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Geachte heer Meijers, 

 

In uw brief van 3 juni 2013 verzoekt ACM  KPN de ingediende DCF-kostenrapportage van 2 april 

2013 op enkele punten aan te passen. Dit betreft: 

 WACC: ACM heeft t.b.v. de initiële rapportage aangegeven dat KPN met een WACC van 8% 

moest rekenen voor alle jaren. In het herberekeningsverzoek is een door Brattle berekende 

WACC voor verschillende jaren vermeld. 

 Inflatie: in plaats van een inflatiepercentage van 1,5% dient met 2% gerekend te worden. 

 Projectkosten: KPN mag geen terugkerende kosten voor applicatie opnemen en dient  €[KPN 

vertrouwelijk xxxxxx] eenmalig in het model op te nemen. 

 

Bovengenoemde aanpassingen hebben impact op de tariefplafonds met betrekking tot ODF FttO 

access lijn, ODF FttO Backhaul en collocatie ODF FttO op MA (ofwel APANK) . 

 

Verder heeft ACM gevraagd de onderstaande DCF plafondberekeningen aan te passen: 

 Stroommeter: De investering in de stroommeter geheel aan periodieke tarieven toe te 

rekenen. 

 Koppelkabels: ACM heeft in het herberekeningsverzoek specifiek aangegeven welk tarief 

dient te worden toegerekend aan eenmalige tarieven en hoe de eenmalige tarieven voor 

iedere additionele FttO-lijn dienen te worden berekend. 

 

Op 13 juni hebben wij de resultaten van de herberekening aan u gezonden. Er is echter gebleken dat 

de berekening van de IOR (Interest on Receivables) aangepast moest worden. Wij hanteerden een 

termijn van 2 maanden tussen leveren van prestatie, dit moet 1 maand zijn. Hierdoor wijzigen vrijwel 

alle uitkomsten. Omdat het door KPN berekende tariefplafond voor een 48-vezelpaar koppelkabel ook 

wijzigt, wijzigt ook de herberekening van de koppelkabels. De berekende VVE per lijn wordt iets lager.  

Deze herberekening moet in samenhang gezien worden met de aangepaste rapportage ‘Beschrijving 

DCF model ODF Access FttO, d.d. 27 juni 2013’. De aanpassing van de IOR berekening, en de 

aanpassing van het eenmalige tariefplafond voor Telco-telco migratie zijn in die betreffende 
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rapportage ook verwerkt. In de onderhavige herberekeningsrapportage zijn vervolgens de door ACM 

opgedragen wijzigingen verwerkt. 

De resultaten van deze herberekening vindt u in de bijlage. KPN kan zich niet in de herberekeningen 

vinden en heeft om die reden de herberekeningen onder protest en zonder erkenning van enige 

gehoudenheid daartoe uitgevoerd. De bezwaren van KPN tegen de herberekeningen zijn hieronder 

ook uiteengezet. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gert-Jan Otten 

Manager KPN Wholesale Regulatory
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Bijlage 

 

ODF FttO access lijn en ODF FttO Backhaul tariefplafonds  

 

De herberekening leidt tot de volgende kostprijzen voor de bouwstenen en vervolgens ook voor de 

tariefplafonds voor  de ODF FttO access lijn en voor de ODF FttO Backhaul : 

 

[KPN vertrouwelijk] 

 

 

 

Vanwege het wijzigen van de WACC, de IOR, en de inflatie wijzigen ook de ODF collocatie voor MA - 

en de VVE-tariefplafonds. De gewijzigde plafonds zijn: 

 

VVA Collocatie voor MA (ofwel APANK) per maand: € 750,18 
  

indirect common joint ior totaal

PAN A single

B single

C single

PAN O (gem)

SAN ST

O

TAN ST

O

projectkosten

bouwsteen

Plafond

sublocal (MA) O € 86,89

sublocal (MA) ST € 104,70

local (MB) O € 241,46

local (MB) A € 211,78

local (MB) B € 280,96

local (MB) C € 419,71

Backhaul A € 107,07

Backhaul B € 176,26

Backhaul C € 315,01
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type dienst element 2013 2014 2015 

VVE ODF One off tariff for patching  €       99,14   €     101,13   €     103,15  

VVE ODF One off Tariff NLS 1/2 (onnet)  €     546,55   €     557,48   €     568,63  

VVE ODF One off Tariff NLS 3 (Nearnet)  €  1.409,16   €  1.437,34   €  1.466,09  

VVE ODF One off Tariff disconnect  €       99,14   €     101,13   €     103,15  

VVE ODF One off Tariff Telco-Telco Migration MB  €     644,84   €     657,74   €     670,89  

VVE ODF One off Tariff Telco-Telco Migration MA  €     536,89   €     547,63   €     558,58  

VVE ODF One off ODF Backhaul Single  €     744,84   €     759,74   €     774,93  

VVE ODF One off ODF Backhaul Dual  €     943,13   €     961,99   €     981,23  

VVE ODF One off Migration from Single > Dual  €     744,84   €     759,74   €     774,93  

VVE ODF Disconnect ODF Backhaul Single  €       99,14   €     101,13   €     103,15  

VVE ODF Disconnect ODF Backhaul Dual  €     198,29   €     202,25   €     206,30  

 

 
 

KPN heeft de volgende opmerkingen bij de aanpassingen. 

 

WACC 

Wij hebben het rapport van Brattle nog niet ontvangen, en zullen daarop in een latere fase onze 

zienswijze geven. KPN herkent niet de hoogte van de WACC zoals deze nu wordt opgelegd.  

 

Inflatie 

KPN blijft van mening dat een prognose van de inflatie van 1,5% geëigend is voor toepassing in het 

DCF model. De verwijzing van ACM naar de doelstelling van de ECB onderschrijft deze aanname 

juist. Het doel is namelijk ónder 2%. KPN acht 1,5 % onder, maar dichtbij 2%. Wij willen er op wijzen 

dat KPN hier een (fors) risico loopt, indien de inflatie in werkelijk straks (significant) lager is dan 2%. 

ACM heeft bovendien geen compensatie voor dit risico in het asymmetrisch reguleringsrisico 

toegestaan. Zie ook de reactie van KPN m.b.t. het asymmetrisch reguleringsrisico van 3 mei 2013. 

 

Projectkosten 

ACM stelt dat KPN geen onderbouwing heeft gegeven van de terugkerende Capex in de leverings-

systemen. KPN is van mening dat het ook niet zozeer gaat om een onderbouwing van deze Capex in 

de toekomst, maar om een onderbouwing van de door KPN gehanteerde levensduur/ 

afschrijvingstermijn voor dit type investeringen. KPN hanteert hiervoor 3 jaar. Dit lijkt gemiddeld 

genomen een redelijke termijn te zijn, en deze wordt jaarlijks in het kader van IFRS geëvalueerd. 

Gelet op het principe in het DCF-model dat investeringen terugkomen na verstrijken van de 

afschrijvingstermijn en gelet op het feit dat er voor het terugkomen (na 30 jaar) van de investeringen 

in glas ook geen specifieke onderbouwing is aangeleverd zou dat ons inziens nu ook niet benodigd 

zijn voor het na 3 jaar laten terugkomen van de investering in IT-leveringssystemen/software (de term 

‘projectkosten’ is wellicht niet juist in dit verband). KPN ziet dus niet goed in waarom met betrekking 
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tot terugkomen van de investeringen in software een verdergaande onderbouwing geleverd zou 

moeten worden dan voor het terugkomen van de investeringen in het glas aansluitnetwerk.  

Mocht het om de 3 jaar laten terugkomen van de betreffende CAPEX een probleem op zichzelf 

vormen dan heeft KPN  ook in een eerder antwoord op een vragenbrief laten weten dat er ook een 

keus voor een korter cashflow-venster gemaakt zou kunnen worden. Het is echter ons inziens van 

tweeën één: of een korter venster, of een lang venster met periodiek terugkerende investeringen. Ons 

lijkt de keus voor een lang venster onlosmakelijk verbonden met het telkens terug laten komen van de 

Capex na verloop van de afschrijvingstermijn. Het is namelijk evident duidelijk dat het uitgangspunt 

achter het herberekeningsverzoek impliceert dat er gedurende de hele periode maar één keer hoeft 

te worden geïnvesteerd in deze IT-kosten, en dat dit onjuist is. 

 

Aanpassing stroommeter 

ACM vraagt om alle kosten met betrekking tot de stroommeter te verwerken in een VVA tariefplafond 

per maand. Het gaat hierbij om de eenmalige kosten (aanschaf € 1.235, - , installatie € 215, - ) en de 

beheerskosten van € [KPN Vertrouwelijk x] per meter per maand. Dit leidt tot een plafond van € 

[KPN Vertrouwelijk xx]  per maand. 

In onderstaande tabel heeft KPN de relevante cijfers op een rij gezet, en wordt getoond dat de NPV 

van de cash out en cash in gelijk is aan 0. 

 

 

KPN kan zich niet vinden in deze herberekening. ACM hanteert als argument dat er een dubbeltelling 

zou zitten in de berekening van KPN; kosten worden zowel toegerekend aan het VVA plafond als het 

VVE plafond. Dat kan op zichzelf in onze ogen niet leiden tot een keuze om dan alle kosten maar aan 

een VVA plafond toe te wijzen. KPN loopt hier een reëel risico de kosten van de stroommeter niet te 

kunnen terugverdienen, indien een wholesale-afnemer tussentijds het contract zou opzeggen. De 

kosten worden specifiek voor de wholesale-afnemer gemaakt, dus het lijkt KPN reëel dat deze het 

risico draagt.  

Voor wat betreft de stroommeter zelf zou gesteld kunnen worden dat deze door KPN na opzeggen 

van het contract door de wholesale-afnemer nog gebruikt dan wel verkocht kan worden. Dit is in ieder 

geval niet voor de installatiekosten (215 €) het geval. Deze dienen naar onze mening sowieso als 

eenmalige vergoeding (VVE) in rekening gebracht te worden. Het tariefplafond per maand wordt dan 

€ 33,23. Zie voor de berekening de tabel hieronder:  

 

Tariefplafond stroommeter 2013 2014 2015 2016 2017

Capex stroommeter € 1.450 € 0 € 0 € 0 € 0

Opex stroommeter xx xx xx xx xx

Disconteringsfactor 1,04 1,12 1,21 1,30 1,41

DCF out xx xx xx xx xx

DCF in xx xx xx xx xx

NPV € 0

DCF kostprijs VVA stroommeter per maand xx
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Indien een wholesale-afnemer het contract voortijdig opzegt (terwijl de stroommeter nog niet is 

afgeschreven), zou in de visie van KPN een disconnect fee in rekening gebracht dienen te worden. 

KPN stelt voor dat deze gelijk is aan een evenredig deel van het bedrag van € 1450,- , afhankelijk van 

de verstreken termijn. 

 

Voor de volledigheid, in het ND-5 inkooprecept van de downstream diensten t.o.v. ODF access FttO 

komt geen inkoop van een stroommeter voor. De stroommeter zit namelijk niet in KPN’s eigen 

voortbrengingswijze. KPN maakt ook niet gebruik van een functionele equivalent. 

 

  

Tariefplafond stroommeter 2013 2014 2015 2016 2017

Capex stroommeter € 1.235 € 0 € 0 € 0 € 0

Opex stroommeter xx xx xx xx xx

Disconteringsfactor 1,04 1,12 1,21 1,30 1,41

DCF out xx xx xx xx xx

DCF in xx xx xx xx xx

NPV € 0

DCF kostprijs VVA stroommeter per maand 33,23€           
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Aanpassing koppelkabels 

In haar brief heeft ACM de eenmalige tariefplafonds voor koppelkabels vastgelegd. Het verschil 

tussen kostprijzen en deze  vastgelegde tariefplafonds voor het eenmalig tarief dient KPN terug te 

verdienen in een VVE per lijn. Het eenmalige tarief per “FttO lijn” dient te worden berekend in een 

separaat DCF-model. Binnen dit DCF-model dienen de volgende uitgaven en inkomsten te worden 

opgenomen. 

De totale uitgaven van koppelkabels die niet terug verdiend worden in de VVE van de koppelkabels 

zijn: 

880 * (€ 8.146,85 – € 2.700,-) + 400 * (€ 6.312,35 – € 1.000,-) = € 6.918.172,- 

Dit bedrag wordt ‘overgeheveld’ naar de VVE per lijn in een cashflowvenster met als uitgangspunten: 

 Toewijzen naar de FttO lijnen op MB locaties 

 Voor 2013 de installed base van de FttO lijnen op MB locaties meenemen 

 Voor 2014 en verder de bruto afzet van de FttO lijnen op MB locaties meenemen 

 Venster loopt van 2013 t/m 2022 

 Hanteren van een WACC van 7,9% 

 

Dit leidt tot een VVE tariefplafond m.b.t. koppelkabels per nieuwe lijn van € 229,77 

In onderstaande tabel heeft KPN de relevante cijfers op een rij gezet, en wordt getoond dat de NPV 

van de cash out en cash in gelijk is aan 0. 

 

 

KPN kan zich niet vinden in deze herberekening en wel om de volgende redenen: 

 KPN maakt zelf geen gebruik van ODF access FttO koppelkabels. Deze koppelkabels 

worden enkel ten behoeve van de externe wholesale-afnemer(s) geleverd.  

 KPN dient voor de aanleg van koppelkabels (eenmalige) kosten te maken, die KPN inkoopt 

en dus ook direct betaalt aan de aannemers en dus een onmiddellijke cash(out)flow vormen. 

 De opgelegde herberekening is een vorm van proportionele toerekening. Voor het opleggen 

van proportionele kostentoerekening geldt een zware motiveringseis. Een (sluitende) 

motivering lijkt hier te ontbreken. Efficiënt gebruik van de koppelkabels door KPN en minder 

efficiënt / inefficiënt gebruik door de externe wholesale-afnemers zou  de externe afnemers 

een kostenvoordeel geven en tegelijkertijd de interne afnemers een kostennadeel. Bovendien 

stelt ACM de VVE tariefplafonds van de verschillende typen koppelkabels zodanig vast dat de 

48-vezelparige kabel relatief (t.o.v. de werkelijk kosten) duurder wordt dan de 24- en 12- 

vezelparige kabel. De niet gedekte kosten worden vervolgens naar evenredigheid van alle 

lijnen, ook die van KPN, omgeslagen.  

 De herberekening is willekeurig. ACM stelt, indien zij deze route volgt, voor de koppelkabels 

VVE tariefplafonds vast zonder enige kosten-onderbouwing. De aantallen koppelkabels die in 

Koppelkabels --> VVE lijnen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cash out € 6.918.172 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Relevante aantallen tbv VVE lijnen x x x x x x x x x x

Cash in VVE lijnen

Disconteringsfactor 1,039 1,121 1,209 1,305 1,408 1,519 1,639 1,769 1,908 2,059

DCF out € 6.660.098 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DCF in x x x x x x x x x x

NPV € 0
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de berekening worden gebruikt dienen te worden zijn zonder nadere informatie en zonder 

overleg bepaald. 

 

In het ND-5 inkooprecept van de downstream diensten t.o.v. ODF access FttO is bekabeling 

meegenomen. KPN maakt geen gebruik van de koppelkabels ODF access FttO naar de 

collocatieruimte, wel maakt KPN gebruik van een functionele equivalent, namelijk inhouse bekabeling 

met 48 glasvezelparen. Conform voetnoot 210 van het FTTO besluit dient KPN voor de functionele 

equivalent dezelfde kostengrondslag te hanteren als die gebruikt is voor het vaststellen van het 

tariefplafond, in dit geval DCF kostengrondslag. Eerder heeft KPN een DCF kostprijsberekening voor 

de inhouse bekabeling afgestemd met ACM. Deze kostprijs heeft KPN opgenomen in de ND5 

toetsen. KPN is van mening dat deze kostprijs niet wordt geraakt door de herberekening, omdat deze 

herberekening van toepassing is op de koppelkabels naar de collocatie-ruimte. 

 


