakelijk 
glasnetwerk. Voor de nieuwe klanten op de (bestaande) bedrijventerreinen hoeft alleen nog 
de TAN aangelegd te worden. Hiervoor wordt aan onze aannemers gemiddeld genomen 
[KPN vertrouwelijk xxxx] euro per aansluiting betaald. 

Voor de stedelijke aansluitingen moet naast de TAN ook nog vaak een SAN-uitbreiding 
aangelegd worden. Op basis van metingen over het jaar 2012 is vastgesteld dat dit in [KPN 
vertrouwelijk xx]% van de gevallen nodig is. Aan de aannemers wordt voor deze gevallen 
gemiddeld [KPN vertrouwelijk xxxxx] euro betaald. De verwachting is dat het percentage 
gevallen waarvoor een SAN-uitbreiding nodig is, de komende jaren afneemt door de 
toenemende dichtheid van de SAN-ringen in de steden. Op basis van een theoretisch model 
met betrekking tot dichtheid en te graven afstanden is bepaald dat dit percentage in de loop 
der jaren afneemt tot [KPN vertrouwelijk xx]% in 2025. 

Het model gaat uit van een terugverdientijd van 30 jaar. Dit is dezelfde termijn als KPN 
momenteel hanteert als boekhoudkundige afschrijvingstermijn van het aansluitnet FttO 
glas. In het model worden voor de jaren 2015 tot en met 2044 de investeringen van de jaren 
1985-2014 als vervangingsinvesteringen opnieuw opgenomen. In werkelijkheid zullen deze 
investeringen niet in zijn geheel opnieuw na 30 jaar noodzakelijk zijn. Echter, sommige 
delen in het aansluitnet glas moeten al eerder vervangen worden, sommige delen later. De 
termijn van 30 jaar wordt verondersteld een representatief gemiddelde weer te geven. 
Onderzoek van TNO naar de technische levensduur, en de (afschrijvings)termijnen 
gehanteerd door andere (buitenlandse) operators bevestigen dit beeld. 

Voor het jaar 2013 is de totale Capex berekend zoals hierboven beschreven. Daarna is echter 
de totale Capex ‘geijkt’ op het totaal in het Business Plan. De afzonderlijke bedragen voor 
TAN, SAN en PAN zijn naar evenredigheid aangepast zodanig dat het totaal gelijk is aan het 
bedrag in het Business Plan (dit was overigens een relatief geringe aanpassing). 

De verwachte investeringen per jaar zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

[KPN vertrouwelijk] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TAN

SAN St

PAN  

Tabel 3 Toekomstige capex (Miljoen Euro) 



BESCHRIJVING DCF-MODEL  ODF ACCESS FTTO 

27-6-2013 10 Versie 2.0 – Openbare versie 

3.3 INVESTERINGSBIJDRAGE 

In het ODF FttO besluit is gesteld dat de investeringen in beginsel aan het maandelijks 
tariefplafond (VVA) toegerekend dienen te worden. KPN is van mening dat voor stedelijke 
aansluitingen een deel van deze kosten toegerekend zou moeten worden aan het eenmalig 
aan te rekenen tarief (VVE), vanwege de hogere risico’s. In het model is hier rekening mee 
gehouden. 
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4 AANTALLEN VAN DE DIENSTEN 

Het zakelijk glas aansluitnet kent diverse soorten gebruikers, zowel extern als intern wordt 
er gebruik van gemaakt. Om een zuiver beeld te krijgen van het gebruik per bouwblok (PAN, 
SAN, TAN) wordt de aantallen ontwikkeling per soortgebruiker inzichtelijk gemaakt. Per 
soort gebruiker wordt ook bekeken in welke mate deze gebruik maakt van de verschillende 
bouwstenen. 

Het aantal externe lijnen welke gebruik maken van het zakelijk glas aansluitnet wordt 
opgegeven in de Structurele Markt Monitor. Deze is beschikbaar vanaf eind 2008. Voor de 
periode van 2005 t/m 2008 worden de externe aantallen gebaseerd op Componist. Dit levert 
in totaal de volgende historische reeks. 

[KPN vertrouwelijk] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

# externe lijnen
Tabel 4 Totaal aantal externe lijnen zakelijk glas aansluitnet, historisch 

Naast de externe gebruikers, wordt het glasnetwerk ook gebruikt door interne afnemers. 
Intern worden mobiele opstelpunten, SDF dslams, FttH dslams en APANken met actieve 
apparatuur ook aangesloten op dit glasnetwerk. In onderstaande figuur staan de aantallen 
per interne gebruiker aangegeven. 

[KPN vertrouwelijk] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Masten

Straatkasten

FttH Dslam

APANK
Tabel 5 Overzicht intern gebruik zakelijk glas aansluitnet, historisch 

De aantallen interne gebruikers zijn afkomst uit interne bronnen (technische administraties) 
welke ook voor Componist worden gebruikt.  

4.1 TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS 

In de toekomst zal het zakelijk glas aansluitnet eveneens zowel intern als extern gebruikt 
worden. Om het aantal gebruikers in te schatten voor de komende jaren zijn derhalve ook 
verschillende bronnen gebruikt. 

De interne klanten zijn geschat op basis van de netwerk uitbreidingen (onder andere actieve 
straatkasten en mobiele opstelpunten). Voor de periode 2015 komen deze overeen met de 
uitrolschema’s onderliggend aan het strategisch plan. Voor de periode na 2015 is in 
samenwerking met netwerkexperts geschat hoe het netwerk zich verder ontwikkelt. 

De externe klanten zijn voor de periode tot en met 2015 geschat op basis van het strategisch 
plan. Voor de periode na 2015 is de groei doorgezet totdat een penetratie van 60% (van een 
totaal aantal bedrijven ≥ 5 medewerkers van 200.000) bereikt is, bij een marktaandeel voor 
KPN van [KPN vertrouwelijk xx]%. Dit wordt volgens verwachting bereikt in 2025. De 
inschatting is dat KPN dan ruim [KPN vertrouwelijk xxxxx] klanten heeft van de ingeschatte 
[KPN vertrouwelijk xxxxxx] bedrijven welke een ODF FTTO verbinding zullen hebben in 
2025. Na 2025 wordt ten behoeve van het model geen verdere groei verondersteld. 

De toename van het aantal APANK’en zorgt ook voor een toename van de lijnen die op MA 
niveau worden afgenomen. Dit zijn de Sublocal aansluitlijnen (Local aansluitlijnen worden 
op MB niveau afgenomen). De toename van het aantal Sublocal lijnen t.o.v Local lijnen loopt 
op in lijn met het aantal APANK’en. 

In onderstaande tabel staat het aantal gebruikers tot en met 2025 weergegeven. 

[KPN vertrouwelijk] 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Externe gebruikers

Masten

Straatkasten

FttH Dslam

APANK

Tabel 6 Totaal aantal gebruikers zakelijk glas aansluitnet, toekomstig 

4.2 CHURN 

Bovenstaande aantallen zijn de installed base aantallen van dat jaar. Deze aantallen zijn het 
saldo van de  bruto groei en churn van het voorgaande jaar. Voor churn wordt aangenomen 
dat het churn-percentage van externe gebruikers 4% is. Deze is gelijk gesteld aan de 
verhuisindex van bedrijven overgenomen uit een RIVM studie van 2007. Een recenter cijfer is 
door KPN niet gevonden.  

Voor masten is het churn-percentage op 0% gesteld. In werkelijk worden soms masten ook 
verplaatst naar aanleiding van technische ontwikkelingen. Het percentage zal echter zeer 
beperkt zijn. Vanwege de geringe impact en omdat het percentage moeilijk te voorspellen 
is, is ervoor gekozen deze op 0% te zetten. 
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5 OPERATIONELE KOSTEN 

 

5.1 NETWERKKOSTEN 

De netwerkkosten voor het beheer en instandhouding van het aansluitnetwerk glas zijn 
middels één percentage afgeleid uit Componist. Dit percentage is uitgerekend als kosten 
gedeeld door de cumulatieve Capex, en bedraagt [KPN vertrouwelijk x]%, en is enige tijd 
geleden berekend in het kader van ND5 toetsen voortvloeiend uit het ULL besluit. Dit 
percentage is in het DCF-model toegepast op de cumulatieve Capex van het glas-
aansluitnetwerk. 

5.2 GEZAMENLIJKE EN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN 

De gezamenlijke kosten betreffen kosten die niet een eenduidige relatie met één type dienst 
hebben. Het betreffen organisatiekosten van KPN Wholesale en kosten van Billing en 
Collection. De gezamenlijke kosten zijn als opslagpercentage op de netwerkkosten per lijn 
per maand op basis van Componist 2011 ingeschat (voor 2012 is dit niet bepaald). Referentie 
hiervoor zijn de gezamenlijke kosten per lijn van het huidige Wholesale Access Services  
portfolio. Het percentage is met deze methode vastgesteld op [KPN vertrouwelijk x]% van 
de indirecte kosten. 

Daar bovenop komen nog kosten voor IoR (Interest on Receivables). De toegepaste formule 
conform WPC2 en eerdere EDC-rapportages ging altijd uit van een termijn van 2 maanden 
tussen levering van de prestatie en innen van de gefactureerde bedragen. Nader onderzoek 
heeft uitgewezen dat deze termijn momenteel bij de MDF-dienst één maand is. Het 
voornemen is om bij ODF FttO qua proces en timing dezelfde facturering als bij MDF te 
hanteren. We gaan daarom in deze rapportage uit van één maand (in tegenstelling tot de 
rapportage van 2 april 2013, waar we uitgingen van twee maanden. De formule om de IOR 
mee te berekenen wordt hiermee: 

 

  * VVAexcl IOR 

  

WACC = Weighted Average Cost of Capital 

VVAtotaalexcIoR = VVA Totaal exclusief IoR 

 

Gemeenschappelijke kosten, ook wel ‘common costs’ genoemd, zijn kosten van besturings- 
en ondersteuningsactiviteiten ten behoeve van alle producten en diensten van een bedrijf. 
Dit zijn dus de kosten van KPN Corporate, echter, alleen die corporate kosten worden 
toegerekend aan het Wholesale domein, die er ook zouden zijn als Wholesale & Operations 
een afzonderlijk bedrijf was. 

Ook deze kosten zijn als een percentage op de indirecte kosten berekend op basis van 
Componist 2011, en afgeleid van het Wholesale Access Services  portfolio. Het is vastgesteld 
op [KPN vertrouwelijk x]%. 

5.3 PROJECTKOSTEN 

In 2013 worden eenmalige kosten ter inrichting van een (handmatig) proces gemaakt. In 
2014 zal naar verwachting inrichting in de IT leverstraat plaatsvinden, bij voldoende externe 
levering of prognose daarvan. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden, en op basis 
daarvan is de Capex-prognose hiervan vastgesteld. [KPN vertrouwelijk; een marktpartij] 
heeft een prognose van aantallen afgegeven t/m 2017, zijnde [KPN vertrouwelijk xxx] 
leveringen per jaar. Dit is een substantieel aantal. Modelmatig veronderstellen we dat deze 
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groei doorzet t/m 2025. De investeringen in de IT worden op gelijke wijze behandeld als de 
investeringen in het aansluitnet glas. Deze investeringen worden in [KPN vertrouwelijk x] 
jaar afgeschreven, daarom is  in het DCF model een terugverdientijd van [KPN 
vertrouwelijk x] jaar gehanteerd voor deze kosten.  

In het DCF model is gelijk aan de overige bouwstenen een aparte cashflowberekening 
opgenomen om de DCF kostprijs van de projectkosten te bepalen. Deze kostprijs wordt 
opgenomen in de totale kostprijs van ODF access. 
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6 WACC 

De WACC wordt gebruikt als disconteringsfactor in het DCF-model. Hiervoor wordt de KPN-
overall WACC gebruikt plus een specifieke risico-opslag (de glasopslag). Het marktbesluit 
schrijft voor dat bij de initiële rapportage van het DCF-model KPN de WACC rapporteert die 
nodig is voor de investeringen in ODF-access (FttO). Dit betreft een WACC inclusief het 
specifieke risico van de investeringen in ODF-access (FttO) (glasopslag) maar zonder een 
opslag voor asymmetrische reguleringsrisico’s 

De WACC wordt gebruikt als disconteringsfactor in het DCF-model. Hiervoor wordt de KPN-
overall WACC gebruikt plus een opslag voor het systematische risico van investeringen in 
glas-aansluitnetwerken (de glasopslag).  

Voor de jaren 2005 t/m 2012 is de eerder in het verleden in onder andere de EDC/WPC-
trajecten vastgestelde KPN-WACC gebruikt. Deze neemt af van 11% in 2007 tot 7,7% in 2011. 
KPN heeft voor 2012 en verder een WACC van [KPN vertrouwelijk x]% gebruikt. 

De glasopslag die is gehanteerd is [KPN vertrouwelijk x]%. Deze is gebaseerd op hetgeen 
afgeleid kan worden uit het FttH model: 

 Met behulp van het FttH model kan vastgesteld worden dat de gehanteerde IRR=[KPN 
vertrouwelijk x]%. 

 De KPN-WACC destijds is afgeleid uit de WPC1-WACC, omgerekend naar een nominale 
post-tax WACC. In het tariefbesluit FttH 2009, randnr 104 staat: ‘….Na omrekening 
blijkt dat de nominale WACC ná belasting van KPN (de totale onderneming) voor de 
periode 2006 tot en met 2008 gelijk is aan 7,3 procent…’). Volgens KPN klopt de 
berekening hier niet precies, moet eigenlijk [KPN vertrouwelijk x]% zijn (dit is een 
grief van KPN uit het beroep tegen het WPC2a besluit). 

 Resulterende glasopslag is dan dus [KPN vertrouwelijk x]%-/-7,3% = [KPN 
vertrouwelijk x]%, of volgens KPN: [KPN vertrouwelijk x]%-/- [KPN vertrouwelijk 
x]% = [KPN vertrouwelijk x]% 

 Omgerekend naar pre-tax WACC is het verschil (de glas-opslag): [KPN vertrouwelijk 
x]%/(1-30,2%) – 7,3%/(1-30,2%) = [KPN vertrouwelijk x]% -/- 10,5% = [KPN 
vertrouwelijk x]% 

 Of met juiste berekening (zie hierboven, een van de grieven uit het beroep tegen het 
WPC2a besluit): [KPN vertrouwelijk x]%/(1-30,2%) – [KPN vertrouwelijk x]%/(1-
30,2%) = [KPN vertrouwelijk x]% -/- [KPN vertrouwelijk x]% = [KPN vertrouwelijk 
x]% 

De door KPN gehanteerde WACC-percentages zijn hiermee: 

[KPN vertrouwelijk ] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ≥2012 

x% x% x% x% x% x% x% x% 

Tabel 7 WACC percentages 
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7 KOSTPRIJSTABEL  

De uit het DCF-model resulterende kostprijzen (en dus tariefplafonds)  zijn hieronder per 
bouwsteen en per aansluit- en backhaultype opgenomen: 

 

[KPN vertrouwelijk] 

indirect common joint ior totaal

PAN A single

B single

C single

PAN O (gem)

SAN ST

O

TAN ST

O

projectkosten

bouwsteen

 

Tabel 8 Kostprijzen per bouwsteen, in euro per maand 

 

 

[KPN vertrouwelijk] 

Plafond

sublocal (MA) O

sublocal (MA) ST

local (MB) O

local (MB) A

local (MB) B

local (MB) C

Backhaul A

Backhaul B

Backhaul C  

Tabel 9 Kostprijzen per ODF FttO aansluit- en backhaultype, in euro per maand 
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8 EENMALIGE TARIEVEN 

Aan de ODF FttO dienstverlening zijn een aantal eenmalige tariefplafonds verbonden. KPN 

heeft deze activiteiten vrijwel volledig uitbesteed. Alleen voor wat betreft het leveren van 

een NLS (zowel onnet als nearnet) worden door KPN medewerkers werkzaamheden verricht 

m.b.t. plannen, engineeren en orderbewaking. Dit is een bedrag van [KPN vertrouwelijk 

xxx] Euro, gebaseerd op de werkelijke kosten van 2012. Daar komt bij, dat voor een NLS 3 

(nearnet) een investeringsbijdrage van [KPN vertrouwelijk xxx] Euro in de VVE wordt 

opgenomen. Zie paragraaf 3.3. 

Onderstaande tabel geeft de kostprijzen van eenmalige diensten. Deze kostprijzen bevatten: 

 De kosten (verrekeneenheden) zoals door KPN afgesproken met haar aannemers. 

 De interne kosten voor plannen, engineeren en orderbewaking. 

 De opslag voor Interest on Receivables (gebaseerd op de KPN Wacc, [KPN 
vertrouwelijk x]%, zie paragraaf 6). 

[KPN vertrouwelijk] 

typ
e 

diens
t element 2013 2014 2015 

VVE ODF One off tariff for patching    

VVE ODF One off Tariff NLS 1/2 (onnet)    

VVE ODF One off Tariff NLS 3 (Nearnet)    

VVE ODF One off Tariff disconnect    

VVE ODF One off Tariff Telco-Telco Migration MB    

VVE ODF One off Tariff Telco-Telco Migration MA    

VVE ODF One off ODF Backhaul Single    

VVE ODF One off ODF Backhaul Dual    

VVE ODF One off Migration from Single > Dual    

VVE ODF Disconnect ODF Backhaul Single    

VVE ODF Disconnect ODF Backhaul Dual    

Tabel 12 VVE Tariefplafonds 

 

Hierbij zijn de volgende rekenregels gehanteerd: 

 Backhaul Single o.b.v. NLS1 + 2* patch 

 Backhaul Dual o.b.v. NLS1 + 4* patch 

 Disconnect ODF Backhaul Dual = 2*Disconnect Single 

 

Voor wat betreft een Telco-telco migratie op een MB locatie heeft KPN bij de bepaling van de 

kostprijs aansluiting gezocht bij het huidig proces van het leveren van een glas-aansluitlijn 

(leveren van een NLS 1/2). Er zal wellicht een verschil zijn met de activiteiten die nu 

plaatsvinden bij het leveren van nieuwe lijnen. Een nadere analyse van de kosten voor het 

plannen/engineeren bij een standaard NLS 1/2, heeft uitgewezen dat een deel van de 

activiteiten betrekking heeft op ‘voorraadbeheer’ van het aansluitnet glas (SAN en PAN, 

selecteren van routes).  Deze activiteiten hoeven niet te worden gedaan bij een Telco-Telco 
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migratie. Anderzijds zullen bij een Telco-telco migratie meer activiteiten moeten plaatsvinden 

rond het voorraadbeheer van het inhouse glas (koppelkabels en patches). Wij schatten dit in 

op ongeveer [KPN vertrouwelijk x] uur. 

Op basis van de kosten van januari t/m juni 2013 blijkt dat [KPN vertrouwelijk xx]% van de 

uren betrekking heeft op het voorraadbeheer van het aansluitnet glas. Indien we hiervoor  

corrigeren bij de berekening van het tariefplafond voor de Telco-telco migratie leidt dit tot 

het volgende: 

 

[KPN vertrouwelijk xx]% * [KPN vertrouwelijk xxx] = [KPN vertrouwelijk  xx] 

FO Service & Delivery, [KPN vertrouwelijk xx] = [KPN vertrouwelijk xx] 

Patches 2 * [KPN vertrouwelijk xxx]   = [KPN vertrouwelijk xxx] + 

Tariefplafond       = [KPN vertrouwelijk xxx] Euro 

 

Bij een MA locatie zal het proces relatief eenvoudiger zijn dan op een MB locatie. We 

schatten in dat ten opzichte van de situatie op de MB locatie er op de MA locatie vrijwel geen 

tijd besteedt hoeft te worden aan het inhouse glas. Onze benadering voor de MA situatie 

komt hiermee op: 

Tariefplafond MB locatie     = [KPN vertrouwelijk xxx]  

FO Service & Delivery, [KPN vertrouwelijk xxx] = [KPN vertrouwelijk xxx] -/- 

Tariefplafond MA locatie     = [KPN vertrouwelijk xxx] Euro 

 

 

Hier wordt vervolgens nog de IOR bij opgeteld. 
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9 ODF FTTO KOPPELKABEL 

KPN heeft voor de koppelkabel een DCF kostprijs bepaald. Hierbij is KPN als volgt te werk 
gegaan: 

• KPN heeft op basis van realisatie cijfers 2012 de eenmalige kosten bepaald van een 
interne doorbekabeling met 48 glasvezelparen. Dit komt neer op €[KPN 
vertrouwelijk xxxx]. Hierin is een IOR opgenomen gebaseerd op een termijn van 
één maand en een Wacc van 6,8%. Dit is de ‘standaard’ KPN Wacc, en niet de 
specifieke ODF FttO Wacc. Dit heeft KPN gedaan omdat het niet logisch lijkt om voor 
KPN (glas) koppelkabels gebruikt in verschillende domeinen (passief, actief) een 
verschillende Wacc te hanteren. 

• De tarieven voor “interne doorbekabeling 4 glasvezelparen” zijn overgenomen uit 
het MDF aanbod. 

• Om de eenmalige kosten te bepalen voor interne kabels met 12 en 24 vezelparen is 
op basis van de totale kostprijzen van een kabel met 4 glasvezelparen en met 48 
glasvezelparen de incrementele kosten van een glasvezelpaar bepaald. Dit komt 
neer op: (€[KPN vertrouwelijk xxx] - €6.312,35)/(48-4)= €[KPN vertrouwelijk xx] 
incrementele kosten per vezelpaar. 

• De VVA tarieven voor 12-24-48 vezelparen zijn als volgt bepaald. In het MDF aanbod 
(4 vezelparen) is het VVA tarief 0,055% van het VVE tarief. Ditzelfde percentage is 
voor 12-24-48 vezelparen gehanteerd 

Bovenstaande werkwijze leidt tot de volgende kostprijzen: 

 [KPN vertrouwelijk] 

Dienst VVE plafond VVA plafond 

Interne doorbekabeling 4 glasvezelparen € 6.312,35 € 3,45 

Interne doorbekabeling 12 glasvezelparen xxx xxx 

Interne doorbekabeling 24 glasvezelparen xxx xxx 

Interne doorbekabeling 48 glasvezelparen xxx xxx 

Tabel 13 ODF FttO Koppelkabel tariefplafonds, VVA plafond in euro per maand 
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10 ODF FTTO COLLOCATIE 

Het ODF FttO sublocal aanbod eindigt op een MA locatie. Dit is een APANK. Hieronder 
beschrijft KPN hoe het een DCF model heeft opgezet ter berekening van het tariefplafond 
voor Collocatie op een MA locatie. Voor het ODF FttO Collocatie aanbod op een MB locatie 
wordt aangesloten bij het referentie-aanbod MDF. 

Het model is qua opzet gelijk aan het DCF model voor ODF FTTO. Dit betekent dat het model 
loopt van 2005 t/m 2044. Daarnaast worden de herinvesteringen meegenomen na een 
periode van 33 jaar. Dit is gelijk aan de KPN afschrijvingstermijn voor technische gebouwen. 
Het model modelleert de groei t/m 2025. Na deze periode wordt alles constant 
verondersteld. 

Het aantal APANKEN opgenomen in het model is het aantal APANKEN waar KPN zelf met 
actieve apparatuur aanwezig is. Eind 2012 zijn dit [KPN vertrouwelijk xxx] APANKEN. 
Uitgegaan wordt van een groei van [KPN vertrouwelijk xx] APANKEN per jaar. 

Op dit moment is KPN de enige aanbieder aanwezig in de APANKEN. KPN verwacht dat 
uiteindelijk in de helft van de APANKEN een tweede aanbieder aanwezig zal zijn. De groei 
hiernaar toe is lineair verondersteld. 

De investering per APANK bestaat uit twee delen: aanschaf van de fysieke APANK en de 
kosten van de grondverwerving, inclusief bouw klaar maken van deze grond. De fysieke 
APANK kost €[KPN vertrouwelijk xxxxx]. Voor de aanschaf van de grond en het 
voorbereiden van deze grond is gemiddeld een investering van €[KPN vertrouwelijk xxxxx] 
nodig. 

De administratie van KPN laat het niet meer toe om specifiek de opex kosten van een APANK 
vast te stellen. KPN heeft daarom gekeken naar de laatste vergelijkbare berekening welke 
gecontroleerd is door een accountant. Dit betreft het opex percentage van SDF  collocatie, 
welke in maart 2009 is bepaald in het kader van WPC2. Het opex percentage is toen op [KPN 
vertrouwelijk xx]% vastgesteld. Het huidige model rekent met dit percentage. 

De overige invoervariabelen zijn de gemeenschappelijke kosten, gezamenlijke kosten, 
inflatiepercentage en WACC percentage. Deze zijn allemaal gelijk gesteld aan de waarden 
van het ODF FttO DCF model. Zie voor beschrijving hiervan de hoofdstukken 2, 5 en 6. 

Het is marktconform om voor deze dienst een investeringsbijdrage in rekening te brengen. 
Deze is gelijk gesteld aan de huidige bijdrage voor FttH collocatie: €[KPN vertrouwelijk 
xxxx] 

Bovenstaande leidt tot het volgende tariefplafond: 

[KPN vertrouwelijk] 

Versie Element Tariefplafond 

KPN WACC VVA Collocatie APANK € xxx 

Tabel 14 Collocatie APANK tariefplafonds, in euro per maand 
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11 STROOMMETER 

Om het stroomverbruik op een KPN locatie ten behoeve van de door een Telco afgenomen 
lijnen te kunnen vaststellen, is het de bedoeling dat een stroommeter gebruikt gaat worden. 
Er is gekozen voor een op afstand uitleesbare meter (Merk: Viola, met UMTS-verbinding), 
omdat anders de meter regelmatig moet worden afgelezen, en vastgesteld moet worden of 
deze nog werkt. 

De kostprijs voor deze stroommeter bestaat uit € 1235,- aanschafkosten en € 215,- installatie-
kosten; het totaal-bedrag is € 1450,-. De levensduur is 5 jaar. Er wordt per maand 
1235/(12*5) = € 20,60 gerekend voor een toekomstige vervanging. De overige beheerkosten 
worden ingeschat op € [KPN vertrouwelijk xx] Hiermee resulteren de volgende 
tariefplafonds: 

Stroommeter, eenmalige vergoeding per locatie:  € 1450,- 

Stroommeter, maandelijkse vergoeding: € 30,- 

 


