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Samenvatting 
 

Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven van de reacties van marktpartijen op de 

ontwerpbesluiten voor de wholesale- en retailmarkten voor Vaste Telefonie. Voorzover deze reacties 

aanleiding hebben gegeven voor een substantiële wijziging ten opzichte van de ontwerpbesluiten, 

wordt hier aandacht aan besteed. 

 

Gespreksopbouw 

 

Diverse marktpartijen hebben bedenkingen naar voren gebracht ten aanzien van de marktanalyse en 

de aan KPN opgelegde verplichtingen in het ontwerpbesluit voor de wholesale gespreksopbouwmarkt. 

Hoewel het college op een aantal punten het ontwerpbesluit enigszins zal aanpassen of de 

onderbouwing zal aanscherpen, zijn er geen punten naar voren gebracht die de analyse en de daaruit 

door het college getrokken conclusies in het ontwerpbesluit fundamenteel veranderen. Een aantal 

partijen heeft bedenkingen geuit over verplichtingen voor KPN ten aanzien van informatiediensten 

(0800/090x-nummers), bedrijfsdiensten (088-nummers) en persoonlijke assistentdiensten (084/087-

nummers). Door de verplichtingen in het ontwerpbesluit zou het voor alternatieve aanbieders 

commercieel niet meer haalbaar zijn om deze diensten aan te bieden. Het college heeft deze 

argumenten als onvoldoende steekhoudend beoordeeld. 

 

Gespreksdoorgifte 

 

Lokale doorgifte 

De bedenkingen van marktpartijen bij lokale doorgifte hebben grotendeels betrekking op de opgelegde 

verplichtingen, en minder op marktafbakening, dominantieanalyse en mededingingsproblemen. Een 

aantal partijen merkt op dat lokale gespreksdoorgifte niet als zelfstandige dienst moet worden 

beschouwd. De belangrijkste bedenkingen hadden betrekking op inefficiënte topologie van KPN’s 

netwerk die interconnectie op lokaal niveau bemoeilijkt en op de variant die voor de wholesale price 

cap van toepassing zou moeten zijn. De bedenkingen hebben er niet toe geleid dat het college het 

ontwerpbesluit aanpast. 

 

Interregionale doorgifte 

Bij interregionale doorgifte is het aantal bedenkingen van marktpartijen betrekkelijk gering. De 

belangrijkste bedenkingen hebben betrekking op de door het college berekende marktaandelen en het 

potentiële mededingingsprobleem van roofprijzen. Het college heeft in onderhavig document 

onderbouwd waarom hij naar aanleiding van deze bedenkingen zijn ontwerpbesluit niet aanpast.  

 

Transitgespreksdoorgifte 

Bij transitgespreksdoorgifte zal het college naar aanleiding van bedenkingen van marktpartijen het 

ontwerpbesluit op enkele punten in het ontwerpbesluit aanpassen en aanscherpen, maar het college 

ziet geen grond om aan KPN andere verplichtingen op te leggen. Het belangrijkste punt van discussie 

dat voortkomt uit de bedenkingen is of het staffelverbod dat in het ontwerpbesluit wordt opgelegd 

voldoende is om effectieve concurrentie te bewerkstelligen, of dat een verdergaande verplichting van 

kostenoriëntatie nodig en passend is. Hoewel het college een verdergaande verplichting dan 

ontstaffeling vooralsnog niet passend acht, geven de bedenkingen wel aanleiding tot het voornemen 

  



om de transitdoorgiftemarkt nauwlettend te monitoren. Indien zal blijken dat de markt zich niet 

ontwikkelt in de verwachte richting zullen zwaardere maatregelen worden overwogen. 

 

Gespreksafgifte 

 

Een betrekkelijk groot aantal marktpartijen heeft bedenkingen geuit over het ontwerpbesluit 

gespreksafgifte. Dit is mede te verklaren door het feit dat in deze markten meerdere aanbieders een 

AMM positie hebben en verplichtingen opgelegd krijgen. Bedenkingen hebben betrekking op 

marktafbakening en dominantieanalyse, maar vooral ook op de opgelegde verplichtingen. Tot de 

belangrijkste bedenkingen op dit gebied behoren onder andere de onderbouwing van de kosten 

waarop de wholesale price cap gebaseerd zal zijn (EDC in combinatie met de comparatieve 

efficiëntieanalyse en niet langer BULRIC), de verplichtingen ten aanzien van partijen anders dan KPN, 

en verplichtingen voor kleinere aanbieders. Het college heeft naar aanleiding van deze bedenkingen 

geen verplichtingen fundamenteel aangepast of ingetrokken of nieuwe verplichtingen opgelegd. 

 

Wholesale Line Rental (WLR) 

 

De belangrijkste bedenkingen bij toegang hadden betrekking op tariefregulering voor WLR diensten 

die KPN op laagcapacitaire aansluitingen moet gaan aanbieden: met name speelde hier of tarieven op 

basis van een cost-plus of een retail-minus benadering zouden moeten vastgesteld. In het 

ontwerpbesluit heeft het college voor een cost-plus benadering gekozen. Naar aanleiding van 

bedenkingen van KPN, kabelbedrijven en een aantal C(P)S aanbieders, heeft het college besloten om 

een retail-minus benadering te kiezen. Doorslaggevende argumenten voor het college om voor een 

retail-minus in plaats van een cost-plus benadering te kiezen zijn dat dienstenconcurrentie effectiever 

kan worden bevorderd. De reden is dat, onafhankelijk van de retail prijszetting van KPN, er altijd een 

gegarandeerde retail marge zal zijn; bij cost-plus is het zo dat bij veranderingen in de retailprijs van 

KPN de retail marge van concurrenten ook zal veranderen. Gegeven de belangrijkste doelstelling van 

het opleggen van WLR, het mogelijk maken dat andere aanbieders in staat zijn om verkeer en 

aansluitingen gezamenlijk te factureren, volstaat een retail-minus benadering. Derhalve zal het 

ontwerpbesluit worden aangepast, waarbij in plaats van een cost-plus benadering een retail-minus 

benadering zal worden gekozen.  

 

Retail 

 

De belangrijkste bedenkingen bij retail hadden betrekking op het reguleren van VoB en het 

onderscheid tussen type gebruikers dat niet terugkomt in de marktafbakening. Naar aanleiding van de 

bedenkingen heeft het college voor VoB de ondergrens in de tariefregulering weliswaar gehandhaafd 

maar versoepeld. Hierdoor krijgt VoB meer kans zich te ontwikkelen waardoor duurzame concurrentie 

wordt gestimuleerd. Ook is een soepelere regulering meer in lijn met het standpunt van de Europese 

Commissie inzake VoB. Het college heeft besloten de markt niet naar type gebruiker te differentiëren. 

Daarmee wordt de marktafbakening uit het ontwerpbesluit in stand gehouden.
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Consultatie ontwerpbesluiten 

Het college heeft op 1 juli 2005 de voorontwerpen van de besluiten van de marktanalyses van de 

markten voor Vaste Telefonie, Breedband en Huurlijnen bekendgemaakt. Overeenkomstig artikel 6b.1 

van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) zijn belanghebbenden gedurende zes weken na de formele 

ter inzage legging van de ontwerpbesluiten op 20 juli 2005, in de gelegenheid gesteld hun schriftelijke 

zienswijze tegen de ontwerpbesluiten bij het college kenbaar te maken. Tevens zijn belanghebbenden 

in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling naar voren te brengen in de daarvoor gehouden 

hoorzitting op 18 augustus 2005. Een verslag van deze hoorzitting is als Bijlage A bij dit document 

gevoegd. 

 

Voor de markten van Vaste Telefonie hebben de volgende belanghebbenden hun zienswijze naar 

voren gebracht: Koninklijke KPN N.V., de Associatie van Competitieve Telecomoperators (namens 

bbned, BT, Colt, Enertel, MCI, Priority, Tiscali, Versatel en Wanadoo), Enertel N.V., Versatel 

Nederland B.V., Wanadoo Nederland B.V., Priority Telecom Netherlands B.V., bbned N.V., Tiscali 

B.V., Colt Telecom B.V, MCI Nederland B.V., Edutel B.V., Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie 

Grootgebruikers, Orange Nederland N.V., Pretium Telecom B.V., Vodafone Libertel N.V., N.V. 

Casema, Essent Kabelcom B.V., UPC Nederland B.V., VECAI, T-Mobile Netherlands B.V., Scarlet 

Telecom B.V. en Tele2 Nederland B.V. 

 

Hieronder zal het college voor de wholesale en retail vaste telefoniemarkten achtereenvolgens ingaan 

op de zienswijze van partijen ten aanzien van de afbakening van de relevante markt, de vaststelling 

van de aanwezigheid van partijen met aanmerkelijke marktmacht en het opleggen van de 

verplichtingen. 

 

Het college wijst erop dat de zienswijze van partijen voor hem aanleiding heeft gevormd om zijn 

ontwerpbesluiten van 20 juli 2005 op een aantal onderdelen aan te passen. In deze gevallen heeft het 

college in zijn reactie op de betreffende zienswijze aangegeven hoe het definitieve besluit zal komen 

te luiden. Verwerking van deze aanpassingen in het definitieve besluit zal plaatsvinden na afronding 

van de notificatieprocedure als bedoeld in artikel 6b.2 van de Tw.
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1 De wholesale markt voor gespreksopbouw op het vaste 

openbare telefoonnetwerk 

1.1 Afbakening van de relevante markt  

1. KPN: OPTA heeft bij de afbakening van de markt onvoldoende aandacht besteed aan de 

specifieke kenmerken van de internetinbeldienst (bijvoorbeeld de eenzijdige migratie naar 

breedbandinternet) en de 0800-90x Connect dienst. 

2. College: Indien KPN hier bedoelt dat de markt niet afgebakend had moeten worden als één 

markt voor gespreksopbouw, ongeacht de bestemming van het gesprek, verwijst het college 

naar randnummer 130 van het ontwerpbesluit. Daar staat dat gespreksopbouwdiensten voor de 

verschillende bestemmingen technisch gezien in beginsel vergelijkbaar zijn. Voor een aanbieder 

van gespreksopbouw zou het economisch niet rationeel zijn om zich te beperken tot het 

aanbieden van opbouw voor bepaalde soorten verkeer. Dat zou ook op de retailmarkt zijn positie 

negatief beïnvloeden. Het college heeft dus op grond van de uitkomst van de aanbodsubstitutie 

geconcludeerd dat er één markt bestaat voor gespreksopbouwdiensten voor alle typen 

bestemmingen. De bedenking op dit punt vormt voor het college geen aanleiding zijn 

ontwerpbesluit te herzien. 

3. Indien KPN met haar opmerking bedoelt dat door de eenzijdige migratie naar breedbandinternet, 

de relevante markt ook opbouw ten behoeve van breedbandinternet had moeten omvatten, 

plaatst het college hierbij de volgende kanttekeningen. Ten eerste volgt uit een eenzijdige 

migratie van afnemers van één dienst naar de andere nog niet dat beide diensten onderdeel 

uitmaken van dezelfde relevante markt. Een waargenomen trend betekent nog niet dat er sprake 

is van voldoende sterke prijsdruk om beide diensten tot dezelfde relevante markt te rekenen. 

Van voldoende prijsdruk is uit het onderzoek door het college niet gebleken en het college 

constateert dat KPN daar ook geen onderbouwing voor aanvoert. Ten tweede speelt de 

praktische overweging een rol dat bij een relevante markt die gespreksopbouw voor alle 

bestemmingen tezamen omvat, moeilijk specifieke alternatieven voor individuele diensten ook 

binnen die markt meegenomen kunnen worden. Dit geldt ook ten aanzien van KPN’s opmerking 

over de 0800-90x Connect dienst. 

4. KPN geeft niet expliciet aan op welke manier het college volgens KPN met de specifieke 

kenmerken van internetinbelverkeer en verkeer naar informatieplatforms (0800-90x) rekening 

had moeten houden bij de marktafbakening. Meer in het algemeen geldt dat het college zonder 

expliciete en concrete suggesties moeilijk rekening kan houden met het commentaar. 

5. KPN: OPTA heeft ten onrechte de dienst Emergency Connect aangemerkt als onderdeel van de 

gespreksopbouwmarkt. KPN beschouwt deze dienst als een afgiftedienst op haar netwerk. 

6. Het college is het met KPN op dit punt eens. De dienst Emergency Connect dient inderdaad als 

een afgiftedienst te worden beschouwd. De ontwerpbesluiten gespreksopbouw en 

gespreksafgifte zullen op dit punt worden aangepast (randnummer 111).  

 

 2



7. KPN: VoB-aanbieders kunnen geen gespreksopbouw bieden in de door het college gehanteerde 

definitie. 

8. Het college is van mening dat er weliswaar bij gespreksopbouw voor VoB-diensten sprake is 

van een netwerk dat technisch anders functioneert, maar dat VoB aanbieders functioneel gezien 

wel degelijk gespreksopbouw diensten leveren. In plaats van dat de gespreksopbouwdienst 

eindigt op de lokale centrale, zal gespreksopbouw op basis van VoB waarschijnlijk hoger in het 

netwerk eindigen (immers, op het eerste punt in het netwerk waar het verkeer uitgekoppeld kan 

worden). Het college is daarom van oordeel dat de door het college gehanteerde definitie van 

wholesale gespreksopbouwdiensten de gespreksopbouwdiensten ten behoeve van VoB niet 

uitsluit. Het college verwerpt de -niet nader onderbouwde- bedenking van KPN op dit punt.  

9. KPN: In randnummer 106 van het ontwerpbesluit wordt gesteld dat gespreksopbouw de 

verkeersstroom is die begint op de lokatie van de bellende eindgebruiker, zodat 

gespreksopbouw begint daar waar de aansluiting eindigt. Toch neemt OPTA als overweging in 

de aanbodsubstitutieanalyse mee dat significante investeringen in een aansluitnet benodigd zijn 

om tot de wholesalemarkt voor gespreksopbouw toe te treden. 

10. College: KPN’s interpretatie van de definitie van gespreksopbouw is niet correct. Randnummer 

106 definieert de wholesaledienst gespreksopbouw als het origineren van een gesprek vanaf de 

aansluiting van de bellende eindgebruiker. Deze definitie van gespreksopbouw is inclusief het 

verkeer over de aansluiting zelf. Uit deze definitie vloeit voort dat aanzienlijke investeringen in 

een aansluitnet een relevante overweging vormen bij de analyse van aanbodsubstitutie. Het 

college zal randnummer 106 aanpassen om de mogelijke onduidelijkheid weg te nemen. 

1.2 Dominantieanalyse 

11. KPN: OPTA brengt in de aanbodsubstitutieanalyse naar voren dat aanzienlijke investeringen in 

een aansluitnet vereist zijn voor toetreding tot de wholesalemarkt voor gespreksopbouw, maar 

OPTA gaat voorbij aan het feit dat kabelaanbieders, aanbieders met een glasvezelnetwerk en 

aanbieders van VoB dergelijke investeringen reeds gedaan hebben of die op dit moment doen. 

12. College: Anders dan KPN beweert, is wel degelijk rekening gehouden met reeds gedane en 

verwachte investeringen in eigen aansluitingen. De relevante wholesalemarkt voor 

gespreksopbouw omvat namelijk mede de door deze alternatieve aanbieders geboden 

opbouwdiensten. Daarnaast wijst het college erop dat bij de analyse van de wholesalemarkt voor 

gespreksopbouw, ook de situatie op de bijbehorende retailmarkt(en) in ogenschouw dient te 

worden genomen (waaronder in dit geval de retailmarkt voor lokaal en nationaal verkeer). Het 

college heeft deze markt onderzocht. Hieruit is gebleken dat alternatieve aanbieders met een 

eigen aansluitnet op de retailmarkt voor lokale en nationale verkeersdiensten alternatieve 

aanbieders met een eigen aansluitnet vooralsnog slechts een zeer beperkt marktaandeel 

hebben. Dit wijst sterk op een beperkte invloed van deze groep aanbieders op de 

wholesalemarkt. Op retailniveau ondervindt KPN meer concurrentie van C(P)S aanbieders, die 

gespreksopbouw diensten op wholesale niveau vooral inkopen bij KPN. Indien C(P)S aanbieders 

niet langer gespreksopbouwdiensten konden inkopen bij KPN, dan zou dit een aanzienlijke 

beperking van de concurrentie op retailniveau betekenen. Dit wijst sterk op een aanmerkelijke 

marktmacht van KPN in de markt voor gespreksopbouw.  
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13. KPN: Bij het beoordelen van de proportionaliteit van de voorgestelde verplichtingen is het 

college ten onrechte voorbij gegaan aan de disciplinerende werking op de 

gespreksopbouwdienst die uitgaat van de door het college wel genoemde alternatieven als 

kabeltelefonie, direct access, Voice over Breedband (VoB), maar ook (in de toekomst) van 

mobiele telefonie en MSN.  

14. College: Er is wel degelijk rekening gehouden met de disciplinerende werking van de door KPN 

genoemde alternatieven, en wel in de dominantieanalyse en in de vaststelling van de prioritaire 

doelstelling voor het opleggen van de verplichtingen. Daarnaast zijn de genoemde alternatieven 

ook uitgebreid meegewogen in de dominantieanalyse van verschillende retailmarkten. De 

retailmarkten staan in dit geval in een vrijwel één-op-één relatie met de wholesalemarkt voor 

gespreksopbouw. Bij het beoordelen van de proportionaliteit van verplichtingen voor 

gespreksopbouw heeft het college daarom ook rekening gehouden met potentiële 

mededingingsproblemen op de retailmarkt.  

15. KPN: OPTA heeft geen rekening gehouden met de reële mogelijkheid, die zij staaft door middel 

van berekeningen, dat grootzakelijke klanten worden aangesloten middels een ILL, hetgeen een 

extra alternatief voor gespreksopbouw vormt.  

16. College: Het deel grootzakelijke klanten vormt slechts één segment binnen de relevante markt. 

Voor de overgrote groep van klanten (kleinzakelijke klanten) vormt het door KPN gesuggereerde 

alternatief geen realistisch alternatief. Verder is het college van mening dat het door KPN 

gesuggereerde alternatief weliswaar bestaat, en op redelijke schaal ook daadwerkelijk wordt 

gebruikt, maar dat het vooralsnog onvoldoende prijsdruk uitoefent op KPN. 

1.3 Potentiële mededingingsproblemen 

17. KPN: Het door het college gekozen uitgangspunt in de substitutieanalyse, inhoudende dat, bij 

afwezigheid van AMM-verplichtingen, KPN helemaal geen gespreksopbouw zou leveren aan 

derden, is niet gebaseerd op onderzoek door OPTA. Het gevaar van leveringsweigering is niet 

aanwezig omdat de levering van gespreksopbouw aan C(P)S-operators, die specifieke 

doelgroepen bedienen, een aanzienlijke omzetstroom voor KPN genereert. De verwachting is 

dat bij stopzetting van deze levering veel eindgebruikers van KPN over zullen stappen naar 

andere aanbieders. 

18. College: Het is in de praktijk zeer lastig om met zekerheid vast te stellen of leveringsweigering 

door KPN daadwerkelijk zou optreden zonder een toegangsverplichting. Om diverse redenen, 

onder andere uiteengezet in randnummers 159 tot en met 162 van de besluittekst, acht het 

college dit echter wel aannemelijk. Het college stelt verder vast dat onder het huidige regime 

partijen erop hebben aangedrongen dat zij de mogelijkheid krijgen om bepaalde diensten als 

C(P)S-aanbieder aan te bieden (denk aan aansluitingen via WLR diensten en enkele niet-

geografische verkeersdiensten (zogenaamde C(P)SIII-diensten)). KPN heeft in deze gevallen 

geweigerd de hiervoor vereiste wholesale inputs te leveren. Dit doet sterk vermoeden dat zonder 

toegangsverplichting KPN ook geen gespreksopbouw aan C(P)S-operators zou aanbieden. 

Bovendien heeft het college meerdere malen vastgesteld dat C(P)S niet onder redelijke 
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voorwaarden werd geleverd. Tot slot merkt het college op dat de verplichting voor KPN om 

wholesale diensten ten behoeve van C(P)S-aanbieders te leveren ook al rechtstreeks voortvloeit 

uit de artikelen 6a.16 en 6a.17 van de Tw (zie randnummer 195 van het ontwerpbesluit).  

19. Wat betreft KPN’s redenering waarom ze gespreksopbouw ten behoeve van C(P)S diensten ook 

uit eigen beweging zou leveren, merkt het college het volgende op. KPN wijst op de derving van 

een aanzienlijke omzetstroom in geval van een leveringsweigering. KPN gaat echter voorbij aan 

de mogelijkheid dat deze derving meer dan goed kan worden gemaakt door omzetwinst in de 

retailmarkten. In geval van weigering door KPN zullen aanbieders niet langer meer actief kunnen 

zijn op de retailmarkt, of met aanzienlijk hogere kosten geconfronteerd worden bij het inkopen 

van alternatieve wholesale gespreksopbouwdiensten. Dit leidt ertoe dat de concurrentiepositie 

van KPN ten opzichte van andere aanbieders op de retailmarkt sterk zal verbeteren. Naar 

verwachting van het college zullen eindgebruikers van alternatieve aanbieders vooral terugkeren 

naar KPN, en niet voor vraaguitval zorgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat C(P)S-

aanbieders in het verleden vooral klanten hebben ‘afgepakt’ van KPN en geen autonome 

additionele vraag hebben gecreëerd. Het college zal randnummers 159 tot en met 162 

aanpassen naar aanleiding van bovenstaande punten.  

20. KPN: Het door het college gebruikte voorbeeld over het hanteren van vertragingstactieken door 

KPN bij de implementatie van CPS lokaal in 2002, is niet juist. De oorspronkelijk opgegeven 

(latere) datum van CPS lokaal introductie betrof een eerste inschatting van KPN zijde. 

21. College: Het college stelt vast dat hij in deze concrete situatie, die louter als voorbeeld is 

geschetst, zeer veel druk heeft moeten uitoefenen op KPN om de ruime inschatting realistischer 

te maken. Het is in de praktijk voor het college zeer lastig om aan te tonen of het al dan niet gaat 

om een opzettelijke gedraging. Voor de uitwerking van de gedraging op de 

concurrentieverhoudingen is het overigens minder van belang of aan een gedraging opzet ten 

grondslag ligt, indien het resultaat van dergelijke gedragingen leidt tot een beperking van de 

mededinging. Het is daarbij aannemelijk dat KPN prikkels heeft om vertragingstactieken toe te 

passen. Op grond hiervan acht het college het wenselijk deze gedragingen tegen te gaan, mits 

de maatregelen van het college ter voorkoming van de gedraging passend zijn. Het college zal 

randnummers 165 en 166 aanpassen. 

22. Colt: De mogelijkheden om 0800/090x-nummers te bellen via CPS ertoe hebben geleid dat 

andere aanbieders dan KPN niet meer in staat zijn om mass- en mediacalling nummers aan te 

bieden. Dit omdat andere aanbieders vanwege, onder andere, complicaties op het gebied van de 

facturering niet onder dezelfde voorwaarden als KPN in staat zijn om interconnectieverbindingen 

te realiseren met CPS-aanbieders, met als gevolg dat deze andere aanbieders niet de 

mogelijkheid hebben om voor deze 0800/090x-diensten extra transitkosten te vermijden. Dit is 

anders voor KPN aangezien zij beschikt over niet of nauwelijks te repliceren directe 

interconnectieverbindingen met alle aanbieders in Nederland. KPN beschikt derhalve over een 

substantieel voordeel bij het aanbieden van deze diensten, met name op het gebied van mass- 

en mediacalling. OPTA is derhalve gehouden om maatregelen op te leggen.  

23. College: Op dit punt zal het college ingaan in het onderdeel over transitdiensten. 
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1.4 Verplichtingen 

24. KPN: Het college heeft de opgelegde toegangsverplichtingen (randnummers 241 tot en met 244) 

onvoldoende geconcretiseerd. Meer specifiek is het niet duidelijk wat het college (in randnummer 

244) bedoelt met “het opzetten van overflowprocedures”. Ook heeft het college ten onrechte 

achterwege gelaten voor elke specifieke toegangsverplichting te motiveren waarom deze naar 

het oordeel van het college passend is. 

25. College: In randnummer 241 specificeert het college bij toegang behorende diensten die de 

toegangsverplichting effectief maken en daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. De 

proportionaliteit van deze diensten is reeds aangetoond met de proportionaliteit van de 

toegangsverplichting, juist omdat deze diensten noodzakelijk zijn om de toegangsverplichting 

effectief te maken. Dit geldt ook voor de voorwaarden die het college in randnummers 242 tot en 

met 244 stelt: deze voorwaarden zijn noodzakelijk voor een effectieve en efficiënte invulling van 

de toegangsverplichting.  

26. Ten aanzien van het specifieke punt over “overflowprocedures” merkt het college op dat het hier 

gaat om procedures bij blokkering en overbelaste verbindingen die in het huidige 

referentieaanbod van KPN gespecificeerd zijn en die het uitgangspunt zullen vormen bij de nu 

vastgestelde toegangsverplichting. Het college zal op dit punt zijn besluit verduidelijken 

(randnummer 241). 

27. KPN: Het college (in randnummer 247) verplicht KPN om voor alle gesprekken die origineren op 

het vaste aansluitnet van KPN in beginsel C(P)S mogelijk te maken. Het college gaat hiermee 

volgens KPN voorbij aan het feit dat voor een deel van deze gesprekken (o.a. 06760 Internet 

Connect) geldt dat KPN niet de factuurrelatie heeft met die eindgebruiker. Het college gaat 

hiermee verder dan hij in zijn besluit van 23 december 2004 (OPTA/IBT/2004/203801) inzake 

C(P)S naar niet-geografische nummers heeft bepaald. 

28. College: De wetgever heeft bepaald dat een C(P)S verplichting geldt voor in beginsel alle 

gesprekken die origineren op het vaste aansluitnet van KPN. Tegen deze achtergrond heeft het 

college ook besloten om geen uitzondering te maken voor bepaalde nummers of 

nummerreeksen. Hieruit vloeit voort dat C(P)S-aanbieders bijvoorbeeld aanspraak kunnen 

maken op C(P)S voor 06760-bestemmingen die door KPN op basis van MIACO worden 

aangeboden.  

29. KPN: De opgelegde verplichting om te voorzien in een administratieve vorm van toegang in die 

gevallen dat de levering van C(P)S-toegang voor bepaalde nummers om technische of 

economische redenen onmogelijk is, is onvoldoende gespecificeerd. Bovendien heeft het college 

ten onrechte niet gemotiveerd waarom deze verzwaring van de huidige verplichtingen passend 

is. 

30. College: Het college zal deze toelichting verwijderen uit het besluit (randnummer 248), omdat dit 

naar de mening van het college een overbodige toevoeging is. Het college acht het noodzakelijk, 

zoals hij uiteenzet in het ontwerpbesluit, dat C(P)S-aanbieders in staat zijn om alle verschillende 

soorten verkeer te factureren. In beginsel, zeer uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, dient 

KPN hierin te voorzien op basis van fysieke toegang in de vorm van C(P)S. Het college is van 

oordeel dat KPN ook op basis van de huidige verplichtingen in uitzonderlijke omstandigheden in 
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een administratieve oplossing zou dienen te voorzien. Zo heeft het college in zijn besluit 

OPTA/IBT/2005/201249 van 30 juni 2005
1
 ook reeds een dergelijke oplossing overwogen. 

Omdat de noodzaak onvoldoende werd aangetoond, is dit verzoek tot een administratieve 

oplossing niet toegewezen. 

31. KPN: De noodzaak tot en proportionaliteit van het opleggen van de verplichting tot het doen van 

een referentieaanbod wordt niet, althans niet overtuigend, onderbouwd in het ontwerpbesluit. 

Alle bestaande bijzondere toegangsovereenkomsten zijn tot stand gekomen zonder dat er ten 

aanzien van bijzondere toegang deze verplichting tot het doen van een referentieaanbod gold 

(deze gold onder de oude Tw alleen voor interconnectie). Onduidelijk is derhalve welk 

mededingingprobleem het college met deze verplichting wil bestrijden.  

32. College: Het college verwijst voor de noodzaak om KPN te verplichten tot het doen van een 

referentie-aanbod naar hetgeen hierbij eerder werd gesteld in het ontwerpbesluit. KPN gaat niet 

inhoudelijk in op de argumenten die het college hiervoor aanvoert. In aanvulling hierop stelt het 

college dat het totstandkomen van interconnectiecontracten op zichzelf niet inhoudt dat deze 

redelijk zijn of dat sprake is van voldoende transparantie. Het college heeft overigens met 

betrekking tot de door KPN genoemde overeenkomsten later vastgesteld dat deze niet voldeden 

aan de wettelijke vereisten (zie onder meer ‘Besluit inzake de beoordeling door OPTA van de 

referentie-interconnectie-aanbieding van KPN Telecom B.V’ van 28 juli 2000
2
). De vaststelling 

van KPN dat het aanbod voldoende transparant was, komt niet overeen met de toenmalige 

zienswijze van het college (zie het voornoemde besluit). Hoewel KPN suggereert dat KPN 

vrijwillig tot overeenkomst is gekomen, geldt evenwel dat KPN ook vóór de inwerkingtreding van 

de oude Tw reeds gehouden was om interconnectie tot stand te brengen. 

33. ACT: ACT onderschrijft het onderscheid dat het college maakt tussen gespreksopbouw en lokale 

gespreksdoorgifte, maar wijst erop dat het van groot belang is dat de verplichtingen, die het 

college ten aanzien van beide diensten oplegt, niet divergeren. 

34. College: De opgelegde verplichtingen op de markt voor gespreksopbouw zijn identiek aan de 

verplichtingen op de markt voor lokale gespreksdoorgifte. Wat betreft tariefregulering is dezelfde 

bovengrensvariant (namelijk variant 2) van toepassing en ook de overige verplichtingen komen 

overeen.  

35. Edutel: Edutel stelt dat het college ten onrechte geen toegangsverplichting voor 

gespreksopbouw naar 088-nummers en 084/087-nummers heeft opgelegd. Een 

toegangsverplichting is voor Edutel noodzakelijk, evenals het college dit bij internetnummers, 

informatie- en amusementsnummers en VPN-nummers noodzakelijk vindt, om te kunnen 

concurreren op het gebied van de toegevoegde waarde- of bereikbaarheidsdiensten die worden 

aangeboden op basis van een ASP (‘Application Service Provider’) model. Het niet opleggen van 

een toegangsverplichting betekent volgens Edutel dat KPN als dominante partij van de 

betreffende wholesalediensten kan verhinderen dat andere partijen deze diensten kunnen 

aanbieden. Edutel is van oordeel dat ook de verplichtingen tot kostenoriëntatie, non-

discriminatie, transparantie en referentieaanbod dienen te worden opgelegd. 

                                                      
1
 Aanvullend besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake CPS-overig in het kader 

van het geschil tussen Tele2 Netherlands B.V. en KPN Telecom B.V, 30 juni 2005 

2
 OPTA/IBT/2000/202134. 
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36. College: Edutel is wel degelijk in staat om haar diensten aan te bieden, namelijk door 

gespreksafgifte aan te bieden aan KPN. Eventuele kosten die Edutel maakt in aanvulling op het 

termineren van het gesprek, bijvoorbeeld een doorschakeling naar een ander nummer, kan 

Edutel desgewenst in rekening brengen bij haar eigen klanten. Hiermee worden de kosten voor 

aanvullende routering neergelegd bij degene die ervoor kiest om op een bepaalde, meer 

kostbare wijze, aankiesbaar te zijn voor andere eindgebruikers. Voor 088-nummers en 084/087-

nummers is Edutel daarmee niet langer in staat om het eindgebruikerstarief van KPN voor het 

bellen naar Edutel-nummers vast te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat eindgebruikers 

worden geconfronteerd met zeer hoge tarieven die gevraagd kunnen worden door het bestaan 

van externaliteiten bij het afwikkelen van gesprekken (de bellende eindgebruiker en zijn 

aanbieder hebben geen controle over de kosten die door de gebelde aanbieder worden 

gevraagd, hierdoor worden deze kosten zo hoog mogelijk vastgesteld).  

37. Het college kan zich voorstellen dat, nu hij verhindert dat onredelijke tarieven tot stand komen, 

de business case van Edutel minder aantrekkelijk wordt. Dit argument is op zichzelf voor het 

college geen aanleiding om onredelijke tarieven toe te staan. Van belang is dat het in het geval 

van 084/087- en 088-diensten draait om bereikbaarheidsdiensten. Voor bereikbaarheidsdiensten 

geldt dat geen betaalde dienstverlening of content wordt geleverd, waardoor het niet voor de 

hand ligt om de originerende aanbieder uit naam van de terminerende aanbieder bedragen in 

rekening te laten brengen. In het geval van informatie of amusementsdiensten is het 

daarentegen noodzakelijk dat de originerende aanbieder meewerkt aan het in rekening brengen 

van de door haar aanbieders aangeboden betaalde dienstverlening en content.  

38. Tele2: Het college kwalificeert diensten zoals 0900-diensten en KPN voice-mail diensten ten 

onrechte als opbouw (originating) diensten in plaats van afgiftediensten. In het licht van CPS III 

is dit erg ongunstig voor de concurrentie (met KPN) op deze diensten, aangezien het risico van 

prijssqueeze reëel is. Dit standpunt van het college is ook in strijd met maar eigen consultatie 

inzake aankiesbaarheid uit 2003, zonder dat het college duidelijk maakt waarom hij thans dit 

standpunt heeft verlaten.  

39. College: Het college bestrijdt dat de wijze waarop hij de toegangsverplichting voor opbouw voor 

0900-diensten invult in zichzelf leidt tot prijssqueeze. Tele2 kan zelf bepalen welk retailtarief zij in 

rekening brengt, waaruit zij dan het C(P)S-tarief aan KPN, en de afdracht voor de informatie- of 

amusementsdienst moet betalen. Het college verplicht KPN, niet Tele2, om voor bepaalde 

diensten gespreksopbouw te leveren. Het college verwijst hiervoor naar paragraaf 9.2 van het 

ontwerpbesluit. Het college ziet daarom niet in wat de relevantie is van het door Tele2 

aangehaalde consultatiedocument van 19 juli 2002. Overigens merkt het college op dat de 

stelling in het consultatiedocument niet tot beleid van het college is verworden. 

40. Scarlet: Aandacht van het college is nodig voor de te rekenen verkeerstarieven voor de 090x 

verkeersstromen en de zich daarbij voordoende negatieve marges voor Scarlet. Scarlet acht het 

van belang dat voor het te hanteren tariefsmodel een vast of kostengeoriënteerd tarief zou 

moeten gelden. Daarbij is relevant dat voor 090x-verkeer een hogere marge dan voor ‘normaal’ 

verkeer zou moeten gelden, gelet op het feit dat dit verkeer een hoger risico (fraude risico) met 

zich meebrengt. 

41. College: Het college ziet erop toe dat de wholesalebouwstenen die Scarlet moet inkopen aan 
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voldoende prijsdruk onderhevig zijn. Voor zover dit niet het geval is, legt het college 

kostenoriëntatie op. Voor het overige is het primair aan Scarlet zelf om een marge te genereren. 

42. Colt: Colt acht het noodzakelijk dat het college zorgdraagt voor adequate maatregelen om te 

voorkomen dat KPN in retailrelaties gebruik maakt van informatie waarover zij beschikt in haar 

hoedanigheid van aanbieder van wholesaletoegangsdiensten. Pretium Telecom brengt dit punt 

ook naar voren. 

43. College: Op grond van de marktanalysebesluiten is het het wholesalebedrijf van KPN niet 

toegestaan om het eigen retailbedrijf te bevoordelen. Dit was overigens ook onder de oude Tw 

niet toegestaan. Het college acht dit een effectieve en passende maatregel om bevoordeling van 

het retailbedrijf door het wholesalebedrijf van KPN te voorkomen. 

44. Colt: Het is van belang dat de kostenoriëntatie en tariefverplichtingen betrekking hebben op alle 

onderdelen van de door KPN te leveren wholesale gespreksopbouwdiensten bij 0800/090x-

diensten. In het bijzonder is van belang dat wordt gewaarborgd dat KPN ook voor de incasso- en 

factureringsonderdelen van deze diensten kostengeoriënteerde tarieven in rekening brengt.  

45. College: De tarieven die KPN in rekening mag brengen voor ‘third party billing’, waaronder de 

incasso en facturering is begrepen, dienen kostengeoriënteerd te zijn. Zoals het college aangeeft 

onder randnummer 241 van het ontwerpbesluit, wordt deze vorm van dienstverlening als een 

noodzakelijk onderdeel beschouwd van de toegang ten behoeve van gespreksopbouw. 

46. MCI: De retentie van KPN voor 090x-diensten is veel te hoog.  

47. College: Het college merkt op dat de stelling van MCI op geen enkele wijze is onderbouwd. Het 

college ziet derhalve geen aanleiding om hierop in te gaan. Overigens merkt het college op dat 

de stelling van MCI niet wordt gedragen door de voor het college beschikbare gegevens. 
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2 De wholesale markt voor lokale doorgiftediensten op het vaste 

openbare telefoonnetwerk 

2.1 Afbakening van de relevante markt 

48. T-Mobile: Er is geen sprake van een aparte relevante markt voor lokale gespreksdoorgifte. 

Volgens T-Mobile maakt dit onderdeel uit van de markt voor gespreksafgifte. Lokale 

gespreksdoorgifte is geen aparte relevant markt volgens T-Mobile omdat in de praktijk dit 

gedeelte van KPN’s netwerk voor concurrenten niet dupliceerbaar blijkt. Dit blijkt volgens T-

Mobile ook uit het feit dat er geen vraag is naar de dienst ‘local terminating’ van KPN. Deze 

dienst is een component van het huidige gespreksafgiftetarief van KPN en komt overeen met 

‘lokale gespreksdoorgifte’. In de praktijk is dit goed werkbaar volgens T-Mobile. De benadering 

van het college noopt bovendien niet tot deze scheiding.  

49. College: Het college blijft bij zijn standpunt dat het gerechtvaardigd is om lokale doorgifte als 

afzonderlijke markt te nemen. Vanuit het oogpunt van repliceerbaarheid is het lokale centrale 

netwerk van KPN niet te vergelijken met aansluitlijnen (waarover gespreksafgifte en 

gespreksopbouw wordt geleverd). De make-or-buy-beslissing wordt op verschillende gronden 

gemaakt. De investeringsdynamiek ten aanzien van lokale gespreksdoorgifte is daarmee een 

andere dan die van aansluitingen. Overigens stelt het college tevens vast dat de 

marktafbakening geen gevolgen heeft voor de dominantie analyse en de verplichtingen die het 

college oplegt. 

2.2 Dominantieanalyse 

50. KPN: Het college concludeert op de markt voor lokale doorgifte ten onrechte dat alleen van het 

exact kopiëren van de netstructuur van KPN concurrentiedruk uit zou gaan. Volgens KPN gaat 

het college daarmee voorbij aan de concurrentiedruk die (zeker via de bovengelegen retailmarkt) 

uitgaat van kabelaanbieders, aanbieders van een glasvezelnetwerk en aanbieders van VoB. Ook 

is KPN van oordeel dat het college ten onrechte voorbij gaat aan de disciplinerende werking op 

de tarieven voor lokale doorgifte die uitgaat van VoB. KPN wijst tevens op een extra alternatief 

voor lokale doorgifte, dat eruit bestaat dat grootzakelijke klanten worden aangesloten middels 

een ILL. KPN stelt dat door bovengenoemde alternatieven zij in haar businessplan ervan uitgaat 

dat het aantal verkeersminuten (waaronder lokale doorgifte) in de komende reguleringsperiode 

tot en met 2008 met bijna 50% zal afnemen ten opzichte van 2005. 

51. College: Het college heeft op de retail verkeersmarkten in tegenstelling tot wat KPN suggereert 

vastgesteld dat geen sprake is van effectieve concurrentie. Deze beperkte concurrentie 

waarmee KPN op de retailmarkten voor verkeer wordt geconfronteerd, is in zeer hoge mate 

afhankelijk van de mogelijkheid om bij KPN lokale gespreksdoorgiftediensten af te nemen. 

Enerzijds hebben afnemers deze dienst nodig om C(P)S-diensten af te kunnen nemen, 

anderzijds om gespreksafgifte af te kunnen nemen. Indien KPN de tarieven voor lokale 

gespreksdoorgifte vrijelijk zou kunnen verhogen, zouden alternatieve aanbieders met ernstige 

price squeezeproblemen worden geconfronteerd. Gegeven deze grote afhankelijkheid, die 

overigens ook voor aanbieders op basis van glasvezel, kabel of VoB geldt (zij nemen immers op 

grote schaal lokale doorgifte tezamen met afgiftediensten af van KPN), wordt KPN niet of 
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nauwelijks gedisciplineerd bij het vaststellen van haar tarieven voor lokale gespreksdoorgifte. 

2.3 Mededingingsproblemen 

52. De ACT-leden: Door het definiëren van een markt voor lokale gespreksdoorgifte neemt het 

college ten onrechte de inefficiënte topologie van het netwerk van KPN tot uitgangspunt. 

Hierdoor laat het college in het ontwerpbesluit na KPN de verplichting op te leggen om het lokale 

verkeer efficiënter aan te bieden. 

53. Tele2 en Versatel: Andere partijen wijzen er eveneens op dat de afwezigheid van een 

economisch rendabel aanbod van KPN voor lokale uitrol een groot mededingingsprobleem in 

Nederland vormt. Het college laat na hieraan in het ontwerpbesluit iets te doen, hetgeen niet in 

lijn is met zijn op 24 april 2003 uitgebrachte Beleidsvoornemen inzake een redelijk aanbod voor 

lokale interconnectie.
3
 Dit heeft tot gevolg dat het niveau van infrastructuurconcurrentie in 

Nederland achter blijft bij dat in andere Europese landen. Het college zou moeten bevorderen 

dat er een realistisch commercieel aanbod door KPN wordt gedaan voor lokale interconnectie. 

Gesuggereerd wordt dat KPN, naast de opgelegde verplichtingen op de markt voor lokale 

gespreksdoorgifte, de verplichting dient te krijgen een aanbod te doen voor virtuele lokale 

doorgifte waarbij in het aanbod onderscheid wordt gemaakt tussen de afname van switching 

diensten en afname van transmissiediensten. De alternatieve aanbieder zou in die situatie dan 

virtueel van zijn eigen transmissie faciliteiten gebruik moeten kunnen maken. Op deze wijze kan 

de aanbieder die uitgerold is naar de LAP’s en dus geïnvesteerd heeft in co-locatie- en 

transmissiefaciliteiten deze investering in ieder geval terugverdienen met een lager lokale 

doorgifte-tarief. 

54. Vergelijkbare bedenkingen worden gemaakt onder de hiernavolgende sectie over verplichtingen. 

Partijen, zoals ACT en Orange stellen in dit verband een strengere wholesale price cap variant 

voor.  

55. College: Het college onderkent dat met het lokaal interconnecteren betrekkelijk hoge kosten 

gemoeid zijn. Het college kan deze kosten niet lager maken dan zij feitelijk zijn. Gegeven de 

beperkte repliceerbaarheid van deze infrastructuur acht het college het noodzakelijk dat KPN 

kostengeoriënteerde tarieven hanteert. De lokale centrales van KPN zijn niet optimaal toegerust 

voor het lokaal interconnecteren. Bij de plaatsing van de lokale centrales is in het verleden geen 

rekening gehouden met interconnectiemogelijkheden. Vóór de liberalisering van de 

telecommunicatiemarkt was hier minder aanleiding toe. Daarom acht het college het niet redelijk 

dat de kosten voor het mogelijk maken van lokale interconnectie volledig voor rekening van KPN 

zouden komen. Voor zover marktpartijen de huidige interconnectievoorwaarden onredelijk 

achten, kunnen zij door middel van een geschil betere voorwaarden afdwingen. 

2.4 Verplichtingen 

2.4.1 Transparantie 

56. KPN: De noodzaak tot en de proportionaliteit van het opleggen van de verplichting tot het doen 

                                                      
3
 OPTA/IBT/2003/201415. 
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van een referentieaanbod is niet overtuigend onderbouwd in het ontwerpbesluit met betrekking 

tot de markt voor lokale gespreksdoorgifte. KPN wijst erop dat veel bestaande 

interconnectieovereenkomsten tot stand zijn gekomen zonder dat ten tijde van het sluiten ervan 

de verplichting gold een referentieaanbod bekend te maken (geldt eerst sinds 15 december 

1998). Onduidelijk voor KPN is derhalve welk mededingingsprobleem het college met deze 

verplichting wil bestrijden. 

57. College: Het college verwijst voor de noodzaak om KPN te verplichten tot het doen van een 

referentieaanbod naar hetgeen hierbij eerder werd gesteld in het ontwerpbesluit. KPN gaat niet 

inhoudelijk in op de argumenten die het college hiervoor aanvoert. In aanvulling hierop stelt het 

college dat het totstandkomen van interconnectiecontracten op zichzelf niet inhoudt dat deze 

redelijk zijn of dat sprake is van voldoende transparantie. Het college heeft overigens met 

betrekking tot de door KPN genoemde overeenkomsten later vastgesteld dat deze niet voldeden 

aan de wettelijke vereisten (zie onder meer ‘Besluit inzake de beoordeling door OPTA van de 

referentie-interconnectie-aanbieding van KPN Telecom B.V’ van 28 juli 2000). De vaststelling 

van KPN dat het aanbod voldoende transparant was komt niet overeen met de toenmalige 

zienswijze van het college (zie het voornoemde besluit). Hoewel KPN suggereert dat KPN 

vrijwillig tot overeenkomst is gekomen, geldt evenwel dat KPN ook voor de inwerkingtreding van 

de oude Tw reeds gehouden was om interconnectie tot stand te brengen.  

2.4.2 Tariefregulering 

58. T-Mobile: Het separaat reguleren van gespreksafgifte en lokale gespreksdoorgifte heeft als 

risico dat het totale tarief voor het afleveren van gesprekken bij KPN stijgt. Dit kan volgens T-

Mobile niet de bedoeling zijn van regulering. Voor zover het college toch zou besluiten tot twee 

aparte markten, dan moet volgens T-Mobile in de definitieve besluiten als uitgangspunt worden 

vastgelegd dat het opknippen van de dienst gespreksafgifte in twee aparte diensten niet zal 

leiden tot een hoger tarief voor het afleveren van gesprekken dan voorheen, toen het nog als 

één dienst werd gereguleerd. Hiertoe meent T-Mobile dat het WPC-systeem, dat wordt gebruikt 

voor de bepaling van KPN’s kostengeoriënteerde tarieven, dient te voorzien in een ‘sanity check’ 

met de voorheen gebruikte BULRIC-methodiek. 

59. College: De door T-Mobile voorgestelde mogelijkheid dat de som van de tarieven voor 

gespreksafgifte en lokale gespreksdoorgifte hoger zal blijken dan het in het verleden als 

kostengeoriënteerd geldende tarief voor regionale gespreksafgifte volgt naar het oordeel van het 

college uit de systematiek binnen het nieuwe kader waarin de mededingingsproblemen op elke 

onderscheidenlijke relevante markt proportioneel moeten worden bestreden. Overigens zou de 

‘sanity check’ alleen voldoende betrouwbaar zijn als het BULRIC-model op dezelfde wijze als 

voorgaande jaren zou worden herzien. Dit zou betekenen dat het college samen met KPN en 

andere marktpartijen een enkele maanden durend traject moet doorlopen dat voor alle partijen 

tot een aanzienlijke hoeveelheid werk leidt. Het college vindt het voordeel van een ‘sanity check’ 

niet opwegen tegen de extra belasting voor betrokken partijen. 

60. ACT en Orange: Partijen delen niet de impliciete vaststelling (randnummers 271 en 273) van het 

college dat repliceerbaarheid van het netwerk naar lokale centrales in principe mogelijk is, ook 

niet na de huidige reguleringsperiode. Zij zijn het dan ook niet eens met de keuze van het 

college voor de toepassing van de voorgestelde tariefverplichting door middel van wholesale 
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price cap variant 2. Partijen achten daarentegen wholesale price cap variant 1 passend.  

61. ACT is van mening dat de hoge kosten die KPN rekent voor lokale interconnectie, voor zover die 

een gevolg zijn van het gebruik van verouderde protocollen door KPN, voor rekening van KPN 

zouden moeten komen, in de vorm van een efficiëntiekorting op basis van wholesale price cap 

variant 1 dan wel in de vorm van toerekening van wholesalespecifieke kosten (zie ook 

bedenkingen tariefregulering). 

62. College: Variant 1 kan uitsluitend worden opgelegd in het geval sprake is van infrastructuur die 

technisch niet dupliceerbaar is, zoals gespreksafgifte. Voor toegangsvormen waarbij sprake is 

van economisch moeilijk te dupliceren infrastructuur is variant 2 de meest strenge. Deze variant 

wordt dan ook door het college opgelegd voor deze markt, omdat het college met ACT van 

mening is dat lokale interconnectie in de komende reguleringsperiode niet op voldoende grote 

schaal tot stand zal komen. 

63. Overigens leidt de door het college voorgenomen tariefreguleringssystematiek ertoe dat 

inefficiënte kosten die samenhangen met het gebruik van verouderde protocollen door de 

toepassing van de comparatieve efficiëntie analyse worden gecorrigeerd.  

64. De ACT-leden: Daarnaast vinden de ACT-leden dat, in aanvulling op de opgelegde 

verplichtingen, moet worden gestimuleerd dat lokale interconnectie goedkoper en aantrekkelijker 

wordt, bijvoorbeeld door opheffing van het verbod om co-locatie voor MDF te gebruiken voor 

lokale interconnectie en de mogelijkheid van co-mingling. Colt wijst op het belang dat het college 

bij de verplichting tot het leveren van co-locatiedienstverlening tot een uniforme, geïntegreerde 

invulling overgaat. Het achterwege blijven daarvan leidt er volgens Colt toe dat marktpartijen te 

maken hebben met verschillende footprints voor diensten. Colt beschouwt dit als een vorm van 

‘strategisch productontwerp’, dat onnodig kosten en vertragingen voor de toegangvragende 

partijen met zich meebrengt. 

65. College: De door het college voorgenomen tariefreguleringssystematiek leidt ertoe dat 

inefficiënte kosten die samenhangen met het gebruik van verouderde protocollen door de 

toepassing van de comparatieve efficiëntie analyse worden gecorrigeerd.  

66. De door het college opgelegde verplichtingen aan KPN houden in dat KPN geen onnodige 

beperkingen mag opleggen. Immers, een onnodige beperking leidt tot een verminderde 

effectiviteit van de toegangsverplichting en beperkt daarmee de mededinging. Waar dergelijke 

onnodige beperkingen ertoe leiden dat de kosten voor marktpartijen om toegang af te nemen 

worden verhoogd heeft het college de mogelijkheid om in te grijpen. Hiertoe is bijvoorbeeld 

aanleiding indien andere aanbieders op kosten zouden worden gejaagd door een weigering van 

KPN om faciliteiten voor meerdere doeleinden te gebruiken, en tevens aannemelijk kan worden 

gemaakt dat dit een onnodige belemmering vormt. Strategisch productontwerp is niet 

toegestaan. 
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3 De wholesalemarkt voor interregionale doorgiftediensten op het 

vaste openbare telefoonnetwerk 

3.1 Afbakening van de relevante markt 

67. Partijen hebben geen bedenkingen geuit ten aanzien van de afbakening van deze markt. 

3.2 Dominantieanalyse 

68. KPN bestrijdt dat zij marktmacht zou hebben op deze markt, waardoor zij in staat zou zijn 

roofprijzen te hanteren voor interregionale doorgiftediensten. KPN bestrijdt de inschatting door 

het college van het (hoge) marktaandeel van KPN op deze markt. Niet alleen is onduidelijk op 

welke basis dit is berekend, ook vindt KPN dat onvoldoende is gemotiveerd waarom het door 

KPN zelf aangedragen marktaandeel niet juist zou zijn.  

69. Ook vindt KPN de overweging in het ontwerpbesluit, waarin het college stelt dat zonder AMM-

regulering het marktaandeel van KPN zou toenemen, niet alleen twijfelachtig maar ook 

irrelevant. 

70. College: Het college is bij het bepalen van het marktaandeel uitgegaan van al het verkeer dat 

tussen de regionale centrales wordt afgewikkeld, of dit verkeer nu over het netwerk van KPN of 

over het netwerk van andere aanbieders wordt getransporteerd. Hierbij is interne levering 

meegenomen. Naar het oordeel van het college wijkt deze benadering niet wezenlijk af van de 

benadering die KPN voorstaat. Overigens gebruikt het college het marktaandeel in deze markt 

als niet meer dan een indicatie. 

71. Voorts acht het college de aanname waarin gesteld wordt dat zonder AMM-regulering het 

marktaandeel van KPN zou toenemen, voldoende onderbouwd. Voor de analyse is deze 

aanname van ondergeschikt belang. Uitsluitend zou de analyse hierdoor veranderen indien zou 

blijken dat KPN in een situatie zonder regulering een aanmerkelijk zwakkere positie zou hebben 

op de markt, hetgeen niet het geval is. 

72. Priority Telecom bestrijdt de juistheid van de door het college vastgestelde marktaandelen op 

de markt voor interregionale gespreksdoorgifte. Zij is van mening dat interregionale 

gespreksdoorgifte niet op grote schaal door andere aanbieders dan KPN wordt aangeboden, 

zoals uit de door het college vastgestelde marktaandelen zou blijken. Het college laat ten 

onrechte achterwege het marktaandeel van de andere aanbieders dan KPN toe te lichten.  

73. College: In het marktaandeel is tevens interne levering meegenomen. Het marktaandeel is 

uitsluitend als indicator beschouwd in deze markt. Overigens stelt Priority met het college vast 

dat KPN over AMM beschikt in deze markt. Het college constateert daarom dat ook indien het 

marktaandeel hoger had moeten worden vastgesteld, dit niet van invloed zou zijn op de 

conclusie van het college ten aanzien van AMM. 

74. KPN: Naast het hoge marktaandeel bestrijdt KPN het tweede argument van het college op basis 

waarvan het concludeert dat KPN dominant is, te weten de asymmetrie tussen de positie van 
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KPN en de andere aanbieders. Dit argument gaat ervan uit dat nieuwe toetreders zich bij de 

uitrol hebben moeten conformeren aan de netwerkstructuur van KPN en daardoor met hogere 

kosten worden geconfronteerd dan KPN. KPN wijst erop dat dit enkele gegeven onvoldoende de 

conclusie rechtvaardigt dat dit een toetredingsbarrière zou vormen: niet alleen hebben ten 

minste vijf alternatieve aanbieders het regionale netwerk gerepliceerd ondanks deze vermeende 

barrière; ook is op geen enkele wijze onderbouwd dat alternatieve aanbieders van interregionale 

gespreksdoorgifte inderdaad duurzame kostennadelen zouden hebben. Ten slotte zou dit 

argument tot de niet te aanvaarden conclusie leiden dat KPN altijd en ongeacht haar 

marktaandeel en aanwezigheid van effectieve concurrentie, dominant zal blijven op de relevante 

markt, nu zij als incumbent als eerste haar netwerkstructuur heeft opgezet. 

75. College: Voor andere aanbieders dan KPN is het het meest efficiënt gebleken om op slechts 

een paar punten in Nederland centrales te plaatsen. Hierbij spelen schaalaspecten en 

voortschrijdende technologische mogelijkheden een rol. Het netwerk van KPN zou ook minder 

centrales hebben indien het netwerk thans volledig van de grond af aan zou worden opgebouwd. 

Vanuit de positie van deze aanbieders zou het voor de hand hebben gelegen om op slechts 

enkele locaties met elkaar te interconnecteren. Omdat echter een groot deel van het verkeer in 

Nederland origineert en termineert op het netwerk van KPN zijn andere aanbieders ertoe 

overgegaan om transmissie aan te leggen naar het betrekkelijk grote aantal regionale centrales 

van KPN. Alternatieve aanbieders hebben zich hiermee aangepast aan de grootste aanbieder, in 

plaats van andersom. Dit is in zichzelf te rechtvaardigen, wel heeft dit gezorgd voor een 

asymmetrische uitgangssituatie. Marktpartijen hebben substantiële kosten moeten maken om 

zich aan te passen aan KPN. Een alternatieve benadering had kunnen zijn dat KPN zich had 

aangepast aan de situatie van de nieuwe toetreders, waardoor KPN met extra kosten 

geconfronteerd was geweest. Immers, op een hoger niveau interconnecteren brengt juist voor 

KPN extra transmissiekosten met zich mee. Het college acht het evident en voldoende 

onderbouwd dat hier sprake is van een asymmetrie die zich vertaalt in duurzame kostennadelen 

ten opzichte van KPN. Het is naar de mening van het college hiermee niet zo dat KPN hierdoor 

ook op de lange termijn per definitie over AMM zal blijven beschikken. Integendeel, het college 

verwacht dat naarmate concurrenten een sterkere marktpositie zullen opbouwen de 

kwetsbaarheid van partijen minder groot wordt. Dit zal ertoe leiden dat deze asymmetrie van 

minder doorslaggevende betekenis wordt, en niet langer zal leiden tot mededingingsproblemen.  

3.3 Mededingingsproblemen 

76. Priority Telecom: Veel aanbieders zijn voor het afwikkelen van interregionale gespreksdoorgifte 

om een groot aantal redenen gebonden aan KPN. Priority vindt dat het college ten onrechte het 

gevaar van excessieve tarieven op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte niet heeft 

onderkend als een mededingingsprobleem. 

77. College: De infrastructuur ten behoeve van het leveren van interregionale gespreksdoorgifte is 

meerdere malen gerepliceerd. Dat betekent dat toegang tot de infrastructuur van KPN 

onmogelijk als een noodzakelijke verplichting kan worden beschouwd. Het college is zich ervan 

bewust dat het overstappen van KPN naar een alternatieve netwerkaanbieder aanpassingen 

vergt. Dit is ook de reden dat het college voorziet in een overgangstermijn. Priority stelt dat de 

dienstverlening die zij thans bij KPN afneemt niet geleverd wordt door andere aanbieders. Hier 

stelt het college tegenover dat aanbieders met een interregionale infrastructuur op substantiële 
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schaal interregionale gespreksdoorgiftediensten leveren. Het college kan zich voorstellen dat 

bepaalde afnemers van interregionale gespreksdoorgifte in het verleden weinig prikkels hebben 

gehad om over te stappen van KPN naar een andere aanbieder, gegeven het feit dat zij tegen 

gereguleerde tarieven interregionale doorgifte konden afnemen. Dit doet evenwel niet af aan de 

feitelijke en economische mogelijkheid daartoe. 

78. Orange vindt het onbegrijpelijk dat het college het doet voorkomen dat op markt voor 

interregionale gespreksdoorgifte (bijna) sprake zou zijn van effectieve mededinging. Het college 

gaat volgens Orange ten onrechte voorbij aan de diverse mededingingsproblemen op deze 

markt en legt ten onrechte niet de volgende verplichtingen op: bovengrens(tarief)regulering, 

toegangsverplichting, verplichting tot non-discriminatie, transparantieverplichting en verplichting 

tot het voeren van een gescheiden boekhouding. 

79. College: Orange geeft op geen enkele wijze aan waarom, ondanks de aanwezigheid van 

concurrerende infrastructuren, er sprake zou zijn van andere mededingingsproblemen dan het 

college heeft geïdentificeerd. Bij gebreke van een onderbouwing van haar stellingen handhaaft 

het college dan ook onverkort zijn standpunt uit het ontwerpbesluit dat er geen andere 

mededingingsproblemen aanwezig zijn.  

                                                     

3.4 Verplichtingen 

3.4.1 Tariefregulering 

80. KPN deelt de analyse van het college op de markt voor interregionale doorgifte dat de markt 

effectief concurrerend is. Noodzakelijkerwijs zou hieruit moeten volgen, aldus KPN, dat er geen 

noodzaak bestaat voor verplichtingen. Het ontwerpbesluit waarin wordt voorgesteld 

tariefregulering, gericht op het voorkomen van roofprijzen, op te leggen acht KPN dan ook niet 

consistent. Afgezien van de inconsistentie met de dominantieanalyse, is KPN het ook oneens 

met de voorgestelde tariefverplichting. In de eerste plaats gaat het college volgens KPN uit van 

de verkeerde veronderstelling dat KPN dominant is. De belangrijkste reden (de 

asymmetrietheorie) die het college hiervoor aandraagt, is op geen enkele wijze gerelateerd aan 

het door het college geschetste roofprijzenscenario. Bovendien klopt dit scenario niet, aldus 

KPN. KPN zet uiteen dat de kans dat alternatieve aanbieders zullen uittreden in een situatie 

zonder tariefregulering denkbeeldig is.  

81. College: In het ontwerpbesluit wordt uitvoerig uiteengezet waarom er, ondanks de verschillende 

concurrerende infrastructuren, zich bij het volledig wegvallen van de huidige regulering toch 

potentiële mededingingsproblemen voordoen.
4
 Het college geeft aan dat er een reëel risico is dat 

marktpartijen door prijsgerelateerde strategieën zullen worden verzwakt en gedwongen worden 

de markt te verlaten. Het bestaan van effectieve mededinging in aanwezigheid van regulering 

vormt, anders dan KPN lijkt te suggereren, geen garantie voor het bestaan van effectieve 

mededinging zonder regulering. 

82. KPN beweert dat roofprijzen niet aannemelijk zijn omdat uittreding onwaarschijnlijk is vanwege 

hoge verzonken kosten (uittreding bespaart weinig kosten, dus waarom zouden bestaande 

 
4
 Zie hoofdstuk 7 in het doorgiftebesluit.  
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partijen uittreden bij lage tarieven van KPN).  

83. Hiertegen brengt het college in dat de verzonken kosten weliswaar hoog zijn, maar de 

terugkerende en door uittreding vermijdbare kosten tevens zeer substantieel zijn. Dit blijkt uit de 

kosten waarmee marktpartijen die regionaal zijn uitgerold worden geconfronteerd.  

84. Tevens wordt een roofprijzenstrategie in deze markt aantrekkelijker door reputatie-effecten. Een 

toetreder zal zich namelijk twee maal bedenken alvorens toe te treden tot een markt waar de 

zittende onderneming heeft bewezen bereid te zijn zeer agressieve tarieven te hanteren. 

Bovendien kan KPN door rivalen aan te vallen op een belangrijke wholesale dienst als 

interregionale doorgifte, de positie van die rivalen in alle markten waar die dienst als input 

wordt gebruikt aan het wankelen brengen. Deze elementen maken het risico van roofprijzen door 

KPN volgens het college wel degelijk reëel.  

85. KPN stelt dat de voor interregionale gespreksdoorgifte voorgenomen tariefregulering 

merkwaardig is, en vraagt zich daarbij af of ze passend en proportioneel is. Kort gezegd betoogt 

KPN dat de voorgenomen ondergrensregulering, die is gebaseerd op de tariefontwikkeling 

binnen variant 4 van de WPC, niet aansluit bij het doel van de regulering, te weten het 

voorkomen van roofprijzen. In de WPC wordt immers uitgegaan van integrale kosten, die hoger 

zouden liggen dan de voor de constatering van roofprijzen relevante marginale (of gemiddelde 

variabele) kosten. 

86. Het college acht de voor interregionale gespreksdoorgifte voorgenomen tariefregulering wel 

degelijk proportioneel, zoals ook in het ontwerpbesluit is gemotiveerd. Het college is van oordeel 

dat een tariefstelling ter hoogte van de op EDC gebaseerde efficiënte kosten (bepaald met de 

benchmark tegen de 10% meest efficiënte US LECs) minimaal noodzakelijk is teneinde 

roofprijzen te kunnen uitsluiten. 

87. Het college merkt hierbij op dat in het mededingingsrecht in het algemeen sprake is van misbruik 

wanneer de prijs lager is dan de gemiddelde variabele kosten dan wel lager dan de gemiddelde 

totale kosten én onderdeel uitmaakt van een mededingingsbeperkend plan (de zgn. AKZO-test).
5
 

In netwerkindustrieën doet de enkele toepassing van deze regel echter geen recht aan de 

economische realiteit. De kostenstructuren in netwerksectoren zijn doorgaans sterk verschillend 

van die in andere sectoren, omdat de vaste kosten aanzienlijk hoger zijn. Zo kan de prijs gelijk 

aan de variabele kosten van een dienst aanzienlijk lager zijn dan de prijs die een exploitant moet 

rekenen om de totale kosten van het aanbieden van die dienst te dekken. In de Bekendmaking 

Toegang
6
 heeft de Europese Commissie dit onderkend, en de norm voor roofprijzen nader voor 

de telecommunicatiesector ingevuld.
7
 In de context van de onderhavige situatie waarin ten 

aanzien van een wholesale markt het mededingingsprobleem van roofprijzen is geconstateerd, 

acht het college de invulling voor variant 4 van de WPC hiermee in lijn. 

88. KPN: Ten slotte leidt de voorgestelde tariefregulering volgens KPN tot welvaartsverlies, in de 

                                                      
5
 Zaak C-333/95, Tetra Pak, Jur. 1996, I-5951 en Bekendmaking Toegang, ov. 112. 

6
 Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de 

telecommunicatiesector, Pb. 1998, 233/2 
7
 In Garzaniti (2004) (“Telecommunications, Broadcasting and the Internet: EU Competition Law and Regulation (2

nd
 edition)”), 

wordt op p.301 gesteld dat er ook van roofprijzen sprake kan zijn bij selectieve kortingen ten opzichte van prijzen die boven 
totale kosten liggen. Daarmee zou er behalve een kostentest ook een prijs discriminatie test zijn voor roofprijzen.   
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vorm van onderbenutting van haar capaciteit en inefficiënte infrastructuurinvesteringen. 

89. College: Het is het college onduidelijk waarom sprake zou zijn van inefficiënte investeringen 

indien KPN wordt verplicht haar kosten goed te maken. Indien andere aanbieders tegen lagere 

kosten kunnen produceren dan KPN zullen zij toe treden, indien dit niet het geval is zullen zij niet 

toetreden. Indien dit standpunt zou worden doorgetrokken zou het college KPN in zijn 

algemeenheid niet langer moeten toestaan om haar kosten goed te maken. 

90. Priority Telecom: Andere aanbieders dan KPN worden gedwongen een niet logisch netwerk te 

kopiëren met alle bijkomende kosten van dien.  

91. College: Partijen worden hiertoe niet gedwongen. Replicatie heeft reeds op grote schaal plaats 

gevonden zodat er voor partijen alternatieven zijn. 

3.4.2 Overgangsregime 

92. KPN: De verplichting waarbij KPN verplicht wordt bestaande klanten tot 6 maanden na 

inwerkingtreding van het besluit in de markt voor interregionale gespreksdoorgifte te blijven 

leveren, is overbodig, aangezien KPN er geen enkel belang bij heeft om inkomsten uit deze 

dienst mis te lopen. Bovendien begrijpt KPN niet waarom deze verplichting niet voor alle 

aanbieders van interregionale doorgifte geldt. 

93. College: Het opheffen van een verplichting die tot dan toe heeft gegolden brengt in de regel 

overgangsproblemen met zich mee. Te meer is dit het geval bij een toegangsverplichting 

waarvoor geldt dat afnemers tijd nodig hebben om te voorzien in een ander alternatief. Het 

instellen van een overgangstermijn voorkomt dat deze afnemers gedurende de termijn nodig om 

over te stappen overgeleverd zijn aan de toegangsverlenende partij en hierdoor zodanig onder 

druk worden gezet dat zij onder dwang ongunstige voorwaarden overeenkomen. KPN zou 

bijvoorbeeld prikkels kunnen ervaren om partijen onder dreiging van een onmiddellijke 

stopzetting van de toegang (hetgeen voor afnemers zou betekenen dat zij hun 

retaildienstverlening moeten stopzetten) te dwingen om het contract te verlengen. Voor andere 

aanbieders van interregionale doorgifte geldt deze problematiek uiteraard niet, omdat voor deze 

aanbieders geen sprake is van een toegangsverplichting die wordt opgeheven. 

94. Priority Telecom: De opgelegde toegangsverplichting voor (slechts) 6 maanden is niet reëel 

aangezien volgens haar blijvende regulering vereist is, nu passende concurrentie zich volgens 

Priority in de komende 3 jaar zich niet zal ontwikkelen. 

95. College: Op grond van het door Priority gestelde is er geen aanwijzing dat de door Priority 

aangegeven overstapproblemen zodanig zijn dat de overgangstermijn zou moeten verlengd. 

Priority doet hiertoe geen concreet voorstel, anders dan dat zij stelt dat de huidige regulering 

permanent moet worden opgelegd. Het college vindt voor een dergelijke permanente regulering, 

zoals hiervoor uiteen is gezet, echter geen rechtvaardiging en houdt vast aan zijn analyse in het 

ontwerpbesluit terzake. 

3.4.3 Overige bedenkingen 

96. Orange vindt het onbegrijpelijk dat het college het doet voorkomen dat er op deze markt al 

 18



(bijna) sprake is van effectieve concurrentie. Volgens Orange is er gelet op het marktaandeel 

van 60% van KPN, geen effectieve concurrentie. Op grond hiervan stelt Orange dat vrijwel alle 

mededingingsproblemen aan de orde zijn, en dat op grond daarvan het volledige pakket aan 

verplichtingen dient te worden opgelegd. 

97. College: In het ontwerpbesluit (paragraaf 6.7) heeft het college geconcludeerd dat, ondanks het 

hoge marktaandeel van KPN, de infrastructuur die benodigd is voor het leveren van 

interregionale gespreksdoorgifte, substantieel is gerepliceerd en dat het relatief eenvoudig is 

voor aanbieders die uitsluitend intern leveren om daarnaast ook aan derden te leveren. Derhalve 

is sprake van druk door (potentiële) concurrentie. Orange onderbouwt haar stelling dat er geen 

sprake is van effectieve concurrentie, niet. Het college ziet derhalve geen aanleiding om zijn 

ontwerpbesluit aan te passen.  
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4 De wholesalemarkt voor transit doorgiftediensten op het vaste 

openbare telefoonnetwerk 

4.1 Afbakening van de relevante markt 

98. KPN en Vodafone zijn het oneens met de afbakening van de markt voor 

transitgespreksdoorgifte. Volgens KPN baseert het college de markt voor 

transitgespreksdoorgifte op een definitie, in plaats van op een substitutie-analyse. Hierdoor zou 

directe interconnectie buiten de markt vallen. In de ogen van Vodafone maakt de 

transitdienstverlening deel uit van een ruimere markt waar ook de mogelijkheid tot directe 

interconnectie deel van uitmaakt. Vodafone stelt dat vanuit haar eigen positie directe 

interconnectie een reëel substituut vormt voor de transitdienst van KPN of van andere 

aanbieders van deze dienst. Vodafone acht het onzorgvuldig dat het college de positie van grote 

afnemers niet heeft betrokken in de besluitvorming. 

99. Het college kan zich voorstellen dat de betreffende passage (randnummer 140 van het 

ontwerpbesluit) onbedoeld deze suggestie wekt. Echter, na randnummer 140 voert het college 

wel degelijk een substitutie-analyse uit om vast te stellen in hoeverre verkeer dat wordt 

uitgewisseld via directe interconnecties als onderdeel van de relevante markt moet worden 

beschouwd.  

100. Om verwarring hierover te voorkomen zal het college paragraaf 140 anders formuleren. De 

strekking van deze passage blijft echter wel dat het uitwisselen van verkeer op basis van directe 

interconnecties voor intern gebruik niet dermate vergelijkbaar is met het leveren van een 

transitdienst aan derden dat het uitwisselen van verkeer op basis van directe interconnecties als 

interne levering dient te worden beschouwd en daarmee tot de markt behoort. 

101. Tele2 is van oordeel dat de markt voor transitdiensten (zowel lokaal als regionaal) alleen transit 

door derde partijen omvat. Lokale en interregionale gespreksdoorgifte bestaat volgens Tele2 

niet. Tele2 sluit hierbij aan bij het standpunt van Ofcom en de Europese Commissie. 

102. College: Anders dan Tele2 suggereert wijkt het college niet af van de Aanbeveling van de 

Europese Commissie. De Commissie laat in het midden of de markt voor doorgiftediensten nog 

verder dient te worden opgesplitst. Tele2 onderbouwt niet waarom zij van mening is waarom 

interregionale gespreksdoorgifte en lokale gespreksdoorgifte niet bestaan. Zij lijkt te bedoelen 

dat lokale en interregionale gespreksdoorgifte altijd onlosmakelijk met gespreksafgifte en 

gespreksopbouw verbonden zijn, maar onderbouwt dit niet nader. Het is daarom voor het college 

niet mogelijk om inhoudelijk in te gaan op de reactie van Tele2, anders dan te herhalen wat het 

college reeds in het ontwerpbesluit heeft opgenomen met betrekking tot de marktafbakening. 

103. Vodafone is van oordeel dat het college ten onrechte niet heeft onderzocht of er een 

onderscheid in markten zou kunnen bestaan tussen grote afnemers enerzijds en voor kleine 

afnemers anderzijds.  

104. KPN: Als het college van mening is dat de relatief geringe kopersmacht voor de kleine partijen 

op zichzelf een indicatie zou zijn van dominantie, was het logisch geweest dat hij had onderzocht 
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in hoeverre mobiele en vaste afnemers van transit tot aparte relevante markten behoren.  

105. College: De vraag of sprake is van een markt voor enerzijds mobiele en anderzijds vaste 

afnemers van transit is in ieder geval niet aan de orde, gegeven het feit dat niet wordt 

gediscrimineerd op basis van vast of mobiel, maar op basis van volume. Echter, ook een 

onderscheid op basis van het afgenomen volume leidt naar de mening van het college niet tot 

meerdere markten. In de eerste plaats zijn er drie staffels en zeven blocks of time, waartussen 

een tamelijk vloeiende overgang bestaat.  

106. De notie van één grote markt wordt onderstreept door de vaststelling dat de majeure 

tariefverlaging in 2004 voor de verschillende segmenten in de markt van een vergelijkbare orde 

van grootte was. Zoals hiervoor werd gesteld geldt tevens dat de voornaamste 

mededingingsbeperkende gedraging van KPN, de staffeling, zich uitstrekt over alle segmenten. 

Daarbij geldt dat zowel kleine afnemers als grote afnemers aangeven dat KPN in staat is relatief 

hoge tarieven te vragen. Een aantal aanbieders geeft zelfs aan dat de tarieven als excessief 

moeten worden beoordeeld. 

107. Orange: Het college heeft ten onrechte nagelaten in de markt voor transitgespreksdoorgifte drie 

deelmarkten te onderscheiden, respectievelijk voor transitverkeer naar vast, mobiel en platform.  

108. Het college deelt de mening niet dat uitsluitend ten aanzien van transit naar mobiel sprake is 

van een toenemende prijsdruk, ook ten aanzien van transit naar platforms en vast zijn 

alternatieven voorhanden die leiden tot een toenemende prijsdruk. In de tarieven die door KPN 

worden gehanteerd wordt dan ook geen onderscheid gemaakt naar de bestemming, in beginsel 

worden dezelfde tarieven gehanteerd. Aan de stelling van Orange ligt geen onderbouwing ten 

grondslag in de vorm van een substitutieanalyse, waardoor het voor het college moeilijk is vast 

te stellen hoe Orange tot deze conclusie komt. 

4.2 Dominantieanalyse 

109. KPN bestrijdt de conclusie van het college dat de mogelijkheid tot het aangaan van directe 

interconnecties niet zodanige prijsdruk uitoefent op de hypothetische monopolist van 

transitgespreksdoorgifte dat deze niet in staat is om een competitieve prijs met 5 tot 10 procent 

te verhogen. 

- Ten eerste merkt KPN op dat het aangaan van directe interconnecties in de praktijk reeds bij 

lage volumes plaatsvindt. Ter illustratie heeft KPN een tabel opgenomen met vermoedelijke 

verkeersstromen tussen interconnectiepartners. 

- Ten tweede merkt KPN op dat de moeizame totstandkoming van directe interconnecties tussen 

partijen die geen wederzijds belang hierbij hebben volledig opgelost kan worden door het 

handhaven van interoperabiliteitsverplichtingen. 

- Ten derde stelt KPN dat een verhoging van 5 tot 10 procent zou leiden tot het verlies van 

verkeer van KPN [    BEDRIJFSVERTROUWELIJK   ], en waarschijnlijk nog meer partijen. 

- Ten vierde geeft KPN aan dat het college eraan voorbij gaat dat ook indien partijen slechts met 

een beperkt aantal partijen directe interconnectie hebben zij interessant kunnen zijn als 

leverancier voor andere aanbieders.  

- Ten vijfde bestrijdt KPN de conclusie van het college dat KPN dominant is op de markt voor 

transitgespreksdoorgifte. Volgens KPN hinkt het ontwerpbesluit op twee gedachten. Enerzijds 
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zegt het college dat er sprake is van effectieve concurrentie die zich uit in dalende prijzen, 

toetreding van nieuwkomers, directe interconnectie, een dalend marktaandeel van KPN en nog 

meer concurrentie in de toekomst. Anderzijds ziet het college dat KPN een relatief hoog 

marktaandeel heeft en dat kleinere vaste aanbieders wellicht minder kopersmacht hebben dan 

grote mobiele afnemers. KPN is van oordeel dat het marktaandeel een slechte indicator is voor 

de aanwezigheid van effectieve concurrentie.  

- Ten zesde vindt KPN dat de relatief geringe kopersmacht voor de kleine partijen op zichzelf 

geen indicatie is voor marktmacht.  

- Ten zevende is KPN van oordeel dat de dominantieanalyse bevestigt dat directe interconnectie 

onterecht niet tot de relevante markt is gerekend. 

- Ten achtste stelt KPN dat relevante schaalvoordelen uitsluitend bestaan indien KPN voor alle 

andere partijen de transitdiensten zou verlenen. Door het gevaar van ‘cherry-picking’ van 

bepaalde bestemmingen door andere aanbieders loopt zij het risico deze schaalvoordelen kwijt 

te raken en ervaart zij druk op haar tarieven. Zij concludeert hieruit dat schaalvoordelen tussen 

KPN als grote aanbieder ten opzichte van andere, kleine aanbieders niet relevant zijn.  

- Als negende argument suggereert KPN door de tekst heen een aantal malen dat het college in 

het ontwerpbesluit stelt dat sprake is van effectieve concurrentie en effectieve prijsdruk (KPN 

doet dit onder meer in voetnoot 6, waarin KPN aangeeft dat van een ‘cellophane fallacy’ geen 

sprake kan zijn).  

110. Ook Vodafone is het oneens met de vaststelling door het college dat KPN dominant is op de 

markt voor transitgespreksdoorgifte. Dit geldt in elk geval niet in de door Vodafone voorgestelde 

markt voor grote aanbieders. Vodafone wijst ter adstructie op de significante druk die grote 

aanbieders kunnen uitoefenen op de prijsstelling van KPN, alsmede de mogelijkheid voor deze 

grote aanbieders om over te stappen naar andere transitaanbieders of naar de mogelijkheid van 

directe interconnectie. Volgens Vodafone leidt het door KPN gebruikte stelsel van 

volumekortingen ook tot lagere tarieven voor de kleine aanbieders. Vodafone bestrijdt de 

opvatting van het college (in randnummer 186) dat het hanteren van volumekortingen 

prijsdiscriminatie zou impliceren. Een dergelijk stelsel is volgens Vodafone toegestaan onder het 

mededingingsrecht en een logisch uitvloeisel van een normaal functionerende markt. 

111. College: Ten aanzien van het eerste argument van KPN constateerde het college ook reeds in 

het ontwerpbesluit dat het denkbaar is dat bij relatief lage volumes (tussen één en twee miljoen 

minuten per maand) directe interconnectie haalbaar is in specifieke gevallen, waarin bijvoorbeeld 

sprake is van wederzijdse belangen en de staffeling door KPN niet remmend werkt.
8
 In paragraaf 

6.2.3 van het ontwerpbesluit zet het college uitgebreid uiteen waarom replicering niettemin in de 

praktijk onvoldoende plaatsvindt. KPN gaat niet in op deze argumenten. Daar waar het college 

de suggestie heeft gewekt dat de problemen zich beperken tot uitsluitend vaste aanbieders geeft 

het college aan dat dit een onjuiste suggestie is. De problemen strekken zich uit over de gehele 

markt. Wel komen de problemen het meest pregnant naar voren bij de kleinere afnemers. Het 

college zal paragraaf 6.2.3 van het ontwerpbesluit op dit punt verduidelijken.  

                                                     

112. Ten aanzien van het tweede argument van KPN merkt het college op dat deze problematiek met 

name speelt ten aanzien van mobiele partijen. Om deze reden legt het college aan mobiele 

 
8
 Overigens zijn de inschattingen die KPN maakt in de tabel ten aanzien van de verkeersvolumes over bepaalde directe 

interconnecties niet in overeenstemming met de werkelijke verkeersvolumes. 
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partijen aanvullende verplichtingen op ten aanzien van directe interconnectie. Het college 

verwacht dat deze maatregelen de repliceerbaarheid zullen verhogen. Het college realiseert zich 

hierbij evenwel tevens dat dit niet onmiddellijk zal leiden tot het verdwijnen van de problemen 

met directe interconnectie met mobiele aanbieders.  

113. Ten aanzien van het derde argument stelt het college vast dat dit zeer speculatief is, en   

[            

     BEDRIJFSVERTROUWELIJK    

  

                                                                                                ]. KPN gaat hierbij bovendien 

voorbij aan het effect van de staffel, die partijen prikkels geeft om zoveel mogelijk verkeer bij 

KPN af te handelen om te voorkomen dat zij in een ongunstigere staffel terecht komen. 

114. Ten aanzien van het vierde argument merkt het college op dat hem bekend is dat dit in de 

praktijk gebeurt, en het college is het met KPN eens dat dit een bron van prijsdruk kan zijn. In de 

praktijk geldt wel dat dergelijke oplossingen relatief duur kunnen zijn door hoge 

coördinatiekosten, een minder efficiënt gebruik van het netwerk (meer switching en transmissie) 

en dat het ontmoedigd wordt door de staffel van KPN. Het beeld dat KPN schetst dat partijen 

zonder meer directe interconnecties kunnen gebruiken om transitdiensten aan te bieden is 

daarom niet juist. 

115. Ten aanzien van het vijfde argument beschouwt het college het marktaandeel als niet meer dan 

een indicator. Dat betekent dat de analyse primair steunt op de economische analyse waarbij de 

relevante dominantiecriteria worden onderzocht. Hierbij wordt verwezen naar de 

dominantieanalyse van het ontwerpbesluit, opgenomen in hoofdstuk 6. 

116. Ten aanzien van het zesde argument stelt het college vast dat er verschillen zijn tussen 

verschillende aanbieders ten aanzien van hun onderhandelingspositie. Dit houdt echter niet in 

dat KPN uitsluitend marktmacht heeft ten aanzien van kleine aanbieders. Ook de grotere 

afnemers hebben vooralsnog beperkte alternatieven. De marktmacht van KPN manifesteert zich 

ook in die zin over de gehele breedte van de markt waar het gaat om de belangrijkste gedraging 

van KPN om deze marktmacht te behouden: de staffeling van de tarieven. Aanbieders worden 

hierdoor ontmoedigd om bij andere aanbieders transit af te nemen of zelf alternatieve 

infrastructuur op te zetten. 

117. Ten aanzien van het zevende argument is het college in de marktanalyse uitgebreid ingegaan op 

de rol die directe interconnectie speelt in de marktanalyse, en deelt de mening van KPN dat 

directe interconnecties zeker een disciplinerend effect hebben op KPN. Echter, naar het oordeel 

van het college is dit effect onvoldoende om de AMM-positie van KPN te neutraliseren. 

118. Het achtste argument is voor het college niet te volgen. Het is heel wel denkbaar dat KPN zijn 

tarieven niet boven een bepaald niveau kan vaststellen omdat dan interessante verkeersstromen 

zullen worden weggehaald, en minder interessante verkeersstromen resteren. Het is immers 

logisch dat boven een bepaalde prijs voorheen te kostbare alternatieven economisch haalbaar 

worden. Dat neemt niet weg dat KPN zolang zij onder dat niveau blijft kan profiteren van haar 

schaalvoordelen. Hierdoor worden andere aanbieders naast KPN met structureel hogere kosten 

geconfronteerd. Het college acht het in tegenstelling tot KPN evident dat dit verschil in 
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uitgangsposities relevant is voor de dominantieanalyse. 

119. Ten aanzien van het negende argument geeft het college weliswaar aan dat het onwaarschijnlijk 

is dat KPN in staat zal zijn de komende reguleringsperiode duurzaam excessieve tarieven te 

hanteren, dit wil geenszins zeggen dat de tarieven zich hiermee thans op een voldoende 

concurrerend niveau bevinden. Sterker nog, het college zal de tariefontwikkeling nauwgezet 

volgen en zal strengere regulering ernstig overwegen indien geen sprake zal zijn van 

toenemende concurrentie en een tariefontwikkeling die op toenemende concurrentie wijst. 

4.3 Mededingingsproblemen 

120. De ACT-leden bestrijden de analyse van het college op de markt voor transitgespreksdoorgifte, 

in het bijzonder de conclusie van het college dat door KPN geen buitensporige prijzen kunnen 

worden gehanteerd. 

121. College: De ontwikkelingen in de markt zijn zodanig dat KPN de komende reguleringsperiode 

niet in staat is om buitensporige tarieven te hanteren. Het college verwacht dat de dalende 

tendens van de tarieven zich de komende jaren zal voortzetten als gevolg van de toenemende 

prijsdruk op KPN. Het college stelt voorts vast dat ACT haar stelling dat de tarieven excessief 

zouden zijn zeer beperkt onderbouwt. Daarnaast heeft ACT in een pleitnotitie
9
, eveneens gesteld 

dat de markt vanaf 2004 duidelijk in beweging is gekomen. 

122. KPN is van oordeel dat het college heeft nagelaten ten aanzien van de door hem 

geïdentificeerde potentiële mededingingsproblemen in de markt voor transitgespreksdoorgifte te 

onderbouwen waarom deze zich voor zouden kunnen doen. Het college beperkt zich volgens 

KPN tot een redenering die erop neer komt dat KPN dominant is en dus prikkels heeft om zich 

misbruikelijk te gedragen. Dit levert volgens KPN niet alleen een motiveringsgebrek op, maar 

ook ontbreekt hierdoor een legitimatie voor het opleggen van verplichtingen. 

123. College: KPN is weinig specifiek in haar betoog. Het college is van oordeel dat hij wel degelijk 

een voldoende argumentatie heeft gegeven voor de waarschijnlijkheid van het optreden van 

mededingingsproblemen. Niet alleen heeft het college de prikkels onderzocht die KPN heeft tot 

mededingingsbeperkend gedrag, maar tevens de daadwerkelijke mogelijkheden die KPN hiertoe 

heeft. Het college verwijst hiervoor naar hoofdstuk 7 van het ontwerpbesluit, waarin potentiële 

mededingingsproblemen aan de orde komen. 

124. Vodafone is van oordeel dat voor het opleggen van een verplichting op de markt voor 

transitgespreksdoorgifte geen aanleiding bestaat omdat zich op deze markt geen relevant 

mededingingsprobleem voordoet. De voorgestelde verplichting acht zij niet passend, nu het 

college zelf concludeert (randnummer 202 ev.) dat er op de markt geen daadwerkelijke concrete 

problemen voorkomen. De door het college geschetste omstandigheid dat door het hanteren van 

volumekortingen kleine aanbieders hogere tarieven moeten betalen dan grote aanbieders 

hetgeen leidt tot uitholling van de marges op de retailmarkten waarop deze kleine aanbieders 

actief zijn, levert volgens Vodafone geen mededingingsprobleem op. Volgens Vodafone is het 

                                                      
9
 Pleitnotitie ten behoeve van de zitting van de Rechtbank van Rotterdam op 25 november 2004, inzake beroep op de 

beslissingen op bezwaar voor de EDC-besluiten. 
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een normaal economisch gegeven dat de kosten per eenheid voor een kleine afnemer hoger zijn 

dan voor een grote afnemer. Daar staat tegenover, aldus Vodafone, dat de organisatie en 

overheadkosten van kleine aanbieders lager zijn. Het college gaat aan deze aspecten ten 

onrechte voorbij in zijn analyse, aldus Vodafone. Zoals Vodafone ook aangeeft in het eerdere 

deel van haar betoog zijn de lagere tarieven die zij betaalt in ieder geval voor een deel toe te 

schrijven aan de onderhandelingspositie die zij heeft. 

125. Vodafone wijst er voorts op dat de voorgestelde maatregel ook de mobiele afnemers treft terwijl 

er slechts een probleem is geconstateerd op de vaste retailmarkt. Dit maakt dat de maatregel 

niet proportioneel is. 

126. Verder acht Vodafone het onwaarschijnlijk dat de voorgestelde maatregel daadwerkelijk leidt tot 

stimulering van alternatieve aanbieders van de transitdienst, nu het college achterwege laat te 

bepalen op welk niveau KPN haar uniforme tarief moet vaststellen. Hierdoor behoudt KPN de 

vrijheid om haar tarief vast te stellen op een voor haar optimaal niveau. [                        

                                                       BEDRIJFSVERTROUWELIJK   

 

                                                                 ].   

127. Ten slotte is Vodafone van oordeel dat het college de voorgestelde maatregel, het verbod op het 

hanteren van volumekortingen, ten onrechte heeft gekwalificeerd als een maatregel op grond 

van artikel 6a.7 van de Tw. De Tw bevat volgens Vodafone ook geen andere bepaling waarop 

deze maatregel kan worden gebaseerd. De maatregel is derhalve strijdig met de wet, aldus 

Vodafone.  

128. College: Er doen zich wel degelijk problemen voor op deze markt, anders dan Vodafone hier 

suggereert. Het college stelt vast dat de verschillen tussen de staffels niet verklaard worden door 

schaalvoordelen. Het college constateert dat de transitmarkt zowel vaste als mobiele afnemers 

omvat. De regulering strekt zich uit over de gehele markt. Overigens hebben ook mobiele 

aanbieders aangegeven dat zij problemen ondervinden met betrekking tot de transitmarkt. Het 

enkele gegeven dat bepaalde afnemers in een markt geen problemen ondervinden impliceert 

bovendien niet dat de regulering om mededingingsproblemen op te lossen niet van toepassing 

zou zijn voor deze afnemers. De maatregel leidt volgens Vodafone tevens tot overregulering in 

het licht van de voorgestelde verplichtingen op de andere wholesale- en retailmarkten. Vodafone 

stelt in het voorgaande dat zij haar tarieven met KPN op basis van haar onderhandelingsmacht 

zo scherp mogelijk vaststelt. [            BEDRIJFSVERTROUWELIJK   

                                                                                                                         ] Vodafone spreekt 

zichzelf op dit punt tegen. [ 

                                                 BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

                                                                                                                                                       ]. 

129. Daarnaast volgt het college Vodafone niet in haar laatste bedenking. Uit de wet blijkt niet dat het 

college deze maatregel niet op mag leggen. Niet valt in te zien waarom de opgelegde 

prijsmaatregel niet kwalificeert als een verplichting betreffende het beheersen van de tarieven, 

als bedoeld in artikel 6a.7, eerste lid van de Tw.  

130. Ten slotte is Vodafone van oordeel dat de voorgestelde maatregel haar onevenredig schaadt. 
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Het college heeft ten onrechte de effecten van de voorgestelde regulering niet meegewogen, 

aldus Vodafone. Vodafone zal door de regulering evenveel gaan betalen voor de 

transitdienstverlening als haar concurrenten. Het college ziet niet in waarom dit Vodafone 

onevenredig veel schade toebrengt. 

4.4 Verplichtingen 

4.4.1 Kostenoriëntatie 

131. Orange is het eens met het opgelegde staffelverbod maar acht deze tariefverplichting als 

zodanig onvoldoende. Voor de voorgestelde deelmarkten naar vast en naar platform moet 

volgens Orange tevens bovengrens tariefregulering worden opgelegd, gezien de beperkte 

concurrentie op die markten. Voor alle drie de voorgestelde deelmarkten (respectievelijk voor 

transitverkeer naar vast, mobiel en platform) moet tevens ondergrensregulering worden 

opgelegd aan KPN. Deze ondergrensregulering zou volgens Orange ook moeten gelden indien 

het college vasthoudt aan één transitmarkt. 

132. College: Orange voert niet aan waarom een bovengrens moet worden gehanteerd voor transit 

naar vast en naar platforms, en waarom een ondergrens moet worden gehanteerd op alle door 

haar veronderstelde markten voor transit. Ook in het geval het college uitgaat van één markt 

voor transit acht Orange het noodzakelijk dat er een ondergrens wordt ingesteld. Het college 

veronderstelt dat Orange deze mening toegedaan is vanwege het gevaar van roofprijzen. Zij 

noemt dit echter niet, laat staan dat zij dit verder onderbouwt. Het is voor het college derhalve 

niet duidelijk waarom Orange een ondergrens noodzakelijk acht, te meer omdat volgens de 

analyse van het college zich juist meer prijsdruk dient te ontwikkelen, en een strategie van 

marktbrede roofprijzen niet aannemelijk is. 

133. De ACT-leden: Op de markt voor transitgespreksdoorgifte heeft het college ten onrechte niet de 

verplichting tot kostenoriëntatie opgelegd. ACT trekt de vergelijking met de markt voor 

interregionale gespreksdoorgifte, waarin wel de verplichting tot kostenoriëntatie geldt, terwijl in 

beide markten volgens de ACT-leden de mededingingsproblemen van gelijke aard zijn. De 

stelling van het college dat de volumekortingen van KPN het enige mededingingsprobleem zijn 

onderschrijven de ACT-leden niet. Volgens hen wordt het meest urgente probleem in deze markt 

gevormd door de excessief hoge transittarieven. De ACT-leden dringen erop aan voor de 

tarieven voor transitgespreksdoorgifte de verplichting tot kostenoriëntatie op te leggen, waarbij 

zowel de ondergrens als de bovengrens wordt gereguleerd. Hiervoor zou wholesale price cap 

variant 1 gekozen dienen te worden. In het bijzonder vragen de ACT-leden aandacht voor het 

naar hun oordeel excessief hoge transitgesprekstarief voor het afwikkelen van 0800-verkeer 

afkomstig van mobiele bellers.  

134. College: De argumentatie van de ACT-leden is niet te volgen wanneer zij stellen dat de situatie 

op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte vergelijkbaar is met de situatie op de markt 

voor transitgespreksdoorgifte. Beide markten zijn principieel verschillend. Op de markt voor 

interregionale gespreksdoorgifte heeft een aanzienlijke replicering plaatsgevonden, terwijl deze 

replicering op de markt voor transitgespreksdoorgifte vooralsnog in veel beperktere mate heeft 

plaatsgevonden. De regulering op de markt voor interregionale gespreksdoorgifte richt zich dan 

ook op het voorkomen van uittreding door te lage tarieven, terwijl de regulering op de markt voor 
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transitgespreksdoorgifte zich juist richt op het aanmoedigen van toetreding, en het hierdoor 

versterken van de toenemende prijsdruk op deze markt. 

135. Gegeven de zich ontwikkelende concurrentie, die verder wordt versterkt door de maatregelen 

van het college, zowel ten aanzien van de interconnectievoorwaarden met mobiele aanbieders 

als de ontstaffeling van de tarieven, acht het college het niet aannemelijk dat excessieve tarieven 

tot stand komen. Juist voor de aanbieders die zich thans in de dure staffels bevinden zullen de 

tarieven naar verwachting aanzienlijk kunnen dalen. Evenwel zal het college de 

tariefontwikkeling op deze transitgespreksdoorgiftemarkt nauwlettend volgen en aanvullende 

maatregelen nemen indien de verwachte prijsontwikkeling zich niet voor zal doen. Hierbij wordt 

uiteraard ook gekeken naar tarieven voor het afwikkelen van 0800-verkeer afkomstig van 

mobiele bellers. Tot deze aanvullende maatregelen die alsdan overwogen zullen worden, 

behoort ook het toepassen van een strengere kostenoriëntatienorm. Overigens komt tariefvariant 

1 hierbij in geen enkel denkbaar geval in aanmerking gegeven de technische repliceerbaarheid 

van de voor transitgespreksdoorgifte benodigde infrastructuur. 

136. Colt: Kostengeoriënteerde transittarieven zijn volgens Colt noodzakelijk voor verdere 

marktontwikkeling. De thans in rekening gebrachte transittarieven door KPN zijn volgens Colt 

buitensporig hoog. 

137. College: Er zijn, gegeven de structuur van de markt en de zich ontwikkelende prijsdruk, 

onvoldoende aanwijzingen dat zich de komende jaren een reëel risico voor zal doen op 

buitensporige tarieven. 

138. Colt is van oordeel dat ook in geval van een ontluikende infrastructuurconcurrentie het opleggen 

van de verplichting tot kostenoriëntatie passend zou zijn. Dit gebeurt volgens Colt al in andere 

markten (zoals de wholesalemarkten voor huurlijnen) en bovendien voorziet het voorgestelde 

WPC-systeem daarin.  

139. Het college deelt de mening dat kostenoriëntatie en ontluikende concurrentie niet aan elkaar in 

de weg hoeven te staan. In deze markt vindt het college de verplichting tot kostenoriëntatie 

evenwel om bovengenoemde redenen niet passend. 

140. Colt: Tariefregulering op basis van kostenoriëntatie is ook noodzakelijk voor de 

transitdienstverlening naar 0800/090x-nummers. Zonder de verplichting tot kostenoriëntatie 

kunnen partijen niet meer concurreren met KPN bij het aanbieden van 0800/090x-diensten, met 

name waar het gaat om mass calling- en medianummers. 

141. College: De op te leggen verplichtingen zien erop dat zich meer prijsdruk zal ontwikkelen ten 

aanzien van transitdiensten. Deze toenemende druk zal ook gelden ten aanzien van transit naar 

0800/090x-bestemmingen. Voorts betwijfelt het college of de door Colt geschetste problemen 

onoverkomelijk zijn (Colt gaat niet in detail in op deze problemen). Het college kan zich 

voorstellen dat Colt hierover in onderhandeling treedt met C(P)S-aanbieders en KPN. Indien dit 

niet in redelijke oplossingen resulteert kan Colt een geschil indienen bij het college. 

142. Tele2 onderschrijft de conclusie van het college dat transitgespreksdoorgifte via het netwerk van 

een derde partij moet worden gereguleerd omdat directe interconnectie niet beschikbaar is en er 

geen commercieel levensvatbaar alternatief bestaat voor KPN’s transitdienst. Partijen zoals 
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Tele2 hebben geen alternatief voor KPN’s transitdienst en daarom moeten de tarieven worden 

gereguleerd op basis van FL-LRIC.  

143. College: Het reguleren op basis van FL-LRIC acht het college niet passend in een markt waarin 

sprake is van een geleidelijke ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie. 

4.4.2 Proportionaliteit staffelverbod 

144. KPN: Ten eerste acht KPN het opmerkelijk dat het college haar wel als dominant beschouwt op 

de markt voor transitgespreksdoorgifte maar dat enkel tariefregulering ten aanzien van de door 

KPN gebruikte staffelkorting als proportioneel wordt beschouwd (zie verder: annex Q 

tariefregulering). 

145. College: Anders dan KPN doet voorkomen legt het college naast tariefregulering tevens 

verplichtingen tot toegang, transparantie en non-discriminatie op. Anders dan KPN suggereert 

betekent het aantreffen van een AMM-positie in zijn algemeenheid niet dat hierbij automatisch 

een vorm van kostenoriëntatie dient te worden opgelegd. 

146. KPN: De gestaffelde prijsstructuur is door KPN aan de NMa voorgelegd en de NMa heeft geen 

aanleiding gezien om in te grijpen. Het bevreemdt KPN dat het college thans wel reden ziet tot 

ingrijpen. 

147. College: Ten aanzien van KPN’s opmerking over de NMa merkt het college op dat de NMa 

vanuit een ander wettelijk kader opereert, en daardoor ook tot andere verplichtingen kan komen. 

148. KPN: Het voorgenomen ingrijpen van het college heeft geen betrekking heeft op “klassieke” 

mededingingsproblemen die samenhangen met dominantie maar op een tariefsysteem, dat 

volgens KPN bovendien transparant en non-discriminatoir wordt aangeboden. 

149. College: Ten aanzien van de derde bedenking heeft het college in zijn ontwerpbesluit 

aangegeven waarom hij van oordeel is dat de staffelstructuur anticompetitieve effecten heeft. 

150. KPN: Volumekortingen zijn in het mededingingsrecht toegestaan, omdat ze geacht worden 

verband te houden met de onderliggende kosten. 

151. Tele2: Volumekortingen moeten worden toegestaan als ze in overeenstemming zijn met het 

mededingingsrecht. 

152. College: Het kader van de Tw wijkt op wezenlijke punten af van de Mw. Een verplichting tot 

kostenoriëntatie is naar de mening van het college niet proportioneel, omdat het mildere verbod 

op staffeling vooralsnog voldoende effectief wordt geacht. Het is aan het college om 

mededingingsproblemen te identificeren, en deze vervolgens op de lichtst mogelijke wijze te 

adresseren. Indien KPN het niet eens met de geïdentificeerde mededingingsproblemen of de 

gekozen verplichtingen te licht of te zwaar vindt, dient zij dit te motiveren. Een algemene 

constatering dat de Mw anders met staffeling om zou gaan – wat daar ook van zij – kan voor het 

college echter geen aanleiding zijn om zijn besluit aan te passen. 
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4.4.3 Gevolgen van het staffelverbod 

153. KPN: Het verbod op de gestaffelde prijsstructuur heeft tot gevolg dat de tarieven voor kleine 

afnemers zullen stijgen. KPN verwacht dat een aantal grote afnemers zal overstappen naar 

alternatieve oplossingen, waardoor de tarieven van de kleine afnemers nog verder zullen stijgen.  

154. College: Het scenario van KPN dat de tarieven voor relatief kleine volumes zullen stijgen acht 

het college onwaarschijnlijk, gegeven de mate van repliceerbaarheid van de benodigde 

infrastructuur, die door KPN als zeer hoog wordt ingeschat, en door het college als voldoende 

hoog om op termijn voldoende concurrentie te introduceren. Het college heeft de mate waarin 

KPN haar prijzen bij het afschaffen van staffels kan laten stijgen nader onderzocht aan de hand 

van een kwantitatieve modellering van de volumes in de verschillende staffels. Deze analyse 

wijst uit dat het onaannemelijk is dat KPN substantiële prijsstijgingen kan doorvoeren. 

155. KPN: De opgelegde verplichting leidt direct tot een afname van de capaciteitsbenutting en dus 

tot een verminderde efficiency van het vaste net van KPN. 

156. College: Het is een gegeven dat het introduceren van infrastructuurconcurrentie in 

netwerksectoren leidt tot het repliceren van infrastructuur, welke in het geval van een constante 

marktvraag leidt tot een afname van de capaciteitsbenutting van het netwerk van de incumbent. 

Hier tegenover staat dat de introductie van concurrentie prikkels geeft ter verhoging van zowel 

de productieve (afgezien van de verminderde schaalvoordelen) als de allocatieve efficiëntie. 

157. KPN: Het college houdt geen rekening met de mogelijkheden die partijen hebben om de vraag 

naar transit te bundelen en daardoor te profiteren van een gunstiger staffel. Het is KPN dan ook 

volstrekt onduidelijk hoe dit een positief effect kan hebben op de effectieve concurrentie, laat 

staan op de belangen van de afnemers. 

158. College: Het college heeft met deze mogelijkheden wel degelijk rekening gehouden. Dit leidt 

echter niet tot een andere conclusie. 

159. KPN: De opgelegde verplichting in de markt voor transitgespreksdoorgifte, te weten het verbod 

op het gebruik van de staffelstructuur, verhindert efficiënte prijsstelling in de markt, hetgeen op 

langere termijn nadelig is voor alle huidige transitafnemers van KPN. KPN concludeert dan ook 

dat als gevolg van deze regulering welvaartsverlies zal optreden.  

160. College: De redenering van KPN tendeert ernaar dat de markt voor transitgespreksdoorgifte een 

natuurlijk monopolie is waarin het optimaal is indien één partij alle transitverkeer verzorgt. 

Anderzijds stelt KPN echter in het overige deel van haar reactie dat schaalvoordelen niet van 

belang zijn en dat ook voor betrekkelijk kleine volumes vanaf één miljoen minuten per maand het 

reeds rendabel is om directe interconnecties aan te gaan. Uit de analyse komt naar voren dat 

een groot deel van de transitinfrastructuur op de langere termijn als repliceerbaar beschouwd 

kan worden, zij het dat deze repliceerbaarheid minder groot is dan KPN doet voorkomen. Van 

een naar een natuurlijk monopolie tenderende markt is volgens de bevindingen van het college 

dan ook geen sprake. Een welvaartsverlies in het geval van replicatie is om deze reden dan ook 

niet waarschijnlijk. In het voorgaande werd onder randnummer 155 daarentegen gesteld dat de 

welvaart naar verwachting juist zal toenemen indien zich meer concurrentie ontwikkelt. 

 29



161. Tele2: Het college zou KPN bovendien moeten verplichten om de co-locatie van actieve 

apparatuur in regionale en lokale centrales, die directe interconnectie tussen alternatieve 

aanbieders mogelijk maakt, te ondersteunen. Dit voorkomt het huidige inefficiënte gebruik van 

KPN’s transit netwerk.  

162. College: Indien Tele2 actieve apparatuur wil plaatsen op de centrales van KPN dient zij hiertoe 

een verzoek te doen bij KPN. Indien dit verzoek niet door KPN wordt gehonoreerd op de wijze 

waarop zij wil kan zij een geschil indien bij het college om de redelijkheid van het verzoek te 

toetsen. Indien KPN onnodige beperkingen stelt aan het gebruik van bepaalde faciliteiten, 

waardoor de kosten van Tele2 onnodig worden verhoogd en daarmee de effectiviteit van de 

toegangsverplichting wordt verminderd, kan er aanleiding zijn voor het college om deze 

beperkingen te verbieden. 

4.4.4 Premium transit 

163. KPN: Het college verklaart ten onrechte de verplichtingen voor transitgespreksdoorgifte, zonder 

enige marktanalyse of nadere toelichting van toepassing op ‘premium transit’. KPN is van 

oordeel dat premium transit een andere dienst is dan de ‘kale’ transitgespreksdoorgifte en als 

zodanig ook geen noodzakelijk, onlosmakelijk onderdeel van de transitgespreksdoorgiftedienst 

uitmaakt. In het ontwerp besluit laat het college volgens KPN ook na voor deze aanname 

argumenten aan te voeren. 

164. College: De premium-functionaliteit houdt met name in dat KPN zorgt voor het verrekenen van 

afgiftediensten die alternatieve aanbieders via indirecte interconnecties met elkaar uitwisselen en 

de uitonderhandeling van de gespreksafgiftetarieven (deze tarieven zijn gelijk aan de tarieven 

die KPN voor zichzelf bedingt). De premium-functionaliteiten zijn een integraal onderdeel van de 

huidige transitdienstverlening; tot nu toe levert KPN in het geheel geen 'kale' transitdienst, 

zonder premium-faciliteiten. De 'kale' transitdienst is binnen de gegroeide transitrelatie tussen 

KPN en haar afnemers, waarbij KPN de rol als ‘trusted third party’ vervuld moeilijk voor te 

stellen. Dit zou inhouden dat marktpartijen zelf zouden moeten bijhouden hoeveel minuten zij 

aan KPN doorgeven bestemd voor alle derde partijen, en dat alle aanbieders bij zouden moeten 

houden hoeveel verkeer zij ontvangen van KPN dat oorspronkelijk afkomstig is van andere 

aanbieders. Dit betekent dat deze aanbieders een uitgebreide administratie moeten bijhouden 

van het ontvangen en het verzonden verkeer, en daarnaast moeten beschikken over accurate 

overzichten van welke nummers op welk netwerk aankiesbaar zijn gemaakt (nummerregister). In 

het geval de originerende aanbieder de accuratesse van de terminerende partij onvoldoende 

vertrouwt (zodat er mogelijk onjuiste terminatingvergoedingen in rekening worden gebracht) 

dient tevens de originerende aanbieder de belminuten bij te houden.  

165. In de praktijk blijkt met name het verkrijgen van een accurate administratie van belminuten 

gecompliceerd te zijn. Dit wordt onderstreept door de strenge procedure die KPN hanteert 

voordat zij de administraties van andere aanbieders als voldoende accuraat erkent. Het 

factureren zou voor een terminerende partij gaan om ca. 60 facturen (60 partijen) per maand, 

hetgeen in zichzelf als complicerend maar niet onoverkomelijk moet worden beschouwd. De 

situatie wordt echter verder bemoeilijkt doordat de keuze om af te zien van de premium service 

niet bij één partij ligt: de bellende partij (A) moet premium betalen of de gebelde partij (C) moet 

extra kosten maken om de facturering te regelen. Dit kan in de praktijk leiden tot langdurige 
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procedures. Met name afnemers van grote volumes, die gunstigere tarieven kunnen bedingen, 

zullen in het algemeen minder bereid zijn andere afnemers rechtstreeks te factureren.  

166. Het college beschouwt met het oog op de moeilijkheden die partijen ondervinden om de 

facturatie over te nemen van KPN de premium-functionaliteiten als noodzakelijk. Indien afnemers 

niet in staat worden gesteld de premium-functionaliteiten tegen redelijke tarieven af te nemen, 

wordt hun concurrentiepositie verzwakt. Concurrenten van KPN zouden hiervan grote schade 

ondervinden. Indien de tarieven voor de premium-functionaliteiten niet gereguleerd zouden 

worden zou KPN in staat zijn, gegeven de afhankelijkheid van afnemers van deze 

functionaliteiten, de regulering van de 'kale' transitdienst te ontduiken. Immers, het effect van een 

verbod op staffeling van de 'kale' transitdienst zou KPN teniet kunnen doen door de premium-

functionaliteiten voor grote afnemers aanzienlijk goedkoper te maken dan voor kleine afnemers. 

Het college zal de ontwerpbesluittekst bij het gedeelte over de vaststelling van potentiële 

mededingingsproblemen (hoofdstuk 7 van het doorgifte ontwerpbesluit) aanpassen om 

bovenstaande argumenten mee te nemen. 

4.4.5 Overige bedenkingen 

167. Colt: De gescheiden boekhoudverplichting is noodzakelijk in het kader van 0800/090x-

dienstverlening, met het oog op de relatie die KPN heeft met haar interne onderdeel KPN 

Telecommerce.  

168. College: De noodzaak van deze verplichting wordt door Colt niet nader onderbouwd; Colt maakt 

het college niet duidelijk hoe de geïdentificeerde problemen zouden kunnen worden opgelost 

door de verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding. In de analyse van het 

college is van deze noodzaak niet gebleken. 

169. Tele2 is van oordeel dat de komende drie jaar geen verbod moet worden opgelegd op 

volumekortingen om te verzekeren dat KPN transitdiensten blijft leveren op commercieel 

levensvatbare voorwaarden. Deze tariefregulering is voorts inconsistent met de tariefregulering 

in andere markten. 

170. Het college vraagt zich af hoe het toestaan van volumekortingen zich verhoudt tot het verzoek 

van Tele2 om de strengst mogelijke vorm van kostenoriëntatie op te leggen. Enerzijds stelt Tele2 

dat KPN excessieve tarieven kan rekenen, anderzijds stelt zij dat KPN in staat moet blijven om 

commercieel levensvatbare tarieven te hanteren. Het college is niet in staat om inhoudelijk te 

reageren op deze tegengestelde, niet nader onderbouwde stellingen van Tele2 te reageren. De 

regulering van transit is naar de mening van het college niet inconsistent met de regulering op 

andere markten. Ten aanzien van transit geldt dat een zwaardere vorm van tariefregulering 

vooralsnog niet noodzakelijk is, omdat de problemen voldoende kunnen worden geadresseerd 

met het staffelverbod. Een dergelijke invulling van tariefregulering zal naar verwachting in andere 

markten onvoldoende zijn. Het college acht het verbod op staffeling de lichtst mogelijke 

maatregel om de geconstateerde mededingingsproblemen te adresseren. Dat gestaffelde 

tarieven niet op gespannen voet hoeven te staan met het mededingingsrecht gaat voorbij aan de 

voor de Tw wezenlijke vraag of de maatregel al dan niet passend is. Voorts is het college van 

mening dat het gegeven dat deze maatregel alleen wordt opgelegd op de transitdoorgiftemarkt in 

zichzelf geen inconsistentie bevat, zolang aannemelijk wordt gemaakt waarom juist deze 
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maatregel op zijn plaats is in de specifieke marktsituatie. Het opleggen van passende 

maatregelen kan immers met zich meebrengen dat maatwerk wordt geleverd. 

4.5 Aanpassingen naar aanleiding van zorg marktpartijen ten aanzien van 

gevolgen regulering 

171. Om tegemoet te komen aan de zorgen van marktpartijen, waaronder ACT, Tele2 en Vodafone 

dat het verbod op staffels niet het beoogde effect heeft, dan wel voor bepaalde marktpartijen 

onevenredige effecten heeft als gevolg van strategisch gedrag van KPN, stelt het college hier 

nogmaals uitdrukkelijk dat hij de effecten van de voorgenomen verplichtingen nauwlettend zal 

volgen. Indien hij ziet dat de prijsdruk zich over de gehele linie van de markt, dan wel ten 

aanzien van specifieke segmenten in de markt niet of onvoldoende verder ontwikkelt, zal hij 

strengere verplichtingen overwegen. Indien de marktontwikkelingen hier aanleiding toe geven, 

zal het college zo slagvaardig mogelijk ingrijpen in de tarieven die door KPN worden gehanteerd. 
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5 De wholesalemarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke 

openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie 

5.1 Afbakening van de relevante markt 

172. UPC: De markt voor vaste gespreksafgifte is door het college te eng afgebakend door de 

afgiftediensten die door UPC en anderen worden geleverd in isolatie (van de overige door haar 

aangeboden diensten) te beoordelen. Daarbij negeert het college volgens UPC dat afgifte 

diensten deel uitmaken van een bundel van diensten (inclusief originating- en transitdiensten) die 

door vaste aanbieders worden aangeboden. 

173. College: Voor de door UPC voorgestane marktafbakening, waarbij afgiftediensten deel uitmaken 

van een bundel met gespreksopbouw en -doorgifte mist het college helaas een onderbouwing. 

UPC stelt geen eigen substitutieanalyse, en geeft ook niet aan waarom de toch zeer 

verschillende diensten onderdeel zijn van een bundel. Het college handhaaft zijn eigen analyse 

en volstaat hier –bij gebreke van een onderbouwing door UPC van haar stelling- met de 

verwijzing naar de relevante passages in het ontwerpbesluit. 

174. T-Mobile: De vaststelling van het college dat sprake is van een aparte relevante markt voor 

lokale gespreksdoorgifte is onjuist. Volgens T-Mobile maakt dit onderdeel uit van de markt voor 

gespreksafgifte. Lokale gespreksdoorgifte is geen aparte relevant markt volgens T-Mobile omdat 

in de praktijk dit gedeelte van KPN’s netwerk voor concurrenten niet dupliceerbaar blijkt. Dit blijkt 

volgens T-Mobile ook uit het feit dat er geen vraag is naar de dienst ‘local terminating’ van KPN. 

Deze dienst is een component van het huidige gespreksafgiftetarief van KPN en komt overeen 

met ‘lokale gespreksdoorgifte’. In de praktijk is dit goed werkbaar volgens T-Mobile. De 

benadering van het college noopt bovendien niet tot deze scheiding. 

175. College: Zie hetgeen onder lokale gespreksdoorgifte is vermeld (randnummer 49 hiervoor). Daar 

stelt het college blijft bij zijn standpunt dat het gerechtvaardigd is om lokale doorgifte als 

afzonderlijke markt te nemen. Vanuit het oogpunt van repliceerbaarheid is het lokale centrale 

netwerk van KPN niet te vergelijken met aansluitlijnen (waarover gespreksafgifte en 

gespreksopbouw wordt geleverd). De make-or-buy-beslissing wordt op verschillende gronden 

gemaakt. De investeringsdynamiek ten aanzien van lokale gespreksdoorgifte is daarmee een 

andere dan die van aansluitingen. 

176. Daarbij komt dat het college de markt afbakent op basis van het soort nummer dat wordt bereikt, 

ongeacht de technologie die wordt gehanteerd. Waar op de retailmarkt nog zou kunnen worden 

ingebracht dat de gehanteerde technologie van invloed kan zijn op de marktafbakening, gegeven 

het feit dat een eindgebruiker een keuze heeft of kan hebben tussen een aansluiting op basis 

van PSTN of VoB, geldt op wholesaleniveau dat deze keuze zich in het geheel niet voordoet. 

Immers, een aanbieder van telefonie op de retailmarkt die een gesprek op een bepaalde 

aansluiting moet termineren heeft geen enkele keuze. Vanuit het oogpunt van vraag- en 

aanbodsubstitutie is er derhalve geen enkele reden om op wholesaleniveau onderscheid te 

maken tussen soorten gespreksafgifte op basis van aansluittechniek zolang de prijsvorming op 

een vergelijkbare wijze tot stand komt.  
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177. Het college erkent dat dit zou kunnen veranderen wanneer de prijsvorming ten aanzien van VoB-

afgiftetarieven zich wezenlijk zou gaan onderscheiden door de totstandkoming van bijvoorbeeld 

peering-agreements. Het college heeft dit reeds aangegeven (zie randnummer 408 e.v. van het 

ontwerpbesluit). Dergelijke ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om de marktanalyse op dit 

punt te herzien. Het college stelt echter tevens vast dat deze ontwikkeling vooralsnog op zich 

laat wachten, en dat het zeer onzeker is of deze ontwikkeling in de komende reguleringsperiode 

vorm zal krijgen, en zo ja welke vorm hieruit zal voortkomen. Tevens geldt dat het college reeds 

in de analyse van de retailmarkten, waarvan VoB-diensten een onderdeel vormen, uitvoerig 

heeft aangegeven dat zich op de retailmarkten problemen kunnen voordoen door excessieve 

VoB-gespreksafgiftetarieven (zie hiervoor: randnummer 305 e.v. van het ontwerpbesluit ten 

aanzien van de retailmarkten voor vaste telefonie). Het college ziet geen aanleiding of 

rechtvaardiging voor het buiten de relevante markten houden van gespreksafgifte op VoB 

aansluitingen.  

5.2 Dominantieanalyse 

178. Tele2: Alle aanbieders van afgiftediensten zouden moeten worden aangewezen als aanbieder 

met AMM om een level playing field te verzekeren en om predatory termination pricing te 

voorkomen. 

179. College: Alle aanbieders die een substantiële hoeveelheid afgifteverkeer afwikkelen, zijn 

aangewezen. 

180. KPN: KPN deelt de conclusie van het college dat naast KPN ook de andere aanbieders van 

vaste gespreksafgifte als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht voor gespreksafgifte worden 

aangewezen. KPN wijst er evenwel op dat in het ontwerpbesluit maar 19 aanbieders worden 

aangewezen terwijl er meer partijen op deze markt actief zijn. Deze zijn ten onrechte niet 

aangewezen, aldus KPN (zie p. 6).  

181. Het college zal zorgvuldig onderzoeken in hoeverre aanbieders ten onrechte niet worden 

aangewezen. In het finale besluit zal een volledige lijst met aanbieders van afgiftediensten 

opgenomen worden. 

182. Tiscali is ten onrechte aangewezen als aanbieder met AMM op de markt voor gespreksafgifte 

naar 088-nummers, om reden dat zij geen 088-(gespreksafgifte)diensten aanbiedt. De 

opmerking van het college (randnummer 303) dat aanbieders van gespreksafgifte naar 

geografische nummers in staat zijn om gespreksafgifte naar 088-nummers te verzorgen, acht 

Tiscali niet relevant. Tiscali stelt zich op het standpunt dat zij thans geen 088-

gespreksafgiftediensten aanbiedt en derhalve ook geen marktmacht heeft op die markt. 

183. College: Indien Tiscali geen bedrijfsnummer aanbod heeft om 088-nummers bij haar klanten te 

termineren ziet het college af van een aanwijzing van Tiscali ten aanzien van gespreksafgifte op 

deze nummercategorie. 

184. Tiscali: Tiscali is ten onrechte aangewezen als aanbieder met AMM op de markt voor 

gespreksafgifte naar geografische nummers. Tiscali stelt dat kleine aanbieders zoals zij zichzelf 

typeert, geen echte marktmacht kunnen uitoefenen, mede als gevolg van de disciplinerende 
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werking die de retailmarkt heeft op de wholesalemarkt.  

185. Anders dan Tiscali stelt, is het college van oordeel dat ook betrekkelijk kleine aanbieders in de 

praktijk prikkels hebben om hun tarieven te hoog vast te stellen, zonder dat zij worden 

gedisciplineerd. Het college houdt dan ook vast aan het ontwerpbesluit op dit punt (zie onder 

meer paragraaf 7.2.2). 

186. Tiscali: Ook nieuwe toetreders op de markt dienen bij toetreding als aanbieder met AMM te 

worden aangewezen.  

187. College: Er wordt op toegezien dat ook nieuwe toetreders geen mededingingsbeperkende 

gedragingen aan de dag kunnen leggen. Dit betekent dat het in de rede ligt dat het college ook 

deze aanbieders zal aanwijzen als zij gespreksafgifte gaan leveren. 

188. UPC: Mede als gevolg van de enge benadering van de markt heeft het college de 

concurrentieverhoudingen miskend die gelden op de markt voor gespreksafgiftediensten. UPC 

vindt dat de markt voor vaste elektronische communicatie een concurrerende markt is, zeker in 

het licht van de multiplay-ontwikkeling. Zo ondervinden kabelexploitanten volgens UPC niet 

alleen disciplinerende werking van concurrerende aanbiedingen voor vaste telefonie van KPN, 

Versatel, Wanadoo e.a. maar moeten zij in de prijsstelling voor hun multiplay aanbiedingen ook 

rekening houden met de prijzen die bedrijven rekenen voor (onder meer) internet en 

omroepdiensten.  

189. Het college is het niet eens met het vermeende bestaan van een retailmarkt voor elektronische 

communicatie. Het bestaan van deze markt wordt door UPC niet nader toegelicht, zodat het 

college hier volstaat met verwijzing naar zijn standpunt terzake in het ontwerpbesluit. Voor zover 

deze markt reeds zou bestaan, sluit dit volgens het college niet uit dat ondanks het bestaan van 

voldoende concurrentie op de retailmarkt, er evengoed sprake is van AMM op één van de 

bovenliggende wholesalemarkten, zoals de afgiftemarkt. Sterker nog, het college is van oordeel 

dat hij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat UPC daadwerkelijk over AMM beschikt. 

190. UPC: Ongeveer de helft van de alternatieve aanbieders hanteert afgiftetarieven die gelijk zijn 

aan die van KPN, en de anderen (behalve Versatel) tarieven die slechts fracties van een 

eurocent hoger liggen. UPC is van oordeel dat uit deze marktomstandigheden reeds voortvloeit 

dat zij zich niet onafhankelijk kan gedragen.  

191. College: Ook fracties van eurocenten zijn, gegeven het tariefniveau, zeer substantieel. Deze 

tarieven zijn tot stand gekomen onder invloed van regulering. Het college acht het aannemelijk 

dat de tarieven in een ongereguleerde situatie aanmerkelijk hoger zouden zijn. 

192. UPC: Het college heeft ten onrechte uit het enkele gegeven dat UPC een marktaandeel van 

100% heeft de conclusie getrokken dat zij AMM heeft. Volgens UPC is het college daarbij 

voorbijgegaan aan een aantal relevante concurrentiefactoren: In de eerste plaats is de stelling 

van het college dat aanbieders geen prijsdruk meer ondervinden na de uitkoppeling van het 

internetverkeer naar 06760-nummers niet (juist) onderbouwd; UPC is van oordeel wel degelijk 

prijsdruk te ondervinden. 

193. College: Aanbieders ondervinden inderdaad enige prijsdruk. Het college heeft echter 
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onderbouwd dat deze prijsdruk onvoldoende is. 

194. UPC: In de tweede plaats beschikt KPN vanuit haar dominante positie (veel grotere financiële 

huishouding en schaalvoordelen dan UPC) over een veel grotere onderhandelingsmacht dan 

alternatieve aanbieders; deze asymmetrie erkent het college zelf (randnummers 333 e.v), aldus 

UPC. Deze onderhandelingsmacht openbaart zich bijvoorbeeld in het voeren van eindeloze 

juridische procedures die KPN aanspant tegen elk afgiftetarief dat afwijkt van haar eigen tarief, 

met alle kosten van dien voor alternatieve aanbieders. 

195. College: Deze asymmetrie is voor het college juist aanleiding geweest om te differentiëren in de 

verplichtingen tussen KPN en de overige aanbieders. 

196. UPC: In de derde plaats erkent het college dat KPN wel onderhandelingsmacht heeft ondanks 

de wettelijke interconnectieverplichtingen maar verzuimt hij nader te onderzoeken in hoeverre dit 

werkelijk mogelijk is en daadwerkelijk gebeurt. 

197. Het college houdt zich reeds jarenlang bezig met de gespreksafgifteproblematiek, zowel op de 

vaste als op de mobiele markt. Daarnaast volgt het college de internationale ontwikkelingen op 

dit vlak nauwgezet. Het college beschikt anders dan UPC suggereert over een goed beeld over 

de onderhandelingsmacht van KPN. UPC laat helaas na haar andersluidende standpunt te 

onderbouwen, niet alleen in de huidige bedenkingen maar ook in de eerder toegezonden 

vragenlijst, waar expliciet op dit punt de input van partijen, waaronder UPC, is gevraagd. Bij 

gebreke hiervan legt het college de bedenking van UPC terzijde onder verwijzing naar de 

betreffende passage in het ontwerpbesluit. 

5.3 Mededingingsproblemen 

198. UPC: Het college concentreert zich ten aanzien van de mogelijke toegangsproblemen op het 

netwerk van KPN. Het college laat volgens UPC ten onrechte na te vermelden dat van 

toegangsproblemen ten aanzien van het netwerk van UPC in het geheel geen sprake is. 

199. College: Ook ten aanzien van het netwerk van UPC kunnen zich naar het oordeel van het 

college toegangsproblemen voordoen (zie paragraaf 8.2 van het ontwerpbesluit). Het college 

besteedt in het ontwerpbesluit uitdrukkelijk aandacht aan de toegangsproblemen ten aanzien 

van alle aanbieders die gespreksafgifte aanbieden. Het college volgt UPC om deze reden niet 

wanneer zij stelt dat ‘ten onrechte niet vermeld is dat in het geheel geen sprake is van 

toegangsproblemen’. Het college heeft dit immers nagelaten omdat wel degelijk sprake is van 

potentiële mededingingsproblemen ten aanzien van toegang voor een aanbieder als UPC. 

200. UPC: Het college heeft niet onderzocht of UPC zich daadwerkelijk dominant gedraagt en beperkt 

zich tot de redenering dat een AMM-partij dit gedrag zou kunnen vertonen. Ook ten aanzien van 

de mogelijkheid van buitensporig hoge tarieven ontbreekt een (kwantitatieve) onderbouwing en 

ontbreekt een antwoord op de vraag of de tarieven werkelijk buitensporig hoog zijn. Anders dan 

bij de markt voor mobiele gespreksafgifte vergelijkt het college de tarieven niet met de situatie in 

andere landen. 

201. Het college heeft in het ontwerpbesluit aannemelijk gemaakt dat UPC prikkels en mogelijkheden 

heeft om mededingingsbeperkend gedrag aan de dag te leggen. De huidige FTA-tarieven zijn 
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onderhevig aan regulering, waardoor deze tarieven geen weergave vormen van de tarieven in 

afwezigheid van regulering. Het is daarom niet mogelijk om aan te tonen dat de tarieven zonder 

regulering buitensporig hoog zouden zijn. Het college heeft derhalve een analyse verricht van de 

verwachte, aannemelijke gevolgen in een situatie zonder regulering. Deze analyse wijst uit dat 

het zeer aannemelijk is dat deze tarieven buitensporig zouden zijn in afwezigheid van regulering.  

202. KPN: De zienswijze van het college dat andere aanbieders bij het afleveren van verkeer bij 

eindgebruikers in veel grotere mate afhankelijk zijn van KPN dan andersom is onjuist. Van deze 

asymmetrie in belangen is volgens KPN totaal geen sprake en voor het opleggen van zwaardere 

verplichtingen aan KPN dan aan andere aanbieders is dan ook geen enkele aanleiding. In de 

eerste plaats wijst KPN erop dat het college in zijn stelling dat sprake is van een ongelijke 

onderhandelingspositie tussen KPN en een andere aanbieder eraan voorbijgaat dat KPN er een 

groot belang bij heeft dat zij aan haar eindgebruikers een “complete” dienst kan bieden. Dit is 

voor KPN niet anders dan voor andere aanbieders, aldus KPN.  

203. College: KPN gaat hiermee eraan voorbij dat in het geval haar eindgebruikers niet meer kunnen 

bellen met een aanbieder met een marktaandeel van enkele procenten of zelfs minder dan een 

procent dit een volstrekt andere situatie is als het omgekeerde, waarbij de eindgebruiker van een 

dergelijke kleine aanbieder de meerderheid van de Nederlandse huishoudens niet langer kan 

bereiken. Voor een dergelijke kleine aanbieder staat in een dergelijke situatie de continuïteit op 

het spel, terwijl dit voor KPN allerminst het geval is. De zwaarte van het belang voor KPN om 

een ‘compleet aanbod’ te doen aan haar eindgebruikers weegt naar het oordeel van het college 

dan ook niet op tegen de zwaarte van het belang voor een relatief kleine aanbieder om in staat 

te zijn gesprekken af te laten wikkelen op het netwerk van KPN.  

204. KPN: In de praktijk van vóór de regulering van de afgiftetarieven kwamen ondanks de verschillen 

in grootte tussen de aanbieders reciproque tarieven tot stand.  

205. College: Het college vindt hierin geen bevestiging van het standpunt van KPN dat vrije 

onderhandelingen leiden tot reciproque tarieven. In de eerste plaats was ook in 1997 sprake van 

onderhandelingen tussen ongelijkwaardige partijen, terwijl de verplichtingen op dat moment op 

het punt stonden te worden geïmplementeerd. Het begrip ‘vrij’ is derhalve hier voor het college 

niet op zijn plaats. Daarnaast deelt het college niet het standpunt van KPN dat reciproque 

tarieven per definitie redelijke tarieven zijn, getuige de differentiatie die het college passend acht. 

Reciproque tarieven kunnen daarnaast evengoed excessief zijn, ook om die reden is het vanuit 

de rol van het college onvoldoende om aan te sturen op reciproque tarieven.  

5.4 Verplichtingen 

5.4.1 Onderscheid afgifte via PSTN en via IP 

206. KPN geeft aan dat het college ten onrechte gespreksafgifte via PSTN en gespreksafgifte via IP 

technologie over één kam heeft geschoren. Dat KPN de ruimte wordt gelaten om non-

discriminatoir een gedifferentieerd tarief voor IP gespreksafgifte te hanteren, doet hier niet aan 

af. Hiermee gaat het college voorbij aan de marktdynamiek en de concurrentieverhoudingen in 

de markt voor op IP technologie gebaseerde diensten. KPN onderbouwt dit door aan te geven 

dat IP gespreksafgifte afwijkt van PSTN afgifte gegeven dat geen dedicated pad wordt opgezet 
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om een gesprek naar een IP gebruiker mogelijk te maken (‘packet switching’), en dat in de 

internetomgeving peering overeenkomsten (‘sender keeps all’) gebruikelijk is. 

207. Het college volgt KPN hierin niet. Juist met het feit dat het college KPN toestaat om voor IP 

gespreksafgifte generiek een lager tarief te vragen dan voor PSTN gespreksafgifte wordt KPN 

alle ruimte geboden om zelf recht te doen aan de met de IP technologie verbonden 

kostenvoordelen, of om te kiezen voor het principe van peering. Dat voor IP gespreksafgifte het 

generieke prijsplafond komt te gelden zoals dat ook voor PSTN gespreksafgifte van toepassing 

is, doet daar niet aan af. Overigens acht het college het niet alleen zeer onwaarschijnlijk maar 

ook onwenselijk dat voor IP gespreksafgifte een tarief zou kunnen komen te gelden dat hoger ligt 

dan het prijsplafond zoals dat ook voor PSTN gespreksafgifte geldt. De kostenvoordelen van IP 

technologie zouden daarmee immers niet tot uitdrukking komen en aan de eindgebruiker worden 

onthouden. 

208. KPN brengt naar voren dat voor de met ‘vertraagde reciprociteit’ gegeven asymmetrische 

invulling van de tariefregulering voor vaste gespreksafgifte geen plaats is, gegeven dat geen 

sprake is van een verschil in relevante machtsposities. Daarbij geeft KPN aan dat de met de 

vertraging bestaande afwijking van het reciprociteitbeginsel de wenselijke totstandkoming van IP 

peering overeenkomsten in het kader van de ontwikkeling van Voice over Breedband bemoeilijkt. 

De vertraagde reciprociteit werkt bij IP gespreksafgifte via IP technologie derhalve uit als een 

rem op innovatie en is in het nadeel van eindgebruikers. 

209. Zoals het college uitvoerig betoogt, rechtvaardigt het verschil in uitgangspositie van de overige 

aanbieders een gedifferentieerde benadering ten opzichte van KPN. Dit verschil in 

uitgangspositie beschrijft het college in paragraaf 10.6 van het ontwerpbesluit. KPN gaat niet 

inhoudelijk in op de argumentatie van het college, en onderbouwt haar stelling niet nader. 

210. Met betrekking tot het principe van peering acht het college het wenselijk dat partijen overgaan 

op innovatieve en efficiëntere vormen van interconnectie waarbij de overeengekomen wijze van 

verrekening recht doet aan de onderliggende kosten. Het college kan zich zeer wel voorstellen 

dat op peering gebaseerde vormen van verrekening daarbij als wenselijke opties naar voren 

komen. Indien partijen gezamenlijk besluiten voor hun VoB gespreksafgiftediensten dergelijke 

alternatieve regelingen overeen te komen, dus afwijkend van datgene dat voor afgifte op 

traditionele aansluitingen geldt, moet dit mogelijk zijn. Vertraagde reciprociteit staat hier, als 

zijnde het voor alternatieve aanbieders voor de door hun aangeboden gespreksafgifte geldende 

prijsplafond, dan ook niet aan in de weg. Van een remmende werking op innovatie en een 

nadelig effect voor eindgebruikers kan volgens het college dan ook geen sprake zijn.  

211. Waar KPN stelt dat alternatieve aanbieders wegens de derving van de op basis van vertraagde 

reciprociteit relatief hogere tarieven voor gespreksafgifte niet tot peering zullen willen overgaan, 

merkt het college op dat dit niet een op voorhand uitgemaakte zaak is maar afhankelijk van een 

veelheid van aspecten, zoals daar zijn de bestaande verhouding in de wederzijds geleverde 

afgiftediensten, de ontwikkeling van VoB, en de ontwikkeling van de relatieve marktaandelen 

daarin. Zo maakt bijvoorbeeld het PSTN verkeer vooralsnog het overgrote deel uit van het totale 

verkeer. Op grond hiervan is het college van oordeel dat dit argument niet kan opwegen tegen 

de argumentatie op grond waarvan het college tot de instandhouding van het principe van 

vertraagde reciprociteit heeft besloten. 
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212. Overigens bevestigt het college dat de in de Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste 

terminating tarieven opgenomen uitzonderingsclausule, die kort gezegd bepaalt dat partijen die 

aantoonbaar hogere efficiënte kosten hebben dan gereflecteerd in de vertraagd reciproque 

tarieven, komt te vervallen. Het college zal dit duidelijker opnemen in het besluit. 

5.4.2 Verplichtingen KPN 

213. KPN: Het ontwerpbesluit gaat volgens KPN volledig voorbij aan twee omstandigheden die de 

onderhandelingsmacht van KPN volledig teniet doen, te weten ten eerste het feit dat de 

afgiftetarieven van KPN zijn gereguleerd en ten tweede de wettelijke 

interoperabiliteitsverplichtingen.  

214.  College: Ten aanzien van het eerste geldt dat voorkomen moet worden dat een 

cirkelredenering wordt gebezigd. De analyse van het college begint met de situatie waarin geen 

AMM-regulering is opgelegd, en onderzoekt in hoeverre in een dergelijke situatie 

mededingingsproblemen optreden. De interoperabiliteitsverplichtingen heeft het college 

meegenomen in zijn analyse. Het college heeft echter beargumenteerd dat deze 

interoperabiliteitsverplichtingen onvoldoende zijn om de AMM-positie van KPN te neutraliseren. 

KPN gaat in zijn betoog steeds ten onrechte voorbij aan de argumentatie van het college dat 

KPN wel in staat is om door middel van het frustreren van de totstandkoming van interconnectie 

uitsluiting van marktpartijen te bewerkstelligen op de retailverkeersmarkten. Het college verwijst 

hierbij naar paragraaf 8.4 van het ontwerpbesluit. 

215. KPN: In het ontwerpbesluit wordt niet overtuigend gemotiveerd waarom de toegangsverplichting 

die aan KPN wordt opgelegd uitgebreider wordt ingevuld dan de aan andere aanbieders 

opgelegde toegangsplicht.  

216. College: Anders dan KPN stelt is het college van oordeel dat het ontwerpbesluit op dit punt 

voorziet in een dragende motivering. De positie van KPN is een geheel andere dan de positie 

van andere aanbieders, zoals onder meer onder randnummer 333 van het ontwerpbesluit wordt 

uitgewerkt. Omdat de gevolgen van het frustreren van tijdige toegang door andere aanbieders 

dan KPN veel minder groot zijn voor marktpartijen hebben deze andere aanbieders enerzijds 

minder prikkels om tegen te werken (het effect hiervan is immers maar beperkt) en hebben 

marktpartijen anderzijds minder last van deze tegenwerking als deze toch zou optreden.  

217. KPN: Het wordt niet duidelijk waarom de toegangsverplichting voor andere partijen wordt 

beperkt tot gespreksafgifte op geografische nummers en op 088-nummers.  

218. College: Deze beperking geldt ook voor KPN, zie onder meer hoofdstuk 8.2.7 en randnummer 

457 van het ontwerpbesluit. 

219. KPN: Er is geen noodzaak voor de opgelegde verplichting tot het doen van een 

referentieaanbod. Uit het ontwerpbesluit blijkt volgens KPN niet welk mededingingsprobleem het 

college hiermee beoogt te adresseren, waarom deze verplichting passend is en waarom niet 

volstaan kan worden met de algemene transparantieverplichting, die aan andere aanbieders van 

mobiele afgifte wordt opgelegd. Ter adstructie van haar standpunt wijst KPN op een groot aantal 

bestaande interconnectiecontracten die tot stand zijn gekomen voordat de verplichting tot het 

bekend maken van een referentie-interconnectieaanbieding in werking trad. Daarmee is volgens 
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KPN aangetoond dat het aanbod van KPN voldoende transparant was, zonder dat een wettelijke 

verplichting daartoe noopte.  

220. Het college verwijst voor de noodzaak om KPN te verplichten tot het doen van een referentie-

aanbod naar hetgeen hierbij eerder werd gesteld in het ontwerpbesluit. KPN gaat niet inhoudelijk 

in op de argumenten die het college hierin aanvoert. In aanvulling hierop stelt het college dat het 

totstandkomen van interconnectiecontracten op zichzelf niet inhoudt dat deze redelijk zijn of dat 

sprake is van voldoende transparantie. Het college heeft overigens met betrekking tot de door 

KPN genoemde overeenkomsten later vastgesteld dat deze niet voldeden aan de wettelijke 

vereisten (zie onder meer ‘Besluit inzake de beoordeling door OPTA van de referentie-

interconnectie-aanbieding van KPN Telecom B.V’ van 28 juli 2000). De vaststelling van KPN dat 

het aanbod voldoende transparant was komt niet overeen met de toenmalige zienswijze van het 

college (zie het voornoemde besluit). Hoewel KPN suggereert dat KPN vrijwillig tot 

overeenkomst is gekomen, geldt evenwel dat KPN ook voor de inwerkingtreding van de oude Tw 

reeds gehouden was om interconnectie tot stand te brengen.  

221. ACT: ACT onderschrijft de conclusies van het college ten aanzien van het opleggen van 

toegangs- en transparantieverplichtingen aan KPN en aan andere aanbieders van 

gespreksafgifte. Wel is zij van mening dat het college het door KPN uit te brengen 

referentieaanbod vooraf dient te beoordelen. Ook deelt zij de conclusies van het college ten 

aanzien van verplichting tot gescheiden boekhouding en de non-discriminatieverplichting zij het, 

voor wat betreft deze laatste verplichting, met diverse kanttekeningen ten aanzien van de 

invulling hiervan. 

222. College: Zie de reactie van het college op de algemene kanttekeningen van ACT in sectie 8 met 

overige bedenkingen. 

223. T-Mobile: Het separaat reguleren van gespreksafgifte en lokale gespreksdoorgifte heeft als 

risico dat het totale tarief voor het afleveren van gesprekken bij KPN stijgt, hetgeen volgens T-

Mobile niet de bedoeling kan zijn van regulering. Voor zover het college toch zou besluiten tot 

twee aparte markten, dan moet volgens T-Mobile in de definitieve besluiten als uitgangspunt 

worden vastgelegd dat het opknippen van de dienst gespreksafgifte in twee aparte diensten niet 

zal leiden tot een hoger tarief voor het afleveren van gesprekken dan voorheen –toen het nog als 

één dienst werd gereguleerd. Hiertoe dient volgens T-Mobile het WPC-systeem, dat wordt 

gebruikt voor de bepaling van KPN’s kostengeoriënteerde tarieven, te voorzien in een ‘sanity 

check’ met de voorheen gebruikte BULRIC-methodiek. 

224. College: Zie onder lokale gespreksdoorgifte (randnummer 49). Daar wordt gesteld dat het 

college bij zijn standpunt blijft dat het gerechtvaardigd is om lokale doorgifte als afzonderlijke 

markt te nemen. Overigens stelt het college tevens vast dat de marktafbakening geen gevolgen 

heeft voor de dominantie analyse en de verplichtingen die het college oplegt. 

5.4.3 Verplichtingen overige aanbieders 

225. Tele2: Bij de bepaling van de tarieven van andere partijen wordt ten onrechte aansluiting 

gezocht bij de kosten van KPN. Deze andere partijen hebben hierop immers geen enkele 

invloed. Tele2 meent dat het college had moeten kiezen voor een FL-LRIC-systeem, waarbij de 

tarieven worden gebaseerd op de kosten van een hypothetische efficiënte aanbieder. 
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226. Casema: De voorgestelde tariefregulering op basis van vertraagde reciprociteit is een onjuiste 

invulling. Volgens Casema wordt ten onrechte aansluiting gezocht bij de tarieven van KPN, nu 

die gebaseerd zijn op het netwerk van KPN. Het netwerk van Casema verschilt echter in sterke 

mate van dat van KPN. Bovendien acht Casema de termijn van 3 jaar te kort. Het gaat er ten 

onrechte van uit dat Casema eenzelfde positie heeft als KPN drie jaar geleden. 

227. College: Anders dan Tele2 en Casema veronderstellen zijn de gespreksafgiftetarieven op basis 

van vertraagde reciprociteit gebaseerd op historische BULRIC-tarieven van KPN. Deze kosten 

zijn te beschouwen als de kosten van een hypothetische efficiënte aanbieder. Voorts acht het 

college het redelijk van marktpartijen om te verwachten dat zij steeds meer de kosten van KPN 

benaderen. 

228. Casema: Als Casema al als een partij met AMM op de markt voor vaste gespreksafgifte kan 

worden aangemerkt, dan is de aan haar opgelegde toegangsverplichting disproportioneel. Voor 

deze ex-ante verplichting is volgens Casema geen noodzaak aangezien artikel 6.3 Tw jo. artikel 

2 Besluit interoperabiliteit voldoende waarborgt dat Casema eind tot eindverbindingen tot stand 

brengt. 

229. Colt: Op de markten voor vaste gespreksafgifte dienen alleen verplichtingen voor KPN te 

gelden, niet voor andere partijen, waaronder Colt. Alleen KPN is volgens Colt immers in staat om 

zich onafhankelijk van afnemers en concurrenten te gedragen op deze markten. 

230. Tiscali: De verplichtingen hadden aan Tiscali kunnen worden opgelegd zonder de AMM-

aanwijzing, via het regime van “interoperabiliteit”. Tiscali verzoekt het college aan te sluiten bij 

haar redenering in de ontwerpbesluiten voor omroep, waarbij kleinere kabelmaatschappijen op 

wholesaleniveau niet als AMM-partij binnen het eigen verzorgingsgebied zijn aangewezen, gelet 

op hun relatief minder sterke positie ten opzichte van grote kabelaanbieders. 

231. UPC: De mogelijkheid van handhaving naar aanleiding van geschilbeslechting volstaat voor het 

waarborgen van toegang tot en controle over de tarieven voor de afgiftedienst. Op grond van 

artikel 6.3, eerste lid jo. artikel 2 Besluit interoperabiliteit zijn partijen immers al verplicht eind-tot-

eind verbindingen met elkaar tot stand te brengen. 

232.  College: In paragraaf 8.2 van het ontwerpbesluit geeft het college aan waarom, ondanks het 

Besluit interoperabiliteit er niettemin mededingingsbeperkende gedragingen kunnen optreden. In 

randnummer 462 en verder wordt ingegaan op de noodzaak van de toegangsmaatregel in het 

licht van de reeds aanwezige verplichting tot het tot stand brengen van interoperabiliteit. 

Voorzover het Besluit interoperabiliteit reeds voldoende zou zijn om de geconstateerde 

mededingingsproblemen te adresseren – hetgeen het college bestrijdt – geeft het college onder 

randnummer 466 aan dat de uit hoofde van het AMM-regime opgelegde verplichtingen geen 

extra belasting vormen voor marktpartijen. Wel hebben marktpartijen onder het AMM-regime 

minder mogelijkheden om door middel van geschilprocedures de levering van gespreksafgifte 

onder redelijke voorwaarden te frustreren. 

233. Essent kabelcom: Het effect van vertraagde reciprociteit zal in materiële zin nihil zijn, gelet op 

de ontwikkelingen in de terminating tarieven van KPN gedurende de laatste jaren. Het doel van 

de regulering is daarom onduidelijk. 
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234. College: Het uitgangspunt van vertraagde reciprociteit is dat alternatieve aanbieders steeds 

dichter komen bij het van KPN verwachte efficiëntieniveau. Het effect van vertraagde reciprociteit 

is relatief beperkt omdat het college het wenselijk acht dat aanbieders het tariefniveau van KPN 

naderen. De verwachting van het college is dat het materiële effect echter geenszins nihil zal 

zijn. Uiteraard is het verschil tussen het vertraagd reciproque tarief en dat van KPN afhankelijk 

van het nog vast te stellen gespreksafgifte tarief van KPN. Het college kan hier niet op 

vooruitlopen. 

235. Essent Kabelcom: De non-discriminatie maatregel op de markt voor gespreksafgifte dient nader 

gespecificeerd te worden, om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag welke afwijkingen in 

overigens gelijke omstandigheden een afwijkende tariefstelling rechtvaardigen. In dit verband 

verzoekt Essent Kabelcom duidelijkheid omtrent de mogelijkheid van het toepassen van 

volumekortingen.  

236. College: Het college heeft ten aanzien van de uitleg van non-discriminatie aansluiting gezocht 

bij de wettekst, en hetgeen hierover is opgenomen in de wetsgeschiedenis. 

237. UPC: Het college had het Ramsey-pricing principe moeten toepassen bij de analyse van de 

markt. Daaruit vloeit voort dat het beoordelen van de excessiviteit van één van de componenten 

(in casu afgiftediensten) van de bundel geen zin heeft, omdat eventuele hogere marges op 

afgiftediensten worden weggeconcurreerd op de retailmarkt. De wijze waarop het college de 

markt afbakent miskent naar het oordeel van UPC de relatie tussen de componenten van de 

bundel aan diensten die UPC aanbiedt en daarmee de retail context waarbinnen de 

afgiftediensten van UPC moeten worden geplaatst.  

238. College: Het is niet wenselijk dat UPC haar retailtarieven verlaagt door andere aanbieders hoge 

kosten in rekening te brengen op de wholesalemarkt. Met name zou hierdoor een 

subsidiestroom van de eindgebruikers van KPN naar UPC plaats vinden. Deze subsidiestroom 

stelt UPC in staat om zelfs indien zij inefficiënt zou zijn te blijven opereren op de retailmarkt. Een 

dergelijk situatie leidt tot welvaartsverliezen en is economisch niet te rechtvaardigen. Gegeven 

de gedwongen afname van gespreksafgiftediensten door andere afnemers (andere afnemers 

hebben immers geen keuze) is het voor UPC mogelijk om hoge bedragen te vragen voor het 

afwikkelen van verkeer. In een situatie waarbij inefficiënties kunnen worden afgewenteld op 

gedwongen afnemers, hetgeen geldt ten aanzien van gespreksafgifte, leidt de door UPC 

voorgestelde ‘Ramsey-pricing’ tot welvaartsverliezen. 

239. UPC: De constatering in het ontwerpbesluit ten aanzien van de tariefstelling van KPN dient het 

college uitsluitend mee te nemen in de dominantieanalyse van KPN en kunnen niet als 

rechtvaardiging worden aangevoerd voor regulering van UPC. 

240. College: De toetreding van partijen is voor het college geen doel op zich. De regulering van het 

college is gericht op het verhogen van de welvaart door het stimuleren van efficiënte toetreding. 

Om te voorkomen dat aanbieders toetreden die duurzaam hogere kosten hebben dan KPN 

neemt het college de kosten van KPN als uitgangspunt. Immers, indien aanbieders dit 

kostenniveau niet kunnen benaderen valt hun toetreding economisch niet te rechtvaardigen. 

241. UPC: Het is juist dat het college KPN als AMM-aanbieder aanmerkt en UPC onderschrijft de 

regulering die op KPN wordt toegepast. Wel vindt UPC het opmerkelijk dat het college kiest voor 
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regulering op basis van een WPC-systeem dat is gebaseerd op de EDC-systematiek. Het 

college wijkt hiermee af van de thans geldende invulling van de tariefregulering op basis van 

BULRIC. EDC is volgens UPC veel minder transparant. UPC verzoekt het college te bepalen dat 

het gebruik van het EDC model niet mag leiden tot een hogere kostprijs dan de meest recente 

bepaling van de kosten aan de hand van het BULRIC model. Dit acht UPC met name van 

belang, aldus UPC, nu onder de afgiftedienst ook de lokale en regionale doorgifte worden 

begrepen. Gelet hierop dringt UPC erop aan dat het college bepaalt dat de nieuwe tarieven voor 

gespreksafgifte, lokale en regionale doorgifte tezamen niet hoger mogen zijn dat het tarief dat 

KPN nu hanteert voor gespreksafgifte.  

242. College: Een dergelijke garantie kan niet worden afgegeven. Wel wijst het college erop dat in de 

nieuwe tariefbeoordelingssystematiek rekening wordt gehouden met efficiëntieprikkels (zie 

annex Q met tariefregulering).  

243. UPC: De gekozen regulering op basis van vertraagde reciprociteit gaat ten onrechte uit van een 

modellering aan het netwerk van KPN. UPC stelt een van KPN afwijkende netwerkstructuur te 

hebben, dat met zich meebrengt dat zij ten aanzien van haar efficiënt ingerichte afgiftedienst een 

hogere kostenbasis heeft dan KPN. Kern van het bezwaar is dat de systematiek van vertraagde 

reciprociteit geen relatie meer heeft met de kosten (die UPC dient goed te maken) en 

(dientengevolge tevens het verkrijgen van) een redelijk rendement. Het college gaat ten onrechte 

voorbij aan het bestaan van alternatieve infrastructuren.  

244. College: Indien aanbieders op basis van hun infrastructuren een structureel hogere kostenbasis 

hebben dan van KPN wordt verwacht, valt niet in te zien wat de toegevoegde waarde is van het 

toetreden van deze aanbieders tot de markt. Hun toetreding zal dan immers niet leiden tot 

positieve welvaartseffecten. Overigens merkt het college hierbij op dat UPC in toenemende mate 

VoB-diensten levert. Het college acht het aannemelijk dat de kosten hiervoor juist aanmerkelijk 

lager zijn dan het PSTN-netwerk dat tot nu toe model heeft gestaan voor de tariefregulering van 

KPN. 

245. UPC: Vertraagde reciprociteit gaat ten onrechte uit van een horizon waarop de tarieven van UPC 

gelijk zijn gesteld aan die van KPN. Zolang sprake is van een geringer marktaandeel (minder 

“economies of scale”) dan KPN is dit niet gerechtvaardigd. In elk geval is de termijn van drie jaar 

onvoldoende.  

246. College: Het doel van het college is niet om het marktaandeel van KPN te verlagen. Een 

verlaging van het marktaandeel is een mogelijke uitkomst van een toenemende marktwerking. 

Het is zeer onaannemelijk dat het toestaan van substantieel hogere gespreksafgiftetarieven tot 

aan het moment dat UPC even groot is als KPN (zo dit reeds zal gebeuren) zal leiden tot 

efficiënte prikkels voor UPC. De drie jaar vertraging impliceert uiteraard, anders dan UPC 

aangeeft, op geen enkele wijze dat marktpartijen binnen drie jaar een vergelijkbare marktpositie 

hebben als KPN drie jaar daarvoor. Marktpartijen zullen immers op een dergelijke korte termijn 

niet over een met KPN vergelijkbare schaal kunnen beschikken. Dit is naar de mening van het 

college ook niet noodzakelijk om te kunnen concurreren met KPN. Nieuwe toetreders dienen 

juist over netwerken te beschikken die ondanks een kleinere schaal binnen een redelijke termijn 

toch minstens even efficiënt zijn als het netwerk van KPN. Daarbij geldt bovendien dat de 

beslissing om toe te treden tot de markt een vrijwillige, commerciële beslissing is van 
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marktpartijen. Eventuele aanloopverliezen, die voor de hand liggen bij het toetreden tot 

netwerksectoren, behoren te worden meegenomen in de investeringsbeslissing. 

247. UPC: De FTA beleidsregels dienen onverkort, inclusief de uitzonderingsmogelijkheid, in stand te 

blijven. Deze uitzonderingsmogelijkheid biedt UPC de mogelijkheid een afgiftetarief te hanteren 

dat is gebaseerd op haar onderliggende (daadwerkelijke) kosten. 

248.  College: Het college acht het niet langer noodzakelijk om aanbieders, in dit stadium van de 

markt, de mogelijkheid te geven om afgiftetarieven te hanteren die hoger zijn dan de vertraagd 

reciproque tarieven. Het college is van oordeel dat het verschil tussen het tarief op basis van 

vertraagde reciprociteit en het gespreksafgiftetarief van KPN voldoende rekening houdt met de 

bijzondere positie van nieuwe toetreders. Het college merkt hierbij op dat UPC ook in het 

verleden niet in staat is geweest om aan te tonen dat zij in aanmerking diende te komen voor de 

uitzonderingsregeling, die uitsluitend van toepassing was wanneer kon worden aangetoond dat 

hogere kosten economisch konden worden gerechtvaardigd. 

249. UPC: De verplichtingen doen geen recht aan de doelstelling van het stimuleren van 

infrastructuurconcurrentie, bedoeld in artikel 1.3 Tw. De benadering van het college, dat lagere 

wholesaletarieven leiden tot lagere retailtarieven, hetgeen per definitie goed zou zijn voor de 

eindgebruiker, is volgens UPC eenzijdig, zo niet kortzichtig. Volgens UPC leiden lagere 

retailtarieven weer tot een aantasting van de duurzame concurrentie op de retailmarkt. 

Uiteindelijk worden de eindgebruikers daarvan de dupe, aldus UPC.  

250. College: Het college volgt UPC hierin niet. Het kan niet van eindgebruikers worden verwacht dat 

zij bijdragen aan de toetreding van nieuwe aanbieders, zonder dat dit op redelijke termijn leidt tot 

grotere efficiëntie en daarmee lagere tarieven. Het college verwijst hierbij naar hetgeen hij 

hiervoor heeft gesteld onder randnummer 239. Voor zover duurzame concurrentie reeds voort 

kan komen uit een beleid dat geen waarborgen biedt tegen inefficiënte toetreding, acht het 

college het economisch niet te rechtvaardigen om retailconcurrentie te bevorderen door 

aanbieders de mogelijkheid te geven om zeer hoge gespreksafgiftetarieven te laten hanteren. 

251. KPN: In het definitieve besluit moet expliciet worden opgenomen dat de uitzonderingsclausule in 

de FTA-beleidsregels in het nieuwe kader zal komen te vervallen. 

252. Casema: Het is onduidelijk in het ontwerpbesluit of de uitzondering in de Beleidsregels inzake 

de redelijkheid van vaste terminating tarieven nog van toepassing blijft of is komen te vervallen. 

253. ACT: ACT is het in grote lijnen eens met de tariefverplichtingen aan aanbieders met 

aanmerkelijke marktmacht voor gespreksafgifte. Ten aanzien van de invulling ervan maakt ACT 

enkele kanttekeningen. ACT onderschrijft het voorstel van het college de vigerende 

Beleidsregels inzake de redelijkheid van vaste terminating tarieven in stand te laten onder de 

nieuwe reguleringsperiode. Zij is van oordeel dat deze onverkort van toepassing moeten blijven, 

inclusief de uitzonderingsbepaling die erin voorziet dat een aanbieder in specifieke gevallen een 

tarief mag hanteren dat hoger is dan het algemene maximaal redelijke tarief, zijnde het 

uitgangspunt in de beleidsregels. In het ontwerpbesluit wordt deze bepaling niet genoemd. Voor 

zover het college deze bepaling niet langer hanteert, acht ACT het onjuist om bij het bepalen van 

het maximaal redelijke ‘terminating’ tarief de regionale KPN tarieven nog als uitgangspunt te 

nemen. Het college dient dan uit te gaan van het nationale KPN ‘terminating’ tarief. 
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254. College: De uitzonderingsbepaling zal inderdaad niet langer van toepassing zijn. Dit zal in het 

besluit worden geëxpliciteerd, gegeven de kennelijke onduidelijkheid. De reden voor het 

schrappen van de uitzonderingsmogelijkheid is dat het college van mening is dat het op basis 

van vertraagde reciprociteit vastgestelde tarief voldoende recht doet aan de achterstandspositie 

van marktpartijen. De uitzonderingsbepaling in de beleidsregels was uitsluitend van toepassing 

in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin vastgesteld kon worden dat de hogere kosten economisch 

te rechtvaardigen waren en waarin zich derhalve geen risico op inefficiënte toetreding voordeed. 

Het college is van mening dat een dergelijke uitzonderingsbepaling in de huidige fase van 

ontwikkeling van de markt niet langer op zijn plaats is. Het college ziet niet in waarom het 

schrappen van de uitzonderingsbepaling zou moeten leiden tot het veranderen van het ijkpunt 

voor de tarieven van regionale gespreksafgifte naar nationale gespreksafgifte. 

255. ACT: ACT wijst erop dat de Beleidsregels qua systematiek en terminologie dienen te worden 

aangepast aan het nieuw regelgevende kader. Zo is in het nieuwe kader geen sprake meer van 

KPN ‘terminating’ tarieven, maar van KPN tarieven voor gespreksafgifte en lokale 

gespreksdoorgifte, die tezamen de nieuwe KPN ‘terminating’ tarieven vormen. 

256. Het college neemt het advies van ACT over om in de besluitteksten explicieter in te gaan op de 

terminologie in relatie tot vertraagde reciprociteit. 

257. ACT: Een verhoging van de afgiftetarieven door KPN zou voor de ACT-leden negatieve 

gevolgen kunnen hebben. Volgens de Beleidsregels zou dit betekenen dat er voor alternatieve 

aanbieders nagenoeg geen ruimte meer zou zijn om tarieven te hanteren die hoger zijn dan de 

KPN tarieven hetgeen tot een onwenselijke situatie leidt. ACT dringt er dan ook op aan bij de 

handhaving/omzetting van de beleidsregels expliciet de mogelijkheid in stand te laten dat 

alternatieve operators tarieven hanteren die hoger zijn dan de tarieven van KPN op basis van 

vertraagde reciprociteit. 

258. College: Een verhoging van de gespreksafgiftetarieven van KPN is op dit moment niet aan de 

orde. Indien zich een dergelijke situatie voor zou doen kan dit leiden tot een heroverweging van 

de bestaande regulering, afhankelijk van de feitelijke situatie. 

259. Enertel: Het college heeft in zijn ontwerpbesluit voor gespreksafgifte naar 084/087-nummers op 

haar eigen netwerk ten onrechte de verplichting opgelegd dat zij tarieven moet hanteren die in 

lijn zijn met het bestaande beleid van vertraagde reciprociteit. Dit betekent volgens Enertel dat 

feitelijk de gespreksafgiftetarieven voor verkeer naar geografische nummers en 084/087-

nummers over één kam worden geschoren. Dit heeft tot gevolg dat het huidige business model 

voor 084/087 dienstverlening (en dat vergelijkbaar is met het model voor 090x-dienstverlening) 

niet langer gebruikt kan worden. Enertel acht het aannemelijk dat dit leidt tot hogere 

eindgebruikerstarieven en massale opzegging van abonnementen. Het gevolg hiervan is volgens 

Enertel een aanzienlijke inkrimping van de 084/087-markt. Enertel is van oordeel dat het in het 

ontwerpbesluit ten onrechte geen aandacht is besteed aan de effecten ervan voor de aanbieders 

van persoonlijke assistentdiensten. 

260.  College: Voor zover sprake is van een massale opzegging van 084/087-nummers en een krimp 

van deze markt, zal dit op zijn beurt kunnen resulteren in een groei van 0900/0800-nummers, 

waarvoor wel mogelijkheden bestaan om vergoedingen in rekening te brengen. Het college heeft 
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ook vastgesteld dat de 084/087-nummercategorie op betrekkelijk grote schaal oneigenlijk wordt 

gebruikt voor het aanbieden van dienstverlening en content. Afnemers die hun abonnementen 

opzeggen zijn kennelijk niet bereid om te betalen voor de aanvullende maatregelen die zij treffen 

zoals doorschakelingen, om bereikbaar te zijn. Zoals het college in zijn ontwerpbesluit uiteen 

heeft gezet acht het college het onredelijk dat de bellende eindgebruiker, die in het geheel geen 

controle heeft over de extra kosten voor het bereiken van de aansluiting van de gebelde, 

opdraait voor deze extra kosten. 

261. Tiscali: Het college heeft te weinig aandacht besteed aan de proportionaliteit van de verplichting 

als gevolg van de AMM-aanwijzing voor kleinere marktpartijen.  

262. College: De maatregel is volgens het college niet disproportioneel. De verplichtingen die het 

college aan kleinere partijen oplegt brengen weinig tot geen extra kosten mee, terwijl de 

maatregel noodzakelijk is gezien de zeer reële mededingingsproblemen. 

5.4.4 Overige bedenkingen 

263. Tele2: De toegangsverplichting zou moeten gelden voor alle telefoniediensten, dus ook voor 

084/087 diensten en voor de KPN voicemaildienst, maar ook voor bijbehorende faciliteiten, zoals 

co-locatie en directe interconnectie.  

264. College: Tele2 geeft niet aan waarom het noodzakelijk is dat toegang wordt opgelegd ten 

behoeve van afgifte op 084/087-nummers. Het college verwijst voor het niet opleggen van deze 

vorm van toegang naar randnummer 457. Ook ten aanzien van de voicemaildienst stelt het 

college vast dat Tele2 niet onderbouwt waarom toegang hiertoe noodzakelijk is. Bij gebreke 

hiervan ziet het college geen aanleiding zijn standpunt uit het ontwerpbesluit te wijzigen. 

265. Tele2: Aan alle aanbieders van afgiftediensten zou de verplichting tot non-discriminatie moeten 

worden opgelegd teneinde anticompetitief gedrag te voorkomen. Ook moeten de andere 

verplichtingen die wel aan KPN zijn opgelegd maar niet aan de andere aanbieders van 

afgiftediensten, ook aan de andere aanbieders worden opgelegd, net als dit op de markt voor 

mobiele gespreksafgifte het geval is. 

266.  College: Tele2 geeft niet aan waarom zij anticompetitief gedrag verwacht indien geen 

aanvullende verplichtingen zoals non-discriminatie wordt opgelegd. Het college is van oordeel 

dat dit gedrag ook niet zal optreden en ziet om die reden af van het opleggen van de door Tele 2 

gewenste aanvullende verplichtingen. 
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6 De wholesalemarkt voor toegang tot het vaste openbare 

telefoonnetwerk 

6.1 Afbakening van de relevante markt  

267. De ACT-leden: Het college heeft gekozen voor een onderscheid tussen laag- en 

hoogcapacitaire markten onder meer voor wholesale-aansluitingen. De ACT-leden 

onderschrijven dit onderscheid maar zij constateren wel dat dit onderscheid niet wordt gemaakt 

door de Commissie in de Aanbeveling voor de afbakening van de relevante markten in de 

elektronische communicatiesector. Teneinde te voorkomen dat de Commissie niet zal 

instemmen met deze afwijking bevelen de ACT-leden het college aan in het ontwerpbesluit 

nader te onderbouwen welke motieven hieraan ten grondslag liggen. De ACT-leden stellen voor 

hiertoe de onderbouwing uit het ontwerpbesluit voor retailaansluitingen, waarin dit onderscheid 

ook wordt gemaakt, toe te voegen aan het ontwerpbesluit voor de wholesalemarkten.  

268. College: In het ontwerpbesluit voor de wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare 

telefonienetwerk is reeds een verwijzing opgenomen naar het ontwerpbesluit voor de 

retailmarkten voor vaste telefonie. Hierin is uiteengezet waarom de marktafbakening van de 

wholesalemarkten voor toegang tot het telefonienetwerk logischerwijs één-op-één volgt uit de 

marktafbakening van de retailmarkten voor telefonieaansluitingen. 

269. ACT, Pretium Telecom en MCI: In het ontwerpbesluit is niet duidelijk gemaakt of de 

zogenaamde ’n x ISDN2’-aansluitingen tot de markt voor hoogcapacitaire of laagcapacitaire 

aansluitingen behoren. Het college dient deze aansluitingen onder te brengen in de 

laagcapacitaire markt.  

270. College: Gegeven het feit dat voor wholesale telefonieaansluitingen geldt dat deze volgt uit de 

retailmarktafbakening, en dat meervoudige ISDN-aansluitingen (‘n x ISDN2’-aansluitingen) bij de 

retailmarktafbakening tot de markt van laagcapacitaire telefonieaansluitingen worden gerekend, 

geldt dat meervoudige ISDN-aansluitingen ook op de wholesalemarkt tot de laagcapacitaire 

markt voor telefonieaansluitingen worden gerekend. De verplichting tot het leveren van ISDN30 

gaat derhalve ook op voor ‘n x 2’ ISDN-aansluitingen. 

271. Tele2: Het college had bij de marktafbakening beter kunnen aansluiten bij de benadering die 

Ofcom heeft gekozen. Het college bakent relevante wholesale markten voor toegang af op basis 

van de retailmarkten voor laag- en hoogcapacitaire aansluitingen. Ofcom daarentegen ziet 

wholesale laagcapacitaire aansluitingen als diensten die meer verbonden zijn met opbouw. De 

keuze van Ofcom is beter volgens Tele2, omdat WLR een wholesale dienst is die sterk 

verbonden is met gespreksopbouw. 

272. College: Het college is van mening dat wholesale toegangsdiensten juist meer aansluiten bij 

laag- en hoogcapacitaire aansluitingen op de retailmarkt, en minder bij 

gespreksopbouwdiensten. WLR impliceert immers het doorverkopen van de aansluiting, niet het 

doorverkopen van het verkeer. Het college volgt Tele2 derhalve niet. Waar het om gaat is dat 

zowel Ofcom als OPTA tot de conclusie zijn gekomen dat een WLR verplichting passend is om 
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effectieve dienstenconcurrentie te bevorderen. Er bestaan meerdere manieren om tot deze 

conclusie te komen. 

6.2 Dominantieanalyse 

273. KPN: Het college kent bij de dominantieanalyse op de markt voor laagcapacitaire aansluitingen 

onvoldoende gewicht toe aan marktontwikkelingen als Mobile-Only, VoB en IP-telefonie op de 

kabel, die eenzijdige substituten vormen voor laagcapacitaire aansluitingen. Door deze 

ontwikkelingen ontstaat volgens KPN een situatie waarin sprake is van een groot aantal 

alternatieve netwerken voor KPN’s vaste net voor het afnemen van de aansluitdienst: 

kabelnetwerken, landelijk opererende DSL-aanbieders en mobiele netwerken. KPN deelt de 

analyse van het college niet, dat er van deze alternatieven geen druk op de markt voor de 

telefonieaansluiting uitgaat. KPN is van oordeel dat de onderzoeken naar deze ontwikkelingen, 

die ten grondslag liggen aan de zienswijze van het college, gedateerd dan wel anderszins 

gebrekkig zijn. KPN komt op basis van eigen en externe onderzoeken tot de conclusie dat het 

college in het kader van de door hem te verrichten prospectieve analyse, gelet op deze 

ontwikkelingen, had moeten concluderen dat KPN niet beschikt over aanmerkelijke marktmacht.  

274. College: Opgemerkt wordt dat KPN niet een ruimere marktafbakening voorstelt met naast 

laagcapacitaire aansluitingen, ook Mobile Only, VoB en IP-telefonie. Blijkbaar acht KPN zelf de 

prijsdruk van deze alternatieve diensten onvoldoende groot voor insluiting in dezelfde relevante 

markt. Het college heeft in de dominantie analyse wel voldoende oog gehad voor deze 

ontwikkelingen. In de dominantie analyse op de retailmarkten voor aansluitingen zijn 

disciplinerende factoren als deze uitgebreid en in detail aan de orde geweest. Gezien de één-op-

één relatie met wholesale toegang worden dezelfde factoren bij wholesale toegang beperkt 

behandeld waarbij impliciet wordt verwezen naar de analyse in het retailbesluit. 

275. Verder heeft het college vastgesteld dat KPN op de wholesalemarkt voor laagcapacitaire 

aansluitingen een marktaandeel heeft van meer dan 95%. Een dergelijk zeer hoog marktaandeel 

wijst sterk op het bestaan van een AMM positie en omstandigheden om die indicatie teniet te 

doen moeten zeer overtuigend zijn. In het besluit heeft het college vastgesteld dat deze 

omstandigheden niet aanwezig zijn: toetredingsdrempels op de retailmarkt (die zoals gezegd 

één-op-één in relatie staat met de wholesalemarkt omdat er alleen interne leveringen zijn) zijn 

hoog, toetredingsdrempels op de wholesalemarkt worden weliswaar lager maar blijven de 

komende reguleringsperiode hoog, en er is geen kopersmacht. 

276. Het college is van mening dat ook de trend die KPN aangeeft van vaste telefonie naar 

substituten als Mobile Only, VoB en IP-telefonie, een onvoldoende zwaarwegende 

omstandigheid is om tot een andere conclusie te komen als dat KPN een AMM positie heeft. 

Voor de marktanalyse is het van belang dat voldoende aannemelijk is dat trends invloed hebben 

op de prijzen van diensten; autonome factoren die wel invloed hebben op de vraag naar een 

dienst maar die losstaan van de prijsstelling van die dienst, dienen bij dominantie analyse geen 

rol te spelen. Er is niets dat wijst op een grote invloed van de genoemde trends op KPN’s 

tariefstelling van laagcapacitaire aansluitingen, en KPN draagt hier ook geen verdere 

onderbouwing voor aan. De verwachting van het college is ook dat, zelfs indien er in de 

komende reguleringsperiode enige prijsdruk van de genoemde diensten op laagcapacitaire 

aansluitingen zou uitgaan, dit vooralsnog door de beperkte verwachte volumes in de komende 
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reguleringsperiode (zelfs in optimistische scenario’s), onvoldoende is om tot een andere 

conclusie te komen. Het college zal de tekst in sectie 6.1 van het ontwerpbesluit aanscherpen in 

het licht van het bovenstaande. 

277. KPN: De stelling van het college dat er sprake is van marktverstorende effecten in de markt voor 

laagcapacitaire aansluitingen is niet correct. Volgens het college is het eerste marktverstorende 

effect dat het thans niet mogelijk is om de diensten vaste telefonie aansluiting en verkeer af te 

nemen bij één aanbieder anders dan de AMM partij. KPN bestrijdt dit effect door erop te wijzen 

dat op de (groot) zakelijke markt klanten via direct access wel volledig over kunnen stappen. 

Bovendien is de omvang van de klantgroep die er belang aan hecht om één rekening te 

ontvangen volgens een rapport van OVUM in opdracht van KPN, vrij beperkt. Het tweede effect 

dat volgens KPN ten onrechte is opgeworpen is dat het CPS aanbieders niet lukt klanten lang 

vast te houden. Volgens KPN is het echter maar de vraag of dit aan KPN kan worden 

tegengeworpen of dat het aan de CPS aanbieders zelf ligt. Aangenomen dat er al 

marktverstoring zou optreden is KPN van oordeel dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt 

dat deze marktverstoring middels WLR moet worden opgelost. KPN voelt zich in deze stelling 

gesteund door een uitspraak van de NMA in een procedure uit 2003 tussen Tele2 en KPN 

waarin de NMA de weigering van KPN om Tele2 een aanbod voor een wholesale aansluiting te 

doen niet op voorhand als een overtreding van de Mededingingswet aanmerkte. 

278. College: In reactie op deze punten stelt het college het volgende. Bij laagcapacitaire 

aansluitingen gaat het vooral om particuliere eindgebruikers en kleine tot middelgrote 

ondernemingen, en niet om (groot)zakelijke eindgebruikers. Het punt dat (groot)zakelijke klanten 

via direct access wel volledig kunnen overstappen naar een alternatieve aanbieder is hier dus 

minder relevant.  

279. Wat betreft het belang van één rekening, het OVUM rapport waarnaar KPN verwijst, is op dit 

punt gebaseerd op onderzoeken door derden uit 2002 en daarvóór, en heeft bovendien 

betrekking op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en niet Nederland. Het DiaLogic rapport waar 

het college zich mede op heeft gebaseerd, is recenter en is direct gebaseerd op ervaringen van 

C(P)S aanbieders. Het college hecht daarom meer belang op dit punt aan het DiaLogic rapport.  

280. Wat betreft de hoge churn rate van C(P)S aanbieders vindt het college het wel degelijk 

aannemelijk dat de afwezigheid van WLR hierin een belangrijke rol speelt. Overigens is het 

eerder door KPN aangehaalde rapport van OVUM ook deze mening toegedaan. In de conclusie 

van het OVUM rapport wordt gesteld: “The main advantage of WLR is that it strengthens the 

commercial viability of CPS service providers, principally by reducing customer churn and cutting 

the link between the incumbent and the customer”
10

. 

281. Ten aanzien van het NMa besluit merkt het college op dat in bepaalde opzichten de doelstelling 

van OPTA anders is dan die van de NMa. Het college heeft als taak de concurrentie pro-actief te 

bevorderen. Het opleggen van een WLR verplichting op laagcapacitaire aansluitingen past 

binnen deze doelstelling. Het college zal de bovengenoemde argumenten opnemen in sectie 6.1 

van het ontwerpbesluit. 

                                                      
10

 Zie onder sectie 4.2, pagina 28 van het in opdracht van KPN vervaardigde rapport ‘The case for and against Wholesale Line 
Rental’, Ovum, 10 mei 2004. 
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6.3 Potentiële mededingingsproblemen 

282. ACT en MCI: De constatering door het college dat er op de wholesalemarkt voor toegang tot 

hoogcapacitaire aansluitingen geen mededingingsproblemen zijn, is niet juist. Er bestaat 

namelijk een prijssqueeze tussen retail ISDN30 en wholesale 2Mbit/s. De oplossing voor dit 

probleem is het verhogen van de ISDN30 retailtarieven van KPN of het verlagen van de tarieven 

voor wholesale 2Mbit/s huurlijnen of een combinatie daarvan. 

283. College: Ten aanzien van het veronderstelde squeezeprobleem merkt het college op dat een 

huurlijn weliswaar gebruikt kan worden voor het realiseren van een ISDN30-aansluiting, maar 

dat het hiermee nog niet een bouwsteen vormt die gehanteerd dient te worden in een 

squeezetoets. Naar analogie geldt dat ACT en MCI hadden kunnen aangeven dat er een prijs 

squeeze bestond ten aanzien van laagcapacitaire aansluitingen omdat een 64kB huurlijn 

aanzienlijk duurder is dan het retailtarief voor een analoge aansluitlijn. Niettemin is het college 

van mening dat hiermee niet geldt dat het tarief voor een 64kb huurlijn te hoog is, noch dat het 

retailtarief voor laagcapacitaire aansluitingen te laag is. Voor het realiseren van een ISDN30 

bestaan verschillende alternatieven. Naast het gebruiken van een huurlijn kunnen aanbieders 

eigen infrastructuur aanleggen (hetgeen enkele aanbieders ook hebben gedaan). Daarnaast 

kunnen in toenemende mate ontbundelde aansluitlijnen worden gebruikt om op basis van DSL 

hoogcapacitaire aansluitingen te realiseren. Hierbij geldt dat aanbieders, voor zover zij 

kostennadelen ervaren ten opzichte van KPN bij het realiseren van alternatieve aansluitingen, 

deze kunnen goedmaken met de inkomsten over het verkeer over de aansluiting. Volgens het 

college is er in dit geval dus geen sprake van een mededingingsprobleem in de vorm van prijs 

squeeze en hoeft het ontwerpbesluit op dit punt ook niet aangepast te worden.  

6.4 Verplichtingen 

6.4.1 Toegangsverplichting WLR 

284. KPN: de belangrijkste bezwaren tegen de wholesale toegangsverplichting WLR voor 

laagcapacitaire aansluitingen zijn puntsgewijs als volgt samengevat: 

- WLR bemoeilijkt de verdere ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie; 

- WLR bevoordeelt CPS partijen boven partijen die al over een eigen infrastructuur beschikken; 

- Verplichtingen die leiden tot WLR leiden noodzakelijkerwijs tot investeringen in oude 

technologie en dus niet in nieuwe technologie, hetgeen in licht van de ontwikkeling naar IP-

dienstverlening een verspilling van middelen is; 

- WLR leidt slechts tot prijsconcurrentie en niet tot dienstenconcurrentie, zie voorbeeld 

Denemarken; 

- de verplichting om WLR te leveren inclusief de blokkering op het instellen van CPS, beperkt de 

keuze van de eindgebruikers; 

- gezien de huidige ontwikkelingen zoals met name de uitrol van de kabelbedrijven en Mobile-

Only dient het college nauwgezet te monitoren of de verplichting tot WLR gerechtvaardigd blijft. 

285. Ook VECAI, UPC en Casema zijn tegen de WLR toegangsverplichting voor KPN, met als 

belangrijkste argument dat het geen recht doet aan de doelstelling van het bevorderen van 

infrastructuurconcurrentie. 

 50



286. College: Met betrekking tot de eerste twee punten van KPN en de punten naar voren gebracht 

door de VECAI, UPC en Casema, stelt het college dat er als prioritaire doelstelling gekozen is 

om effectieve dienstenconcurrentie te bevorderen, omdat infrastructuurconcurrentie in de markt 

binnen de reguleringsperiode slechts beperkt mogelijk is. Bij de invulling van de WLR 

verplichting kan en heeft het college wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling 

van infrastructuurconcurrentie. Bij de invulling van de WLR verplichting zoals voorgesteld door 

het college wordt verdere infrastructuurontwikkeling gestimuleerd en wordt bestaande 

infrastructuur niet benadeeld ten opzichte van C(P)S aanbieders. Het college acht de eerste 

twee punten van KPN dan ook niet aan de orde.  

287. Met betrekking tot het derde punt van KPN merkt het college op dat het college verwacht – zoals 

ook blijkt uit het ontwerpbesluit - dat PSTN ook de komende reguleringsperiode zeer belangrijk 

blijft. Het is aannemelijk dat de meerderheid van de huidige eindgebruikers in de komende 

reguleringsperiode gebruik zal blijven maken van het PSTN-netwerk. Het college is zeker niet 

van mening dat dit netwerk kan worden afgeschreven, en dat alle investeringen in dit netwerk als 

verspilling moeten worden beschouwd. Gegeven het belang van het PSTN-netwerk is het 

volgens de analyse van het college noodzakelijk dat de C(P)S-aanbieders kunnen concurreren 

met KPN ten aanzien van verkeer en aansluiting teneinde te komen tot effectieve mededinging 

op de retailmarkten. Dit laat onverlet dat het college met KPN onderschrijft dat investeringen in 

VoB van groot belang zijn. Dit belang zal gedurende de reguleringsperiode alleen maar 

toenemen. 

288. Wat betreft het vierde punt van KPN merkt het college op dat prijsconcurrentie een onderdeel 

vormt van dienstenconcurrentie. Indien eindgebruikers door WLR lagere tarieven voor 

abonnementen voor laagcapacitaire aansluitingen gaan betalen, is dat een uiting van meer 

effectieve dienstenconcurrentie. Maar voor het college weegt nog zwaarder mee dat de 

dienstenconcurrentie op verkeersmarkten ook effectiever wordt als C(P)S aanbieders een 

compleet pakket inclusief abonnementen kunnen aanbieden.  

289. De volgende overwegingen spelen een rol bij het college omtrent het vijfde punt, te weten 

blokkering op het instellen van CPS. Enerzijds onderkent het college het argument van KPN dat 

vergeleken met de huidige C(P)S diensten (waar blokkering niet geldt), blokkering extra 

“switching kosten” creëert bij eindgebruikers en op deze manier de keuzevrijheid beperkt. 

Daarnaast speelt een rol dat, indien niet alle diensten via C(P)S kunnen worden aangeboden, 

een eindgebruiker die niet-C(P)S diensten wenst af te nemen, geen andere keuze heeft dan alle 

diensten af te nemen van KPN. Anderzijds, echter, merkt het college op dat het niet stellen van 

de voorwaarde van blokkering er feitelijk op neer komt dat de C(P)S aanbieders hun klanten voor 

concurrenten moeten openstellen. Aangezien C(P)S aanbieders geen AMM partijen zijn zou 

deze impliciete verplichting niet aan de orde zijn en is daarom de voorwaarde van blokkering, 

voor zover dit gewenst wordt door de C(P)S-aanbieders, gerechtvaardigd. 

290. Tele2: WLR moet ook beschikbaar moet zijn voor Belbudget-abonnementen. KPN kan door 

Belbudget te combineren met bijvoorbeeld ADSL een commercieel aantrekkelijk aanbod doen, 

dat concurrenten niet kunnen doen. Tele2 vindt dat ofwel alle aanbieders in staat moeten worden 

gesteld hetzelfde aanbod te doen ofwel dat KPN niet langer in staat mag worden gesteld haar 

Belbudget-abonnement als een commercieel product in de markt te zetten. 
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291. College: De toegangsverplichting WLR geldt voor laagcapacitaire aansluitingen en niet voor 

retailbundels. Belbudget is een retailbundel waarbij een relatief laag abonnement door KPN dient 

te worden goed gemaakt dankzij relatief hoge gesprekstarieven. Het is KPN in beginsel niet 

toegestaan deze diensten onder de kostprijs aan te bieden. Uiteraard is Tele2 geheel vrij om een 

dergelijk retailaanbod te doen, vergelijkbaar met Belbudget. Hiervoor hoeft naar het oordeel van 

het college geen aparte wholesaledienst beschikbaar te worden gemaakt. 

292. Tele2 vindt dat het college de uitgebreide wederverkoopvariant van WLR verplicht had moeten 

stellen. Tele2 is van oordeel dat deze variant afnemers in staat stelt beter te concurreren door 

een gedifferentieerd abonnement aan te bieden, hetgeen de keuzemogelijkheden voor de 

eindgebruiker verbetert en innovatie van diensten bevordert. Daarnaast stelt Tele2 dat alvorens 

KPN een nieuwe retaildienst introduceert die in relatie staat tot het abonnement, KPN een 

corresponderende wholesaledienst beschikbaar moet stellen. Zo heeft de Ierse autoriteit bepaald 

ten aanzien van de Ierse incumbent. 

293. College: In randnummer 242 geeft het college aan dat de uitgebreide wederverkoopvariant 

(WLR+) variant verder gaat dan nodig om de doelstellingen te bereiken en daarmee niet 

passend is. Daarnaast zijn de implementatiekosten aanmerkelijk hoger en is de implementatietijd 

langer. Wat betreft het gelijkelijk beschikbaar stellen van nieuwe functionaliteiten aan zowel 

KPN’s eigen retailorganisatie als concurrenten merkt het college op dat KPN binnen de pure-

wederverkoopvariant die verplichting onder de in het besluit genoemde voorwaarden inderdaad 

heeft. KPN mag haar retailorganisatie immers niet bevoordelen ten opzichte van andere 

wholesale-afnemers.  

294. ACT en Tele2: Het college heeft ten onrechte niet ook een WLR verplichting opgelegd voor 

hoogcapacitaire aansluitingen. Het college onderbouwt niet voldoende dat er sprake is van een 

hogere repliceerbaarheid bij hoogcapacitaire aansluitingen. Verder wijzen partijen op het hoge 

marktaandeel van KPN van 80-90%. Verder stelt ACT dat het de uitrol van infrastructuur 

bevordert als aanbieders klanten al administratief kunnen worden overgenomen. Tele2 brengt 

naar voren dat het aanwijzen van een AMM partij inhoudt dat er tenminste één verplichting moet 

gelden, en dat is niet het geval bij wholesale hoogcapacitaire aansluitingen.Volgens Tele2 ligt 

het marktaandeel van KPN ook hoger dan de 80-90% waar vanuit wordt gegaan in het 

ontwerpbesluit.  

295. College: KPN’s marktaandeel op de markt voor hoogcapacitaire aansluitingen ligt lager dan op 

de markt voor laagcapacitaire aansluitingen, en daarnaast zijn er meer alternatieve aanbieders 

van hoogcapacitaire aansluitingen actief. Vanuit economisch perspectief is deze situatie ook als 

verwacht: vaste kosten voor het aanleggen van aansluitingen zijn eerder terugverdiend als 

verkeersvolumes over die aansluitingen hoger zijn. Daarnaast herhaalt het college dat CPS 

aanbieders momenteel in beperkte mate verkeer verzorgen via hoogcapacitaire aansluitingen, 

en dat een WLR verplichting om die reden ook slechts in beperkte mate bijdraagt aan meer 

effectieve concurrentie. Deze twee overwegingen brengen het college tot de conclusie dat het 

opleggen van een toegangsverplichting op hoogcapacitaire aansluitingen niet proportioneel is, 

temeer ook omdat het opleggen van een dergelijke verplichting relatief veel implementatiekosten 

met zich mee brengt (meer dan bij laagcapacitaire aansluitingen). Het college heeft overigens 

geen enkele aanleiding om aan het door hem bepaalde marktaandeel te twijfelen. Het is voor het 

college onduidelijk op welke gegevens Tele2 zich baseert. 

 52



296. Het college wijst er, wellicht ten overvloede, op dat de proportionaliteitseis een relatief zware eis 

is. Voor het opleggen van verplichtingen, in casu de verplichting tot het bieden van toegang op 

de markt voor hoogcapacitaire aansluitingen, is een gedegen onderbouwing, zowel kwalitatief als 

kwantitatief nodig. Het onderzoek van het college heeft deze onderbouwing niet opgeleverd. Ook 

de door partijen aangevoerde argumenten en gegevens in de bedenkingenfase leveren niet de 

vereiste grondslag op om te kunnen concluderen dat WLR ook op de markt voor hoogcapacitaire 

aansluitingen een proportionele verplichting is. 

297. Wat betreft het punt dat ACT naar voren brengt, namelijk dat het de uitrol van infrastructuur 

bevordert als klanten al administratief kunnen overschakelen, merkt het college het volgende op. 

De aanleg van een eigen aansluiting naar een klantlocatie kan in de praktijk enige maanden 

duren. Het college acht het opleggen van toegang in de vorm van WLR uitsluitend en alleen ter 

overbrugging van maximaal enkele maanden voordat een eigen fysieke aansluiting is 

gerealiseerd niet proportioneel. Het college heeft geen enkele aanwijzing dat concurrenten van 

KPN in hoge mate worden beperkt in het verwerven van klanten doordat enige tijd nodig is 

voordat zij een alternatieve aansluiting hebben gerealiseerd. Nadere onderbouwing van ACT op 

dit punt ontbreekt. 

298. Met betrekking tot het punt dat Tele2 naar voren brengt, namelijk dat tenminste één verplichting 

moet volgen uit een AMM aanwijzing, merkt het college het volgende op. Het college kan geen 

verplichtingen opleggen die disproportioneel zijn. Het vaststellen van een AMM positie doet hier 

niet aan af. Op het moment dat het college geen proportionele maatregelen tot zijn beschikking 

heeft, ziet het college niet in waarom niettemin maatregelen moeten worden opgelegd. Het 

opleggen van verplichtingen kan nooit een doel op zich zijn. Eens te meer is dit het geval, omdat 

het college de geconstateerde problemen uiteindelijk adresseert in de onderliggende retailmarkt. 

Het college wijst er hierbij op dat in geval van hoogcapacitaire aansluitingen, de wholesale en 

retailmarkten sterk verweven zijn (alle wholesale leveringen zijn interne leveringen). De 

Europese Commissie is dan ook van mening dat het in het geheel niet noodzakelijk is om een 

wholesalemarkt voor aansluitingen te identificeren (en noemt deze wholesalemarkt dan ook niet 

in de Aanbeveling ten aanzien van de relevante markten, en beschouwt WLR als een maatregel 

die op grond van AMM op de retailmarkt kan worden opgelegd). Het wettelijk kader brengt 

derhalve op geen enkele wijze met zich dat WLR dient te worden opgelegd indien deze 

maatregel disproportioneel is. 

299. Scarlet: Het is niet duidelijk geworden of de WLR verplichting ook de momenteel door KPN 

aangeboden extra’s behelst, zoals de zogeheten “sterretje-diensten”. Pretium Telecom stelt dat 

in het besluit moet worden geëxpliciteerd dat onder de “pure wederverkoop”-variant ook de 

bijbehorende diensten (sterretje-dienst en nummerweergave) vallen. 

300. College: In randnummer 238 heeft het college aangegeven dat in de pure wederverkoop variant 

partijen alle aansluitingen en diensten kunnen inkopen die KPN ook zelf hanteert. Indien KPN 

dus bijbehorende intelligente netwerkdiensten, zoals “sterretje diensten” en nummerweergave, 

zelf in haar abonnementen aanbiedt, kunnen andere partijen dat via WLR inkopen en ook 

aanbieden. Het college zal randnummer 238 aanpassen om deze onduidelijkheid weg te nemen. 

301. Scarlet: Afname van WLR impliceert ook direct een complete verkeersovername en hiervoor 

dient aandacht besteed te worden in het procesontwerp voor WLR. Een enkele opdracht moet 
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voldoende zijn om het hele pakket over te kunnen nemen. Pretium Telecom stelt in dit verband 

dat het automatisme dat een klant bij een nieuwe aansluiting verkeer bij KPN afneemt, 

doorbroken moet worden. 

302. College: De procedures om eindgebruikers over te zetten naar een WLR-dienst dienen in het 

implementatieproces verder te worden ingevuld. Scarlet krijgt de mogelijkheid dergelijke zaken in 

te brengen indien zij deelneemt aan de industry group. Wat betreft het punt van Pretium Telecom 

dat bij nieuwe aansluitingen het automatisme moet worden doorbroken dat een afnemer bij KPN 

terecht, merkt het college op dat technisch gezien KPN de aansluiting moet uitvoeren en dat 

daaruit het automatisme volgt. Dit neemt niet weg dat, eenmaal aangesloten, een alternatieve 

aanbieder via WLR de aansluiting van KPN kan overnemen. 

6.4.2 Tariefregulering WLR diensten 

303. KPN: Mocht het college ondanks de bezwaren van KPN toch besluiten de WLR verplichting aan 

haar op te leggen, dan moet bij het vaststellen van de tarieven rekening worden gehouden met 

de algemene beleidsdoelstellingen van het NRK (Nieuw Regelgevend Kader) en het bereiken 

van efficiënte diensten- en infrastructuurconcurrentie. De prijsstelling van WLR moet volgens 

KPN derhalve aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

- De prijsstelling mag niet te laag zijn om infrastructuurconcurrentie niet te frustreren. Hierbij 

wordt verwezen naar een rapport van Martin Cave waarin hij stelt dat het opleggen van de WLR 

verplichting ingrijpt in de investeringsbeslissing van andere partijen. Ook pleit hij voor toepassing 

van de zogenaamde “option pricing” theorie, om verstoorde investeringsprikkels bij aanbieders 

die toegang willen tot KPN’s netwerk te corrigeren met behulp van een mark-up in de 

toegangsprijs. 

- De prijsmethodiek dient op basis van een retail-minus benadering te geschieden. De retail-

minus methodiek is volgens KPN superieur aan de voorgestelde cost-plus (of kostenoriëntatie) 

benadering. Anders dan de retail-minus methode, leidt de cost-plus methode in het algemeen 

niet tot efficiënte dienstenconcurrentie. De afwezigheid van efficiënte dienstenconcurrentie onder 

een cost-plus benadering heeft ook zijn weerslag op het niveau van infrastructuurconcurrentie. 

De door het college geschetste voordelen van de cost-plus methode (geen gevaar voor 

kruissubsidies en stimulans voor infrastructuurconcurrentie) zijn niet valide. Ook de door het 

college ingehuurde deskundige (WIK) komt tot de conclusie dat retail-minus de voorkeur heeft. 

Ten slotte is ook in andere landen waar WLR is ingevoerd retail minus de norm, op één 

uitzondering na. In het uitzonderingsgeval (Engeland) is evenwel sprake van een bijzondere 

omstandigheid die de afwijking rechtvaardigt, welke omstandigheid zich in Nederland niet 

voordoet. Voor Nederland zou zelfs een minder strenge norm dan de Europese norm van retail-

minus moeten gelden, gelet op de aanwezigheid in Nederland van volwaardige alternatieve 

infrastructuren van kabel en DSL. De cost-plus methode is gelet op het voorgaande derhalve niet 

passend. 

304. Net als KPN, zijn VECAI, UPC en Casema ook tegen het opleggen van een WLR verplichting 

omdat dat het bevorderen van infrastructuurconcurrentie verstoort. Indien WLR toch wordt 

opgelegd, is VECAI een voorstander van een tariefstelling op basis van cost-plus, omdat een 

retail-minus benadering een groot risico op een “kunstmatige tariefstelling” met zich meebrengt 

en marktverstoring veroorzaakt. UPC wenst de mogelijkheid te hebben om tenminste de 

werkelijke kosten met een redelijk rendement terug te verdienen. Casema stelt meer in het 
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algemeen dat tarieven boven kostenoriëntatie (cost-plus benadering) moeten liggen, om 

oneerlijke concurrentie tussen aanbieders met en zonder eigen netwerk te voorkomen. Tele2 en 

Scarlet waarschuwen ervoor dat de WLR tarieven niet dusdanig hoog kunnen zijn dat er 

onvoldoende marge overblijft bij doorverkoop – zij stellen voor een retail-minus check uit te 

voeren indien de WLR tarieven op cost-plus basis worden vastgesteld, waarbij een bepaalde 

minimale retail opslag moet kunnen worden behaald. 

305. College: Mede naar aanleiding van de reacties van marktpartijen heeft het college besloten om 

de tarieven voor WLR op basis van retail-minus vast te stellen, en niet op basis van cost-plus. 

De volgende factoren hebben een rol gespeeld bij deze heroverweging.  

306. Ten eerste wordt een retail-minus benadering over het algemeen als een mildere vorm van 

bovengrensregulering wordt gezien dan cost-plus. Het college acht een mildere vorm van 

bovengrensregulering passender voor een dienst die voorheen niet werd gereguleerd. 

307. Ten tweede is zoals aangegeven in het ontwerpbesluit de prioritaire doelstelling van regulering 

op de wholesalemarkt voor gespreksopbouw het bevorderen van effectieve 

dienstenconcurrentie. Het college beoogt met de WLR verplichting niet in de eerste instantie om 

prijsdruk te creëren op KPN’s retailtarieven voor laagcapacitaire aansluitingen. Waar het het 

college meer om te doen was en is, is om C(P)S aanbieders de mogelijkheid te geven om zowel 

verkeer als aansluitingen aan te bieden. Dit maakt de ‘business propositie’ van C(P)S 

aanbieders aan eindgebruikers aantrekkelijker. Bovendien blijft KPN bij eindgebruikers die voor 

een C(P)S aanbieder kiezen niet langer aanwezig door middel van abonnementen. Beide 

factoren bepalen dat de competitieve positie van C(P)S aanbieders ten opzichte van KPN 

verbetert, hetgeen concurrentie op dienstenniveau effectiever maakt. Daarenboven bieden WLR 

tarieven op basis van retail-minus ook meer zekerheid voor toetreders, omdat ze ervan uit 

kunnen gaan dat retail marges voor langere tijd vast zijn. Dit bevordert ook effectieve 

dienstenconcurrentie.  

308. Ten derde wil het college investeringen in infrastructuur niet ontmoedigen. Het is aannemelijk dat 

een retail-minus benadering leidt tot hogere – in elk geval niet lagere – WLR tarieven dan bij een 

cost-plus benadering. Dit vormt een extra stimulans voor infrastructuur investeringen omdat het 

alternatief van zelf investeren aantrekkelijker wordt ten opzichte van het alternatief van inkopen 

bij KPN. Overigens blijft het college van mening, zoals ook verwoord in het ontwerpbesluit, dat 

een cost-plus benadering strikt economisch gezien de juist prikkels geeft voor investeringen in 

infrastructuur. Immers, alleen die infrastructuurinvesteringen die leiden tot een lagere kostprijs 

dan het op cost-plus gebaseerde WLR tarief zijn strikt genomen economisch wenselijk. Echter, 

het college acht de hiervoor beschreven positieve effecten van een retail-minus benadering voor 

dienstenconcurrentie van groter belang, ook gegeven de prioritaire doelstelling op deze markt 

van het bevorderen van effectieve dienstenconcurrentie. Tenslotte merkt het college op dat bij 

een retail-minus benadering de door KPN en Cave bepleite opslag om investeringsprikkels bij 

alternatieve aanbieders te verhogen, niet aan de orde is. Het college zal sectie 9.5 in het 

ontwerpbesluit wholesale toegang aanpassen in het licht van bovenstaande aanpassing van de 

grondslag voor tariefregulering (retail-minus in plaats van cost-plus). 
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6.4.3 Implementatie WLR 

309. KPN: Het college dient bij de vaststelling van de termijn van invoering van WLR rekening te 

houden met een groot aantal aanpassingen die zij moet verrichten in haar verschillende 

wholesale en retail systemen. Pretium Telecom en Scarlet stellen dat een spoedige invoering 

van WLR is gewenst en het van belang is dat er geen vertraging optreedt bij de implementatie 

van WLR. Tevens acht Scarlet het van belang dat het college ook na de implementatie in kan 

grijpen indien achteraf belemmeringen blijken op te doemen die vooraf niet waren onderkend. 

Pretium Telecom is van mening dat de tijdsplanning van WLR introductie niet strak genoeg is 

bepaald.  

310. College: Het streven is om WLR zo spoedig mogelijk in te voeren. Het college heeft in 

randnummers 245 tot en met 260 de specifieke invulling van voorwaarden en ontwerpproces 

voor WLR uiteengezet. In randnummer 252 staat dat KPN binnen een redelijke termijn aan een 

verzoek tot toegang moet voldoen en dat KPN te goeder trouw moet handelen. Bij deze 

bepalingen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke interne aanpassingen die KPN moet 

doorvoeren, maar ook met mogelijke vertragingstactieken van KPN. 

311. Pretium Telecom: In kader van tariefregulering van WLR moet rekening worden gehouden met 

het feit dat via de terbeschikkingstelling van de aansluiting aan de klant een tweetal diensten 

wordt geleverd: de mogelijkheid om te bellen en de mogelijkheid gebeld te worden. Inkomsten 

voor deze diensten behaalt KPN uit het abonnementstarief en uit de fixed terminating tarieven 

die door de calling party worden betaald. Als gevolg van WLR verandert er ten aanzien van de 

dienst om het inkomende verkeer af te wikkelen niets. Deze dienst blijft KPN gewoon leveren en 

daarvoor blijft KPN gewoon de normale FTA-tarieven rekenen.  

312. Verder moet het college er volgens Pretium op toezien dat het WLR-aanbod zodanige SLA’s 

voor ordening, levering, Service en Instandhouding bevat dat er werkelijk een gelijkwaardige 

dienst aan de eindgebruiker kan worden aangeboden. Pretium pleit daarbij voor een 

rapportageverplichting voor deze SLA’s en dat het college deze SLA’s gaat monitoren. Tenslotte 

zouden partijen die via CPS hosting van het OCM systeem gebruik maken, betrokken moeten 

worden bij de verdere uitvoering van WLR. Deze partijen zou ook aanspraak geboden moeten 

worden op de rechten die aan de verplichtingen kunnen worden ontleend. 

313. College: De nadere invulling en voorwaarden van WLR worden bij het implementatieproces 

verder uitgewerkt. 

6.4.4 Bedenkingen ten aanzien van C(P)S  

314. Pretium Telecom: Ondanks de nu ook geldende verplichtingen voor KPN, ondervinden de 

huidige CPS-aanbieders mededingingsproblemen. Om de concurrentie te bevorderen acht 

Pretium de volgende maatregelen noodzakelijk:  

1) Opheffing en voorkoming van belemmeringen voor het activeren van klanten op CPS (ook 

Tele2 brengt dit punt naar voren, in de specifieke context van CPS III en van het meenemen van 

voicemail);  

2) Beëindiging van praktijk van misbruik van Belbudget en mogelijk maken combinatie Belbudget 

en CPS met als argument dat het anders in strijd is met het non-discriminatiebeginsel; en  

3) Uitbanning van slamming. 
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315. College: Puntsgewijs reageert het college als volgt:  

1) Op hoofdlijnen wordt in het ontwerpbesluit beschreven aan welke eisen de procedures, die 

KPN moet hanteren, dienen te voldoen. Deze procedures moeten redelijk zijn en mogen geen 

onnodige belemmeringen vormen bij het afnemen van de dienst. Indien de procedures van KPN 

onredelijk zijn, kan het college KPN aanwijzingen geven ter wijziging;  

2) De combinatie Belbudget en CPS is niet mogelijk omdat op grond van de door het Ministerie 

van Economische Zaken in het kader van de Universele Dienstverlening vastgestelde tarieven 

(een relatief laag abonnement met relatief hoge gesprekskosten) een onderdekking zou 

resulteren van de abonnementstarieven. Gegeven deze speciale omstandigheden bij Belbudget 

kan het non-discriminatiebeginsel niet aangehaald worden; en  

3) Het college doet het uiterste binnen de mogelijkheden die de Tw biedt om slamming tegen te 

gaan. Ten aanzien van de marktanalysebesluiten geldt dat KPN C(P)S aanbieders in staat moet 

stellen om te concurreren op de retailmarkt. In dit kader dienen de procedures die KPN hanteert 

zodanig zijn dat CPS-aanbieders geen onnodige belemmeringen ondervinden. Indien de 

procedures kunnen bijdragen aan het tegen gaan of het verminderen van slamming, waardoor 

belemmeringen voor C(P)S-aanbieders om op basis C(P)S te concurreren worden weggenomen, 

dient KPN hier gevolg aan te geven. 

316. Scarlet constateert dat bij de wholesale prijsregulering als sluitstuk in voorkomende gevallen 

een vergelijking van het resulterende tarief wordt gemaakt met de gehanteerde tarieven van 

efficiënte US LECs. Scarlet vindt het onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de ‘investment 

ladder’, dat wil zeggen de tariefhoogte en verschillen voor NAP-, RAP- respectievelijk LAP-

interconnectie. Hierin zitten volgens Scarlet meerdere inefficiënties. De vraag is hoe met deze 

inefficiënties wordt omgegaan. 

317. Het college is van oordeel dat de comparatieve efficiëntie analyse voldoende rekening houdt 

met de bedenking van Scarlet. De analyse zal namelijk de totale efficiëntie van KPN met die van 

de Amerikaanse LECs vergelijken. In het geval dat KPN een netwerkstructuur heeft die minder 

efficiënt is dan die van vergelijkbare LECs, dan zal de comparatieve efficiëntie analyse dit 

uitwijzen en daarvoor corrigeren. Met andere woorden, in dat geval zal de door KPN te 

overbruggen efficiëntie-achterstand groter zijn.
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7 Bedenkingen verplichtingen horizontaal (geldend voor alle 

wholesale vaste telefoniemarkten) 

7.1 Algemene bedenkingen 

318. In algemene zin constateert KPN dat de voorgestelde verplichtingen strenger zijn dan de thans 

geldende verplichtingen. KPN is van oordeel dat de nieuwe verplichtingen, gegeven de stand 

van de markt, niet voldoen aan het vereiste van passendheid als bedoeld in artikel 1.3 Tw. 

319. Het college bestrijdt de stelling van KPN dat de opgelegde verplichtingen strenger zijn dan de 

verplichtingen onder het oude kader. Het college constateert wel dat de nieuwe verplichtingen 

afwijken van de verplichtingen onder het oude kader. De reden hiervan is juist dat het college de 

huidige marktomstandigheden meeweegt in de opgelegde verplichtingen. Hiermee heeft het 

college veel meer dan onder het oude kader de ruimte om verplichtingen toe te snijden op de 

actuele marktomstandigheden. Op bepaalde markten betekent dit dat verplichtingen zijn komen 

te vervallen of zijn verlicht, zoals ten aanzien van de markt voor interregionale gespreksdoorgifte 

of op de retailmarkten voor telefonie, waar de tariefregulering veel meer bewegingsruimte biedt 

aan KPN. Ook ten aanzien van huurlijnen is een groot aantal verplichtingen geschrapt omdat op 

een aantal markten werd geconstateerd dat sprake is van effectieve concurrentie. Voor de 

discussie ten aanzien van passendheid is het echter naar het oordeel van het college irrelevant 

of de verplichtingen nu lichter of strenger zijn geworden, maar gaat het om de vraag of de 

opgelegde verplichtingen in verhouding staan tot de geconstateerde mededingingsproblemen, of 

die verplichtingen onevenredig zware nadelen met zich meebrengen en in hoeverre de 

verplichtingen aansluiten bij de doelstellingen van de Tw. Het college heeft in zijn besluiten hier 

steeds zo goed mogelijk invulling aan proberen te geven. Daar waar KPN van mening is dat de 

verplichtingen niet passend zijn, dient KPN dit specifiek aan te geven en te onderbouwen. 

320. In algemene zin stelt KPN dat door dienstenconcurrentie als prioritaire doelstelling te kiezen de 

opgelegde verplichtingen te streng zijn in het licht van de door de Minister van Economische 

Zaken in zijn beleidsregels genoemde doelstelling van infrastructuurconcurrentie. 

321.  Het college verwijst naar het document ‘Het afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen 

van 22 december 2004 (kenmerk: OPTA/EGM/2004/204404). Hierin geeft het college aan welke 

rol de afweging tussen infrastructuur- en dienstenconcurrentie speelt bij het vaststellen van de 

proportionaliteit van verplichtingen. Daar waar replicatie economisch mogelijk is dient 

infrastructuurconcurrentie het uiteindelijke doel van regulering te zijn. Het college acht deze 

benadering, waarbij dienstenconcurrentie geenszins prioriteit krijgt, in overeenstemming met de 

door KPN genoemde beleidsregels. 

7.2 Toegang 

322. KPN: De opgelegde toegangsverplichting, inhoudende dat KPN “de reeds verleende toegang tot 

faciliteiten niet intrekt”, is te algemeen en zonder enige tijdsbepaling gesteld en daarmee voldoet 

het niet aan het vereiste van passendheid.  

323. Het college legt deze verplichting op basis van artikel 6a.6, tweede lid, onder c, van de Tw op. 
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Ten aanzien van het intrekken van verplichtingen geldt hierbij een redelijkheidstoets (zie artikel 

6a.6, eerste lid van de Tw). De toegangsverplichtingen die het college voornemens is om op te 

leggen op de wholesale markten vaste telefonie komen voor een belangrijk deel overeen met de 

verplichtingen die golden onder het oude kader. Het intrekken van deze toegangsverplichtingen 

zou kunnen betekenen dat partijen vervolgens over dezelfde vorm van toegang opnieuw in 

onderhandeling moeten gaan met KPN. Dit is inefficiënt en benadeelt partijen die gebruik maken 

van opgelegde toegang tot faciliteiten van KPN. Partijen zouden bijvoorbeeld tijdelijk hun 

dienstverlening niet kunnen continueren. Het college acht intrekking in deze situatie onredelijk en 

de verplichting daarom passend. Het college erkent echter dat er situatie kunnen zijn waarin het 

intrekken van faciliteiten wel redelijk is. Het in het ontwerpbesluit aan de toegangsverplichting 

gekoppelde voorschrift dat "reeds verleende toegang tot faciliteiten niet mag worden 

ingetrokken" zal daarom worden vervangen door het voorschrift dat: “reeds verleende toegang 

tot faciliteiten mag niet worden ingetrokken, tenzij voortgezette verlening van toegang 

redelijkerwijs niet van KPN mag worden verlangd. KPN dient een voornemen tot intrekking 

vooraf,met een termijn van minimaal drie maanden voorafgaand aan de voorgenomen datum 

van intrekking, aan het college over te leggen." Het college legt deze verplichting mede op basis 

van artikel 6a.6, derde lid van de Tw op. 

324. KPN is in algemene zin van oordeel dat de toegangsverplichtingen in de ontwerpbesluiten 

onvoldoende zijn geconcretiseerd. 

325. Het college is anders dan KPN van oordeel dat hij de toegangsverplichting in voldoende mate 

heeft gespecificeerd. Het college is van oordeel dat het in verdere mate specificeren van de 

toegangsverplichting, zodanig dat voor elke apart te onderscheiden dienst of onderdeel 

daarvan, alle relevante operationele en technische procedures en protocollen tot op 

detailniveau worden beschreven niet door de wetgever wordt voorgeschreven. Het zou in feite 

betekenen dat het college de (operationele) zeggenschap zou overnemen van de aanbieder over 

de inrichting van de verscheidene (interne) bedrijfsprocessen. Een dergelijke aanpak zou ook 

strijd met het discriminatieverbod uit kunnen lokken, aangezien de aldus voorgeschreven 

toegang voor derden andere (functionele) kenmerken zou kunnen krijgen dan de toegang dje 

KPN aan verwante ondernemingen als bedoeld in artikel 6a.8 van de Tw zou verschaffen. 

Daarnaast is het college van mening dat de dynamiek van de markt en de hiermee gepaard 

gaande snelle technische ontwikkeling van (bestaande) diensten zich niet goed verhoudt met het 

voorschrijven van gedetailleerde toegangsverplichtingen. Dit zou immers betekenen dat het 

college voor elke aanpassing van een bestaande dienst door KPN steeds weer een nieuwe 

toegangsverplichting moeten opleggen, aangezien de oude toegangsverplichting geen 

betrekking meer heeft op de aangepaste dienst. 

326. Uitgangspunt voor het college is geweest dat het voor KPN in voldoende mate bepaalbaar moet 

zijn welke toegangsdiensten of onlosmakelijk hiermee verbonden diensten door haar op verzoek 

moeten worden aangeboden aan andere aanbieders. Behalve het voorbeeld van het opzetten 

van overflowprocedures, dat terecht is ingebracht door KPN en dat het college in het definitieve 

besluit zal verduidelijken, heeft KPN geen andere voorbeelden aangedragen waaruit blijkt dat het 

voor haar niet duidelijk is hoe zij uitvoering moet geven aan de opgelegde 

toegangsverplichtingen. Het college ziet in de bedenking van KPN derhalve geen aanleiding om 

haar ontwerpbesluiten aan te passen. 
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327. ACT constateert dat het college in de diverse markten anders omgaat met het verbinden van 

minimumkwaliteitseisen aan de verplichting tot het verlenen van toegang. ACT beveelt aan in 

alle besluiten waarin toegangsverplichtingen worden opgelegd kwaliteitseisen te stellen die 

minimaal zodanig zijn dat het voor afnemers mogelijk is dezelfde kwaliteit te leveren als die KPN 

aan haar eigen retailklanten levert. Voorts zou de geboden kwaliteit vooraf, net als bij een 

referentieaanbod, door het college dienen te worden goedgekeurd. 

328. College: Dat bestel- en leverprocedure in beginsel minimaal hetzelfde of beter moeten kunnen 

zijn dan KPN’s retail-dienstverlening volgt reeds uit de algemene non-discriminatieverplichting, 

die onder andere inhoudt dat de onderneming die toegang levert, bij het verlenen van toegang 

gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke omstandigheden gelden voor haarzelf, 

haar dochterondernemingen of haar partner ondernemingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

termijnen die gekoppeld zijn aan de bestelprocedure, het voor een afnemer mogelijk moeten 

maken om binnen dezelfde termijn te leveren als KPN aan haar eigen retail-klanten levert. Dit 

vereist dus geen speciale voorschriften. Hetzelfde geldt voor kwaliteitsgaranties. Voor 

rapportages die nodig zijn om de naleving van die kwaliteitsgaranties te monitoren, heeft het 

college voldoende wettelijke bevoegdheden om informatie te vragen.
11

 Hiervoor is dus geen 

separate verplichting noodzakelijk. Toetsing van het aanbod vooraf is hierboven reeds door het 

college behandeld (randnummer 316). 

7.3 Transparantie en referentieaanbod 

329. KPN is van oordeel dat de noodzaak tot en proportionaliteit van het opleggen van de verplichting 

tot het doen van een referentieaanbod niet, althans niet overtuigend wordt onderbouwd in het 

ontwerpbesluit met betrekking tot de wholesalemarkten voor vaste telefonie. KPN wijst erop dat 

veel bestaande interconnectieovereenkomsten tot stand zijn gekomen zonder dat ten tijde van 

het sluiten ervan de verplichting gold een referentieaanbod bekend te maken (geldt eerst sinds 

15-12-1998). Onduidelijk voor KPN is derhalve welk mededingingsprobleem het college met 

deze verplichting wil bestrijden. 

330. College: Voor de noodzaak om KPN te verplichten tot het doen van een referentieaanbod wordt 

verwezen naar hetgeen hierbij eerder werd gesteld in het ontwerpbesluit. KPN gaat niet 

inhoudelijk in op de argumenten die het college hiervoor aanvoert. In aanvulling hierop stelt het 

college dat het totstandkomen van interconnectiecontracten op zichzelf niet inhoudt dat deze 

redelijk zijn, of dat sprake van voldoende transparantie is. In de eerste plaats wijst het college 

erop dat KPN (ook) onder het toenmalige recht tot interconnectie verplicht was, en dat de 

overeenkomsten waarnaar KPN verwijst dus niet in een ongereguleerde markt tot stand 

kwamen. Het college heeft in de tweede plaats met betrekking tot de door KPN genoemde 

overeenkomsten later vastgesteld dat deze niet voldeden aan de wettelijke vereisten. Voor de 

veronderstelling van KPN dat het aanbod voldoende transparant was bestond naar het oordeel 

van het college geen reden. 

331. ACT is van oordeel dat het college, daartoe bevoegd krachtens artikel 6a.9, vierde lid, van de 

Tw, aan de verplichting tot het uitbrengen van een referentieaanbod het voorschrift zou moeten 

verbinden dat elke wijziging van dit aanbod vooraf aan het college ter toetsing zou moeten 

                                                      
11

 Op basis van artikel 18.7 van de Tw. 
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worden overgelegd. Dit om te voorkomen dat KPN zich schuldig maakt aan het strategisch 

ontwerpen van referentieaanbiedingen, die alternatieve aanbieders vervolgens gehouden zijn af 

te nemen totdat het college KPN tot wijziging van het referentieaanbod dwingt. KPN geniet in de 

tussenliggende periode ten onrechte voordeel van het onrechtmatige aanbod. Daarnaast dringt 

ACT erop aan dat referentieaanbiedingen gelden voor een periode van drie jaar. 

332.  Het college onderschrijft dat het zijn taak is ervoor te zorgen dat het referentieaanbod voldoet 

aan de in deze marktanalyse opgelegde verplichtingen. De wet voorziet echter niet in de 

bevoegdheid voor het college om de verplichting op te leggen dat elke wijziging voorafgaande 

goedkeuring behoeft. Wel heeft het college de bevoegdheid om op grond van artikel 6a.9, vierde 

lid, van de Tw om, indien het referentieaanbod van KPN niet overeenstemt met de opgelegde 

verplichtingen, KPN aanwijzingen te geven met betrekking tot de aan te brengen wijzigingen. 

Wijzigingen door KPN die als doel hebben de afname van de gereguleerde dienst te 

bemoeilijken, zijn niet toegestaan op grond van het voorschrift dat toegangsdiensten niet 

strategisch mogen worden ontworpen. De verplichting om een referentieaanbod bekend te 

maken geldt gedurende de gehele reguleringsperiode. Een bepaling dat deze voor een periode 

van drie jaar geldt is derhalve overbodig. 

7.4 Non-discriminatie 

333. KPN: De verplichting tot non-discriminatie is niet noodzakelijk omdat het algemene 

mededingingsrecht al voldoende waarborgen biedt om discriminatoir gedrag te bestrijden. De 

artikel 24 van de Mededingingswet en artikel 82 van het EU Verdrag dienen hiertoe. Deze 

verplichting impliceert ook dat externe afnemers gelijk moeten worden behandeld als eigen 

bedrijfsonderdelen of gelieerde ondernemingen. Daarbij kan gerefereerd worden aan de 

Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten 

inzake toegang in de telecommunicatiesector van de Europese Commissie (98/C, 265/02). 

334. College: De verplichtingen die gelden voor AMM partijen, moeten misbruik voorkomen. 

Algemeen mededingingsrecht kan slechts ex post ingrijpen in geval er daadwerkelijk misbruik 

heeft plaatsgevonden. Het nieuwe reguleringskader betekent een extra handhavingsregime voor 

AMM partijen als KPN, dat bijdraagt aan de naleving van regels inzake, in dit geval, 

discriminatie.  

335. Casema is van oordeel dat de non-discriminatieverplichting per dienst nader uitgewerkt moet 

worden. In dat verband verzoekt Casema ook de onduidelijkheid omtrent volumekortingen toe te 

lichten. 

336. MCI is van oordeel dat de non-discriminatieverplichting nader moet worden gespecificeerd. Het 

college moet volgens MCI duidelijke criteria geven in welke gevallen prijsdifferentiatie 

gerechtvaardigd is. Volgens MCI is dit enkel het geval indien aan de verschillen kostenvoordelen 

ten grondslag liggen. 

337. College: De verschillende besluiten gaan alle uit van de wettelijke omschrijving van de 

verplichting tot non-discriminatie, zoals opgenomen onder artikel 6a.8 van de Tw. Het college 

acht deze wettekst voldoende duidelijk, en acht het onnodig en onwenselijk om deze wettekst in 

het kader van de marktanalysebesluiten nader te specificeren. 
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8 De retailmarkten voor vaste telefonie 

338. Hieronder zal het college achtereenvolgens ingaan op de bedenkingen van partijen ten aanzien 

de afbakening van de relevante markt, het onderzoek naar de aanwezigheid van partijen met 

aanmerkelijke marktmacht, de mededingingsproblemen en de verplichtingen. Ten slotte zal het 

college de wijzigingen die hij zal doorvoeren naar aanleiding van de consultatie in de conclusie 

opsommen. Het college begint echter met een korte uiteenzetting over de wijze waarop hij, naar 

aanleiding van de bedenkingen, zal omgaan met de twee meest controversiële onderwerpen, te 

weten VoB en het onderscheid tussen particuliere en (groot)zakelijke gebruikers.  

8.1 VoB en (groot)zakelijke gebruikers 

339. Alvorens op de concrete bedenkingen van partijen in te gaan, schetst het college hoe hij op 

hoofdlijnen de bedenkingen inzake VoB en het onderscheid tussen particulieren en 

(groot)zakelijke gebruikers zal adresseren. Daarna zal per bedenking worden ingegaan op de 

argumenten van partijen.  

8.1.1 VoB 

340. Naar aanleiding van bedenkingen van marktpartijen en een analyse van deze bedenkingen door 

het college, heeft het college de regulering van VoB diensten opnieuw zorgvuldig overwogen. 

Deze heroverweging heeft ertoe geleid dat het college een ondergrensverplichting ten aanzien 

van KPN’s VoB diensten nog steeds passend acht, zij het met aanpassingen ten opzichte van de 

ondergrens zoals die in het ontwerpbesluit stond. Hieronder licht het college zijn standpunt en de 

op te leggen verplichtingen ten aanzien van VoB diensten van KPN toe. 

341. VoB diensten en traditionele vaste (PSTN) telefoniediensten behoren volgens de analyse van 

het college tot dezelfde relevante markten. Ten eerste hebben beide diensten dezelfde 

functionaliteit en ten tweede oefenen beide diensten sterke prijsdruk op elkaar uit. Dit betekent 

dat VoB diensten tot elk van de afgebakende retailmarkten voor vaste telefonie behoren, zowel 

tot de aansluitingsmarkten als tot de verkeersmarkten. De dominantieanalyse van het college 

toont vervolgens aan dat KPN op deze markten, dus ook op het segment van VoB diensten 

binnen die markten, een AMM positie heeft. 

342. In haar bedenkingen heeft KPN aangegeven dat het college onvoldoende aannemelijk heeft 

gemaakt dat het potentiële mededingingsprobleem van margeuitholling of roofprijzen voor VoB 

diensten zich op deze markten zal voordoen. Ter onderbouwing hiervan heeft KPN een tweetal 

onderzoeken laten uitvoeren: één door onderzoeksbureau Lexecon (dit rapport is door KPN 

reeds voor de publicatie van het ontwerpbesluit ingebracht) en één door RBB Economics (dit 

rapport is later door KPN, als onderdeel van haar bedenkingen, ingebracht). De belangrijkste 

conclusie in beide rapporten is dat KPN geen prikkel heeft tot het hanteren van excessief lage 

prijzen voor VoB diensten, en dat die prikkel bij KPN in elk geval niet groter is dan voor andere 

partijen die VoB diensten aanbieden. Het belangrijkste argument hiervoor is dat KPN zichzelf in 

de vingers snijdt door lage VoB tarieven te hanteren, omdat KPN dan PSTN inkomsten misloopt. 

343. Het college acht de argumenten van KPN onvoldoende overtuigend om te concluderen dat het 

potentiële mededingingsprobleem van margeuitholling of roofprijzen zich niet zal voordoen. Ten 
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eerste zal KPN, omdat de verwachting is dat onder invloed van allerlei factoren het PSTN 

netwerk in de loop van de tijd zal leeglopen, de derving van PSTN inkomsten steeds minder 

zwaar mee laten wegen in haar prijszetting van VoB diensten. Voor zover het risico van 

roofprijzen en margeuitholling door KPN al beperkt zou zijn om mee te beginnen, neemt het in de 

loop van de tijd wel toe. Ten tweede is de verwachting dat KPN onder druk van VoB 

aanbiedingen van kabelbedrijven haar VoB tarieven aanzienlijk zal moeten laten zakken. Daarbij 

is het risico reëel dat DSL-aanbieders die ook op VoB concurreren en die van KPN afhankelijk 

zijn voor de inkoop van ULL diensten, hun marges zien wegsmelten met het gevolg dat ze 

gedwongen worden uit te treden. Dit risico van margeuitholling zou het ontstaan van effectieve 

concurrentie op de telefoniemarkten ernstig bemoeilijken. Met name vanwege deze twee 

argumenten acht het college het passend om ondergrensregulering op te leggen aan KPN op het 

gebied van VoB diensten. Beide argumenten worden hierna verder toegelicht.  

344. Wat betreft het punt van PSTN inkomstenderving heeft het college naar aanleiding van de 

rapporten die ingebracht zijn door KPN zelf een economisch onderzoeksbureau, Oxera, 

ingeschakeld met als doel de onderbouwing van de conclusies te onderzoeken. Oxera 

concludeert in haar rapport dat het risico van excessief lage prijzen voor VoB diensten door KPN 

aanwezig is omdat KPN de prikkel kan hebben en in staat is om met excessief lage prijzen de 

mededinging te beperken. Oxera toont aan dat een roofprijzenstrategie voor KPN wel degelijk 

winstgevend kan zijn en de concurrentie beperkt. Bovendien toont Oxera aan dat het risico van 

roofprijzen ook toeneemt in de loop van de tijd, omdat KPN bij het vaststellen van VoB tarieven 

zich steeds minder zal laten leiden door het beschermen van naar verwachting alsmaar 

teruglopende PSTN inkomsten, en steeds meer door het veiligstellen en uitbreiden van haar 

positie in het groeiende VoB segment.   

345. Daarnaast acht het college het gevaar van roofprijzen en margeuitholling reëel om nog een 

tweede reden. In de loop van de reguleringsperiode bestaat het risico dat zich het volgende 

scenario zal voordoen. Als reactie op een scherpe tariefstelling van VoB diensten door 

kabelbedrijven, zal KPN haar VoB tarieven aanzienlijk verlagen. Dit kan zonder regulering tot de 

situatie leiden dat KPN en andere DSL-aanbieders hun kosten, die mede gebaseerd zijn op 

inkoop van de ontbundelde aansluitlijn (ULL) op het netwerk van KPN, niet meer goed kunnen 

maken. Een prijsstelling waarbij de gereguleerde inkoopkosten niet worden goedgemaakt, kan 

echter voor KPN bedrijfseconomisch nog steeds aantrekkelijk zijn. Immers, indien de 

incrementele kosten van een aanbieding worden goedgemaakt is het nog steeds aantrekkelijk 

een klant te behouden dan wel binnen te halen. De incrementele kosten voor het aanbieden van 

breedbandinternet en VoB zijn voor KPN als concern laag. Dat geldt met name voor de 

aansluitlijn. Het is voor KPN altijd nog aantrekkelijker om een beperkt geldbedrag voor de 

aansluitlijn te ontvangen dan in het geheel niets in het geval de klant zijn aansluitlijn opzegt (en 

KPN met de kosten van de aansluitlijn blijft zitten). Voor andere DSL-aanbieders zijn de kosten 

voor de ontbundelde aansluitlijn echter werkelijke out-of-the-pocket expenses. Zij betalen de 

gereguleerde prijs van de aansluitlijn, die gebaseerd is op de werkelijk onderliggende kosten 

gecorrigeerd voor eventuele inefficiënties. Kort gezegd zijn KPN’s relevante kosten (interne 

incrementele kosten) voor het breedbandinternet en VoB lager dan de gereguleerde tarieven van 

ontbundelde aansluitlijnen waarmee andere DSL-aanbieders breedbandinternet en VoB diensten 

aanbieden. 

346. Het hierboven geschetste scenario van het risico van margeuitholling acht het college juist in 
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Nederland reëel. In Nederland zijn drie verschillende typen aanbieders van VoB diensten te 

onderscheiden. Ten eerste biedt KPN breedbanddiensten en VoB diensten via DSL-lijnen aan. 

Ten tweede zijn er alternatieve DSL-aanbieders, die bij KPN op wholesale niveau ontbundelde 

aansluitdiensten (ULL) inkopen en daarover breedbanddiensten en VOB aanbieden. Ten derde 

zijn er kabelbedrijven, die VoB diensten al of niet in combinatie met breedbanddiensten 

aanbieden. Op de breedbandinternetmarkt heeft kabel ca. 40%, KPN via DSL ca. 44% en 

andere DSL-aanbieders ca. 16% (per 1 juli 2005). De bovengenoemde aanbieders zullen met 

hun diensten moeten wedijveren om de gunst van de consument. Dat is goed voor de 

consument: er kan worden gekozen uit meerdere aanbieders en meerdere aanbiedingen. Gelet 

op de hoge penetratiegraad van kabel (95%) en het marktaandeel van kabelbedrijven op de 

breedbandinternetmarkt (ca. 40%) zal kabel, anders dan in de meeste andere landen van de 

Europese Unie, in Nederland een wezenlijke rol gaan spelen in de concurrentie op VOB-

diensten.
12

 De kabelinfrastructuur heeft een andere kostenstructuur dan het telefonienetwerk van 

KPN, terwijl tegelijkertijd de business case van kabelbedrijven veel minder afhankelijk is van 

inkomsten uit breedband en VoB/telefonie. Hierdoor zijn kabelbedrijven in staat bundels van 

diensten aan te bieden tegen aantrekkelijke prijzen en is de vraag in hoeverre KPN en andere 

DSL-aanbieders in staat zijn die te matchen. 

347. Bij een te lage prijsstelling voor VoB-diensten door KPN, al of niet in reactie op een aanbieding 

van kabelbedrijven, worden de marges van andere DSL-aanbieders uitgehold waardoor zij niet in 

staat zijn te concurreren, en ultimo van de markt worden verdreven. De concurrentie zou op 

deze manier in ernstige mate worden verzwakt. Vanzelfsprekend moet KPN ook de mogelijkheid 

hebben om de concurrentie met kabelbedrijven aan te gaan, maar daarbij dient dan wel 

verzekerd te zijn dat de voorwaarden voor haar en DSL-aanbieders gelijk zijn. De 

ondergrensregulering voorziet erin dat gesignaleerd wordt als KPN haar kosten, met name die 

van de gereguleerde ontbundelde aansluitlijn, niet meer dreigt goed te maken. Verlaging van de 

kosten van de ontbundelde aansluitlijn kan in dat geval zowel KPN als andere DSL-aanbieders 

ruimte bieden in de concurrentie met de kabel. Het risico van excessief lage prijzen door KPN is 

in dit scenario dus met name dat alternatieve DSL-aanbieders uit de markt worden gedrukt; en in 

mindere mate kabelbedrijven omdat naar alle waarschijnlijkheid hun kostenniveau voor VoB 

diensten lager ligt. Het uittreden van DSL-aanbieders zou het ontstaan van effectieve 

concurrentie op zowel de vaste telefoniemarkten als de breedbandmarkten ernstig 

bemoeilijken.
13

 

348. Teneinde deze risico’s van roofprijzen en margeuitholling op effectieve wijze te adresseren, acht 

het college een ondergrensverplichting voor KPN’s VoB diensten passend. Het alternatief dat de 

Franse toezichthouder ARCEP heeft gekozen, en waarmee de Europese Commissie heeft 

ingestemd, namelijk om de ontwikkeling van concurrentie in VoB diensten te monitoren en snel 

in te grijpen indien en zodra zich excessief lage prijzen voordoen, acht het college gegeven de 

specifieke Nederlandse omstandigheden niet passend, om de volgende redenen.
14

 

                                                      
12

 Van de 100 inwoners hebben in Nederland 22.5 inwoners breedband, waarvan 13.6 via DSL en 8.9 via kabel. In Frankrijk 

bijvoorbeeld is dit 12.8 van de 100 inwoners, waarvan 11.9 via DSL en 0.8 via kabel (bron: OECD Broadband Statistics, juni 
2005). 
13

 De ervaring in Nederland is dat juist DSL-aanbieders in het verleden voor concurrentie op de breedbandmarkt hebben 
gezorgd (na de introductie van ULL diensten), en in mindere mate de concurrentie tussen KPN en kabelbedrijven. 
14

 Een feitelijk verschil tussen de Franse en Nederlandse benadering is dat in de Franse benadering VoB diensten alleen tot 
vaste telefonie verkeer wordt gerekend, terwijl de Nederlandse benadering VoB diensten tot zowel verkeersmarkten als 
aansluitingsmarkten rekent. De reden achter de Nederlandse benadering is dat bij VoB gesprekken ook van aansluitingen en 
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349. Ten eerste acht het college het risico op margeuitholling of roofprijzen in Nederland groter dan in 

Frankrijk. In Frankrijk heeft de incumbent nauwelijks te maken met kabelbedrijven die scherpe 

tarieven hanteren voor VoB diensten. En zoals aangegeven, is de verwachting van het college 

dat mede onder druk van kabelbedrijven het risico van excessief lage prijzen groter wordt. Ten 

tweede heeft het college in Nederland juridisch gezien onvoldoende mogelijkheden om, indien 

geen ondergrensverplichting wordt opgelegd, dit alsnog snel en effectief te doen mocht het 

gevaar van excessief lage prijzen materialiseren. De wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn 

beperkt omdat er relatief veel tijd zit tussen het signaleren van een roofprijzen en margeuitholling 

en het kunnen ingrijpen.   

350. Ten overvloede merkt het college nog op dat bij de beoordeling van de Franse notificatie de 

Commissie het niet opleggen van verplichtingen ten aanzien van VoB diensten in verband heeft 

gebracht met de bestaande verplichtingen ten aanzien van wholesale breedbandtoegang in 

Frankrijk. Die parallel kan niet naar Nederland worden doorvertaald. In de breedbandmarkt heeft 

het college afgezien van het opleggen van verplichtingen ten aanzien van lage 

kwaliteit wholesale breedbandtoegang, omdat deze markt en de onderliggende retailmarkt voor 

breedband internettoegang daadwerkelijk concurrerend zijn. KPN ondervindt concurrentie van 

DSL-aanbieders (op basis van het gereguleerde ULL aanbod) en van kabelbedrijven. De 

argumenten die ten aanzien van de breedbandmarkt gelden voor het niet opleggen van een 

verplicht aanbod van lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang, gelden ook voor VoB diensten. 

Ook bij VoB diensten komt concurrentie van aanbieders die op basis van het gereguleerde 

wholesale ULL aanbod VoB diensten en breedband internettoegang aanbieden, en van 

kabelaanbieders. Gegeven de aanwezigheid van een gereguleerd ULL-aanbod en de 

verregaande uitrol van DSL-aanbieders, is het voor de verdere concurrentieontwikkeling op het 

gebied van VoB dus niet nodig (net zo min als dat ten behoeve van de concurrentieontwikkeling 

van breedban internettoegang nodig is) om een verplicht aanbod van lage kwaliteit wholesale 

breedbandtoegang op te leggen. 

351. Hoewel om bovenstaande redenen het college een VoB ondergrensverplichting voor KPN 

passend acht, is het college ook van mening dat er specifieke omstandigheden gelden voor VoB 

diensten die een specifieke ondergrens, die afwijkt van de ondergrens voor vaste (PSTN) 

telefoniediensten, rechtvaardigen. Gelet op het innovatieve karakter van de dienstverlening en 

het feit dat de concurrentie op VoB-diensten nog in de kinderschoenen staat, acht het college het 

van belang dat KPN, net als andere aanbieders, de concurrentiestrijd kan aangaan, in de zin dat 

KPN snel en tijdig kan reageren op aanbiedingen van concurrenten en dat vooraf duidelijk is 

welke armslag KPN daarbij heeft.  

352. In plaats van een combinatorische prijssqueezetoets, waarbij de bundelkorting volledig via de 

gereguleerde dienst in de bundel goedgemaakt moet worden (dat wil zeggen, er moet een 

positieve marge op de gereguleerde dienst overblijven nadat de bundelkorting volledig door deze 

dienst wordt geabsorbeerd), zal voor VoB diensten een ondergrenstoets op bundelniveau 

worden toegepast. Dat wil zeggen dat de totale opbrengsten van de bundel de totale kosten 

moet goedmaken. Dit betekent meer bewegingsvrijheid voor KPN om VoB tarieven te verlagen. 

Verder zal KPN geen tariefvoorstellen met VoB diensten aan het college hoeven voor te leggen, 

zolang deze voorstellen voldoen aan de bundeltoets. Met andere woorden, zo lang tarieven voor 

                                                                                                                                                                      
verkeersdiensten gebruik maken en dus ook op die markten dienen te worden meegenomen.  
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VoB diensten voldoen aan de bundeltoets, zullen zij als “groene” diensten in het stoplichtmodel 

worden aangemerkt. Het college zal dit periodiek monitoren, conform de monitoring van groene 

diensten. Indien KPN VoB tarieven wenst in te voeren die niet aan de bundeltoets voldoen, zal 

KPN deze ex ante ter goedkeuring aan het college dienen voor te leggen (als “oranje” diensten). 

Het college zal deze voorstellen alsdan op anticompetitieve effecten beoordelen.  

353. In het tekstkader hieronder wordt een hypothetisch getallenvoorbeeld uitgewerkt om de 

veranderde ondergrenstoets voor VoB diensten verder toe te lichten. Ten opzichte van het 

stoplichtmodel zoals beschreven in het ontwerpbesluit is er een bundeltoets, methode 3, 

toegevoegd. Methoden 1 en 2 zijn reeds uitvoering uiteengezet in het ontwerpbesluit. VoB 

diensten worden in methode 3 als “groen” aangemerkt terwijl andere diensten als “oranje” 

worden aangemerkt.  

Het volgende voorbeeld dient ter illustratie van de werking en de verschillen tussen de bundeltoetsen conform 
methode 1, methode 2 en methode 3.  
 
Veronderstel dat partij A een AMM positie heeft op de markt voor telefonie en een bundel aanbiedt van telefonie 
(een dienst met ondergrenstariefregulering) en breedband (een dienst zonder ondergrenstariefregulering).  
 
Ontbundeld biedt partij A telefonie aan voor 10 euro en breedband voor 25 euro. De incrementele kosten van het 
telefonieproduct bedragen 5 euro, die van het breedbandproduct bedragen 15 euro. 
 
Neem voorts aan dat het gebundeld aanbieden van telefonie en breedband een kostenvoordeel oplevert van 5 
euro (bundelkosten zijn dus 15) en dat partij A de bundelprijs vaststelt op basis van een korting van 20% ten 
opzichte van de som van de ontbundelde prijzen (35 euro minus 20% = 28 euro).   
 

 Telefonie Breedband Totaal 

Prijs (ontbundeld) 10 25 35 

Incrementele kosten (ontbundeld) 5 15 20 

Prijs (bundel) - - 28 

Incrementele kosten (bundel) - - 15 

 
De bruto bundelkorting is in dit voorbeeld gelijk aan 35 (som ontbundelde prijzen) minus 28 (prijs bundel) = 7 
euro. Gecorrigeerd voor het kostenvoordeel van de bundel (20 minus 15 = 5 euro) levert dit een netto 
bundelkorting op van 7 minus 5 = 2 euro. 
 
In methode 1 dient de netto bundelkorting van 2 euro volledig gedragen te worden door het telefonieproduct (dat 
is de dienst met ondergrenstariefregulering). Deze netto bundelkorting dient in methode 1 te worden gefinancierd 
uit de beschikbare kortingsruimte op het telefonieproduct, in dit geval dus 10 minus 5 = 5 euro. Geconcludeerd 
kan derhalve worden de bundelkorting getoetst aan methode 1 is toegestaan. De resterende onbenutte 
kortingsruimte die partij A nog kan aanwenden om de bundelprijs te verlagen, bedraagt in dit geval 5 minus 2 = 3 
euro. 
 
In methode 2 dient de netto bundelkorting van 2 euro daarentegen volledig gedragen te worden door het 
breedbandproduct (dat is de dienst zonder ondergrenstariefregulering). De beschikbare kortingsruimte op het 
breedbandproduct bedraagt 25 minus 15 = 10 euro. Ook methode 2 slaagt derhalve. De resterende onbenutte 
kortingsruimte bedraagt in dit geval 10 minus 2 = 8 euro. 
 
In methode 3 wordt bekeken of de prijsstelling van de bundel (28 euro) voldoende is om de incrementele kosten 
van de bundel als geheel (15 euro) te dragen. Geconcludeerd kan dus direct worden dat ook methode 3 slaagt. 
De resterende onbenutte kortingsruimte is in dit geval groter dan in beide andere methoden, namelijk 28 minus 15 
= 13 euro. Gesteld kan dus worden dat bij een toetsing aan methode 3, partij A de meeste kortingsruimte ter 
beschikking heeft.    

 

354. Samenvattend acht het college deze aangepaste ondergrens voor VoB diensten passend omdat 

het KPN in de gelegenheid stelt om snel nieuwe VoB diensten in de markt te zetten. Juist bij een 

nieuwe dienst als VoB is dat belangrijk voor effectieve concurrentie. Tegelijkertijd wordt ook het 

risico van roofprijzen en margeuitholling zoals hierboven geschetst, effectief aangepakt. Het 
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staat KPN vrij om in concurrentie met kabelbedrijven en andere DSL-aanbieders VoB tarieven 

aanzienlijk te reduceren. Wanneer KPN echter dreigt haar kosten niet meer goed te maken, kan 

zij verdere tariefverlagingen in beginsel alleen doorvoeren a;s zij haar kosten zal weten te 

reduceren, waaronder de kosten voor toegang tot de ontbundelde aansluitlijn.
15

 Daarmee 

beperkt het college KPN niet onnodig in VoB concurrentie met kabelbedrijven en DSL-

aanbieders, maar is het risico van margeuitholling bij alternatieve DSL-aanbieders ook passend 

aangepakt.
16

 

8.1.2 Het onderscheid tussen particuliere en (groot)zakelijke gebruikers 

355. Naar aanleiding van bedenkingen van marktpartijen ten aanzien van de afbakening naar type 

gebruikers (particulier vs (groot)zakelijk) en een analyse van deze bedenkingen door het college, 

is hij tot de conclusie gekomen dat er geen aanleiding is om de marktafbakening te wijzigen. 

Hieronder licht het college zijn standpunt verder toe. 

356. In de reacties op het ontwerpbesluit wordt gesteld dat het college de markt had moeten 

opsplitsen tussen zakelijke dan wel grootzakelijke gebruikers en overige gebruikers. Het college 

kan echter niet tot een economische rechtvaardiging van een dergelijke opsplitsing komen. Het 

belangrijkste kenmerk van grootzakelijke gebruikers is dat zij het meeste verkeer afnemen. Wat 

betreft verkeersvolumes bevinden zich aan de andere kant van dit spectrum de particuliere 

afnemers. Tussen deze twee extremen bevinden zich allerlei afnemers met variërende volumes. 

Kleinzakelijke afnemers (bijv. eenmansbedrijven) bevinden zich qua volume meer in de nabijheid 

van particuliere afnemers; sommige middelgrote en grote ondernemingen bevinden zich qua 

verkeersvolume meer in de nabijheid van grootzakelijke afnemers.  

357. Daarom kan worden gesteld dat afnemers die zich dichter bij elkaar bevinden op het "volume 

spectrum", elkaars diensten als "closer" substituten zien. Het profiel van de behoefte van de 

afnemers is een continu spectrum, waaruit geen onderscheid volgt tussen type gebruikers. Als 

de prijs voor een bepaald volume toeneemt (of de korting afneemt), dan kan de bijbehorende 

afnemer overschakelen naar naburige volume/prijs aanbiedingen. Dit leidt er toe dat prijzen voor 

verschillende aanbiedingen met elkaar samenhangen. Prijzen voor kleinzakelijke en particuliere 

afnemers beïnvloeden prijzen voor middelgrote afnemers, en die beïnvloeden op hun beurt weer 

de prijzen voor grootzakelijke afnemers. Er kan daarom gesproken worden van een keten van 

behoeften.  

358. In een situatie waar de vraag zo divers en gevarieerd is, en zo geleidelijk verloopt van lage naar 

hoge volumes, is marktafbakening moeilijk. Het is in de praktijk van mededingingsbeoordeling in 

dit verband ook algemeen aanvaard dat het afbakenen van relevante markten in dergelijke 

                                                      
15

 Voor ULL tarieven gaat onder het nieuwe reguleringsregime een meerjarig tariefplafond gelden. Dit plafond laat tussentijdse 
verlaging van ULL tarieven door KPN open. Indien KPN’s PSTN netwerk in de loop van de tijd zou leeglopen, dan zou dit een 
herwaardering van haar netwerk in de balans noodzakelijk maken (de balanswaardering zou lager worden). Met een lagere 
waardering zouden ook afschrijvingskosten lager worden, en dit zou zich moeten uiten in wholesale tarieven. Met andere 
woorden, in een scenario waar roofprijzen of margeuitholling door KPN waarschijnlijker is, zou een aanpassing van ULL 
tarieven ook gerechtvaardigd zijn op grond van lagere onderliggende kosten.  
 
16

 Hierbij doet zich dan de vraag voor waarom het college de ondergrens voor PSTN diensten van KPN niet aanpast, want in 
deze diensten heeft KPN ook te maken met prijsdruk van VoB diensten van kabelbedrijven. De reden om dit niet te doen voor 
KPN’s PSTN diensten is dat in deze diensten KPN vooral prijsdruk ondervindt van C(P)S aanbieders, en minder van aanbieders 
van bundels met breedband en VoB telefonie. De ondergrens voor KPN voor PSTN diensten is er vooral op gericht om te 
voorkomen dat deze C(P)S aanbieders de dupe worden van een anticompetitieve strategie van excessief lage prijzen, die 
effectieve concurrentie uiteindelijk zal ondermijnen. 
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gedifferentieerde markten vooral moet plaatsvinden aan de hand van de vraag welke producten 

de meeste prijsdruk op elkaar uitoefenen, en niet of toevallig de grens bij het ene of het andere 

specifieke product getrokken kan worden. In dit licht acht het college het onjuist om twee of meer 

relevante markten af te bakenen op basis van willekeurig gekozen volumes, en concludeert hij 

op basis van vraagsubstitutie tot één relevante verkeersmarkt.  

359. Hiermee sluit het college aan bij de wijze waarop ComReg in Ierland de markt heeft afgebakend 

aangezien de Nederlandse marktsituatie is ook in hoge mate vergelijkbaar met die in Ierland. Net 

als in Ierland zijn er in Nederland ook een relatief groot aantal kleine bedrijven. Ook in Ierland is 

geen onderscheid gemaakt tussen verschillen typen afnemers binnen verkeersmarkten, en wel  

tussen hoog- en laagcapacitaire aansluitingen. De Europese Commissie heeft met deze 

marktafbakening van Ierland ingestemd.  

360. Het college onderkent dat de marketing benadering van en diensten op verschillende segmenten 

verschillend zijn (zoals veel partijen hebben aangedragen), maar dat is niet de relevante vraag 

bij marktafbakening. Bij aanbodsubstitutie gaat het erom of prijzen of marges in één bepaald 

segment blijvend kunnen worden verhoogd ten opzicht van een ander segment, zonder dat dit 

leidt tot verschuivingen van activiteiten van partijen naar het segment met de hogere marges. 

Het college acht aanbodsubstitutie in deze zin aannemelijk en concludeert ook op deze basis dat 

er sprake is van één markt voor alle typen gebruikers.  

361. Verder merkt het college op dat het segment grootzakelijke klanten een relatief klein deel 

uitmaakt van de totale vraag naar verkeersdiensten (in termen van omzet ten hoogste 10%). Het 

is praktisch gezien moeilijk voor een dergelijk groep een aparte relevante markt af te bakenen, 

zonder dit ook niet te doen voor andere kleine subgroepen afnemers. Dit zou leiden tot het 

ongewenste resultaat dat er een groot aantal markten afgebakend zou worden.   

362. Ook in de stelling dat de dominantiecriteria en potentiële mededingingsproblemen anders zijn op 

de verschillende segmenten van de markt, kan het college niet meegaan. De marktaandelen, 

toetredingsdrempels en kopersmacht wijken op de verschillende segmenten niet zodanig af dat 

het college tot de conclusie zou zijn gekomen dat (indien het segment een aparte markt was 

geweest) KPN niet zou beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Ook de 

mededingingsproblemen verschillen niet. Op alle segmenten van de markt kent KPN prikkels om 

bepaalde klanten selectieve tarieven in rekening te brengen en aan andere klanten relatief 

hogere tarieven. Ten overvloede merkt het college op dat indien hij er wel voor had gekozen om 

een zakelijke dan wel grootzakelijke markt af te bakenen er geen verschil in de verplichtingen 

zou zijn opgetreden. 

8.2 Afbakening van de relevante markt 

8.2.1 Bedenkingen aangaande marktafbakening VoB 

363. KPN: Het college heeft aan VKA niet de vraag gesteld of er sprake zal zijn van vraag- en 

aanbodsubstitutie in de toekomst. De substitutie VoB – PSTN wordt slechts verondersteld. Nu 

onder andere Skype en Pilmo communicatie, aangesloten op traditionele telefonienetwerken, 

mogelijk maken met gebruik van nummers uit het nummerplan, is het buiten beschouwing laten 

van ‘conversation over IP’ niet te rechtvaardigen. Bovendien zegt een prognose van VKA over 
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de ontwikkeling van de breedbandmarkt, niets over de vraag of er sprake zal zijn van vraag- en 

aanbodsubstitutie tussen traditionele telefonie op een vaste locatie en VoB.  

364. College: Het college merkt op dat KPN de onderzoeksvraag die het college aan VKA heeft 

gesteld niet juist heeft begrepen. In paragraaf 1.2 van het onderzoeksrapport beschrijft VKA de 

onderzoeksvraag: “onderzoek op hoofdlijnen wat er, op basis van de ontwikkeling van IP-

telefonie, in de komende drie jaar kan gebeuren met het marktaandeel van KPN.” VKA is dus 

niet gevraagd een antwoord te geven op de vraag of VoB en traditionele telefonie tot dezelfde 

relevante markt behoren. VKA heeft vanuit de huidige ontwikkeling van VoB aan de hand van 

een scenario-analyse onderzocht hoe VoB en PSTN zich gaan ontwikkelen. Daarbij heeft VKA 

gekeken welke omzet en aandelen KPN op VoB respectievelijk PSTN zal gaan behalen. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat VoB in relatief grote getale afgenomen gaat worden. Het college is 

derhalve van mening dat het gerechtvaardigd is dat VoB tot de relevante markt behoort. Zie ook 

de randnummer 199 tot en met 203 van het ontwerpbesluit. 

365. College: KPN stelt voorts dat het college niet aan VKA had mogen vragen om Vonage, Pilmo, 

Skype, MSN en Google te negeren. Ten eerste rekent het college Pilmo, voor zover het Pilmo 

Gold betreft, tot de markt van vaste telefonie. Zoals gesteld in de marktanalyse, acht het college 

de overige diensten functioneel niet gelijk aan vaste telefonie onder andere aangezien deze 

diensten via een PC dienen te worden gebruikt (voor een volledige analyse verwijst het college 

naar bijlage 2 van het ontwerpbesluit). Deze diensten behoren derhalve niet tot de markt voor 

vaste telefonie. Vandaar dat deze diensten ook niet zijn meegenomen in een prospectieve 

analyse. 

366. KPN: Uit het feit dat VKA de scenario’s voor VoB (en kabel IP-telefonie) afleidt uit voorspellingen 

over de toekomstige ontwikkelingen van de breedband internetmarkt kan niet anders worden 

geconcludeerd dan dat VoB onderdeel is van de breedband internetmarkt. Tevens valt daaruit op 

te maken dat het VoB aanbod minstens nog concurrerender is en zal zijn dan de internetmarkt 

zelf, gezien het aanbod van VoB en CoIP (communicatie over IP) diensten door onafhankelijke 

partijen en door het aanbod van Voice bij Omroep (kabel IP-telefonie zonder internet). 

367. College: Het college heeft in paragraaf 5.4.4 aangetoond dat VoB tot de markt van vaste 

telefonie behoort en niet tot de breedbandmarkt. Het college ziet zich hierin gesteund door de 

Commissie (zie de reactie op de notificatie van Frankrijk) die in haar zienswijze heeft 

aangegeven dat een voorwaarde om VoB tot de vaste telefonie markt te rekenen juist is dat de 

markt van breedband internettoegang voldoende ontwikkeld is. 

368. KPN onderscheidt de hieronder genoemde vier gevolgen: 

- Er is een separate markt voor multiplay aan het ontstaan; 

- er is geen sprake van aanbodsubstitutie, omdat stand alone VoB niet rendabel aan te 

bieden is via DSL breedband. Dat is wellicht iets anders voor kabel IP-telefonie: dat wordt 

ook los van breedband internet geboden, maar wel steeds op voorwaarde dat analoge 

omroep wordt afgenomen; 

- VoIP wordt altijd geboden in combinatie met andere diensten; 

- er is geen sprake van een aanwijsbare VoB aansluiting op de telefoondienst; de 

breedbandaansluiting wordt gebruikt voor meerdere applicaties/diensten. 
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369. KPN: Het college stelt dat VoB behoort tot de markt voor aansluitingen op het telefoonnetwerk. 

KPN biedt echter op dit moment VoB niet aan als stand-alone dienst. De prijzen die gevraagd 

zouden moeten worden voor VoB als stand-alone dienst zijn niet te rechtvaardigen op de markt. 

Een gebruiker kan dan ook niet kiezen voor een VoB aansluiting onafhankelijk van een 

breedband internetverbinding.  

370. KPN: Het college geeft in de marktanalyse ook niet aan wat van de breedbandaansluiting tot de 

VoB aansluiting zou behoren. 

371. College: Het college stelt in het ontwerpbesluit in randnummers 210 en 211 van het 

ontwerpbesluit dat bij de marktafbakening moet worden gekeken of de eindgebruiker VoB als 

een gebundeld product percipieert. Dit is hier niet het geval aangezien de eindgebruiker het tarief 

van VoB vergelijkt met het tarief van een ander telefonieproduct. Met andere woorden, een 

eindgebruiker zal zich bij de keuze tussen VoB en andere telefoniediensten laten leiden door het 

tarief van VoB, los van het tarief van breedband internettoegang, te vergelijken met het tarief 

voor PSTN of andere telefoniediensten, voor zowel de aansluiting als voor het verkeer. Daarom 

is er geen sprake van een markt voor bundels. Daarnaast wordt VoB door sommige aanbieders 

als los product geleverd (Pilmo, BudgetPhone en Sipline), hetgeen onderstreept dat VoB geen 

integraal onderdeel is van een breedbandaansluiting.  

372. College: De eindgebruiker heeft in economische (en vaak in technische) zin wel degelijk een 

VoB aansluiting. De eindgebruiker dient namelijk voor een VoB-aansluiting een maandelijks 

tarief te betalen (zoals onder andere uit tabel 1 blijkt). Dit maandtarief bepaalt mede of de 

eindgebruiker al dan niet op de VoB-dienst overstapt. Daarnaast dient de eindgebruiker 

apparatuur aan te schaffen of wordt apparatuur door de aanbieder geleverd, die noodzakelijk is 

om een VoB aansluiting te realiseren. Er is daarom een VoB aansluiting die te onderscheiden is 

van verkeer. 

373. BTG (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfstelecommunicatie Grootverbruikers) is van oordeel 

dat de markt zich snel gaat ontwikkelen als KPN VoB acceptabel maakt voor het publiek. 

Merkwaardig genoeg constateert het college dat KPN desondanks een prijsverhoging van 5-10% 

kan doorvoeren voor traditionele telefonie, om daarna (randnummer 203) te beweren dat de 

penetratie van VoB de traditionele telefonie zal disciplineren. Ook KPN merkt op dat de 

argumenten in de marktafbakening niet overeenkomen met hetgeen in de dominantieanalyse 

wordt aangedragen. 

374. College: Bij de marktafbakening wordt uitgegaan van een hypothetische monopolist met een 

marktaandeel van 100%. Bij de SSNIP-test is het gedrag van een relatief kleine groep gebruikers 

(de marginale gebruikers) van belang aangezien die bepalen of een tariefsverhoging 

winstgevend is. Bij de dominantieanalyse wordt juist gekeken naar de grote groep gebruikers die 

feitelijk bij een aanbieder zijn achtergebleven (de inframarginale gebruikers) en die bij een 

tariefsverhoging niet overstappen en aldus ‘uitgebuit’ kunnen worden door de aanbieder. 

Daarnaast is er een groot verschil tussen de marktafbakening en de dominantieanalyse omdat 

bij de marktafbakening wordt gekeken naar diensten en bij de dominantieanalyse naar 

aanbieders. VoB en C(P)S zijn daarom als dienst substituten voor PSTN, terwijl de aanbieders 

van VoB en C(P)S de dominante aanbieder echter niet voldoende kunnen disciplineren. Het 
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college merkt op dat indien de redenering van KPN zou worden gevolgd, de marktafbakening en 

dominantieanalyse per definitie gelijk zouden zijn waardoor de markt bestaat uit de producten 

van de dominante aanbieder en de dominante aanbieder een marktaandeel heeft van 100%. Dit 

is binnen de methodologie niet het geval. Dit geeft aan dat in de argumentatie van KPN een 

verkeerde vergelijking wordt gemaakt. 

375. KPN verwijst naar de Economy Policy Note 4 van het college waarin vijf criteria worden 

genoemd die van belang zijn bij de vraag of er een markt voor bundels bestaat.  

376. Het college merkt op dat KPN voorbij gaat aan de algemene beschrijving die in de Policy Note 

wordt genoemd, namelijk dat in principe de marktafbakening door bundeling niet verandert, tenzij 

de bundeling zeer algemeen wordt aangeboden. Alleen in dat geval zijn de criteria van belang. 

Het college heeft in het ontwerpbesluit beschreven dat de keuze van de eindgebruiker wordt 

bepaald door het specifieke kostenvoordeel dat hij behaalt indien er een overstap wordt gemaakt 

van traditionele telefonie naar VoB. De gebruiker ervaart daarom telefonie als een losstaand 

product met een eigen tarief.  

377. College: Als aanvulling merkt het college op dat de Franse regulator (ARCEP) in haar 

marktanalysebesluit VoB als onderdeel van de vaste telefoniemarkt heeft opgenomen. De 

Commissie is hiermee akkoord gegaan. Uit het standpunt van de Commissie blijkt dat zij een 

aantal factoren van belang acht om VoB al dan niet tot de markt te rekenen. Ten eerste dient de 

breedband internet penetratie relatief hoog te zijn. Dit is in Nederland zelfs in grotere mate het 

geval dan in Frankrijk. Tevens moet het voor de incumbent niet mogelijk zijn om de PSTN-

tarieven te differentiëren voor gebruikers die wel en niet kunnen overstappen naar VoB. De 

Commissie stelt dat dit meestal het geval is door de UD-verplichting. Ook dit is in Nederland het 

geval. Ten slotte is de Commissie van opvatting dat diensten zoals Skype en MSN niet tot de 

relevante markt behoren aangezien de functionaliteit afwijkt van traditionele telefonie, waarbij 

bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een telefoontoestel, gebeld kan worden naar een 

telefoonnummer of bereikbaarheid geboden wordt op een telefoonnummer.  

378. De ACT-leden reageren op paragraaf 15 van bijlage 2 waarin het college vaststelt dat op dit 

moment alle aanbiedingen van VoB gebaseerd zijn op zogenaamde flat fee prijsschema’s voor 

verkeer naar een aantal bestemmingen. Dit is onjuist. Onder andere Pilmo biedt telefonie aan 

zonder een flat fee component.  

379. College: Het college heeft in randnummer 215 van het ontwerpbesluit aangegeven dat hij niet 

verwacht dat VoB alleen via flat fee wordt geleverd. De opmerking in bijlage 2 is inderdaad niet 

juist en het college zal dit aanpassen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de analyse. 

Vraagsubstitutie 
 

380. KPN: In de marktanalyse wordt ervan uitgegaan dat gebruikers van VoB de dienst zullen zien als 

substituut voor vaste telefonie. Dit is naar de mening van KPN onjuist aangezien er pas sprake is 

van vraagsubstitutie indien gebruikers even makkelijk switchen van traditionele telefonie naar 

VoB / VoIP als van VoB / VoIP naar traditionele telefonie. 

381. KPN: Gebruikers van VoB met breedbandinternet zullen hun breedband internetaansluiting niet 

opzeggen bij een hypothetische blijvende prijsverhoging van breedband; er zal geen substitutie 
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van breedbandaansluitingen met VoB naar traditionele telefonie plaatsvinden. Uit deze 

asymmetrie volgt dat er geen sprake is van één markt voor breedbandaansluitingen en 

traditionele telefonieaansluitingen. 

382. KPN: Bij de vraag of VoB een substituut vormt voor vast telefoonverkeer zal gekeken moeten 

worden of gebruikers bij een hypothetisch blijvende prijsverhoging van VoB vervangen zal 

worden door vast telefoonverkeer. Dit is niet het geval omdat de prijsafstand tussen beide te 

groot is. VoB bevindt zich niet alleen in een andere markt dan smalband telefonie op basis van 

de SSNIP test, het is ook een andere markt omdat de functionaliteiten en features van VoB 

verschillen van die van vaste telefonie, zoals door beeldtelefonie, bereikbaarheid door meerdere 

nummers en unified messaging. 

383. College: Ten eerste ziet het college niet in dat de markt voornamelijk vanuit het perspectief van 

VoB dient te worden afgebakend. Het college dient immers markten uit de Aanbeveling af te 

bakenen. Het college is in paragraaf 5.4.4 van het ontwerpbesluit tot de conclusie gekomen dat 

VoB onderdeel uitmaakt van de relevante markt voor vaste telefonie.  

384. College: Daarnaast heeft college in paragraaf 5.4.4 van het ontwerpbesluit aangegeven dat op 

grond van de productkenmerken wel degelijk moet worden aangenomen dat VoB tot de markt 

van vaste telefonie behoort en dat er in principe moet worden uitgegaan van een techniek 

onafhankelijke analyse. KPN geeft aan dat VoB meer functionaliteiten kent dan vaste telefonie. 

Een aantal voorbeelden die KPN noemt is echter ook van toepassing op de traditionele telefonie. 

Video telefonie
17

, de mogelijkheid om op hetzelfde nummer bereikt te worden
18

 en unified 

messaging
19

 zijn sinds lange tijd beschikbaar. Dus reeds vanuit de functionaliteit kan worden 

gesteld dat VoB bij de markt van traditionele telefonie behoort. 

385. College: Naast de overeenkomst in functionaliteit volgt ook uit een SSNIP-test dat VoB tot de 

markt van vaste telefonie behoort. De tariefstelling van VoB is onder andere afgestemd op de 

tarieven van vaste telefonie. Een actie van bijvoorbeeld het voormalige Rits Telecom geeft aan 

dat zij met de VoB dienst over DSL niet met vaste telefonie konden concurreren,
20

 hetgeen de 

prijsdruk illustreert. KPN stelt dat de tariefsverschillen tussen VoB en traditionele telefonie te 

groot zijn om VoB tot de markt te rekenen. Zoals uit tabel 1 blijkt, zijn er (vooral) grote 

tariefverschillen tussen de verschillende VoB aanbiedingen. Sommige VoB 

abonnementstarieven zijn effectief vergelijkbaar of hoger dan het tarief van traditionele telefonie 

van KPN terwijl andere tarieven lager of zelfs veel lager zijn. Deze hoogte van kortingen zijn 

vergelijkbaar met de hoogte van de korting (ten opzichte van KPN) die bijvoorbeeld C(P)S-

aanbieders geven op verkeer. Dergelijke kortingen voor VoB vormen geen aanleiding om VoB tot 

aparte relevante markt aan te merken, aangezien de eindgebruiker zowel kan overstappen van 

traditionele telefonie op VoB als andersom.  

 

 

                                                      
17

 Bijvoorbeeld door fabrikanten als Aethra, Polycom, Sony, Tandberg en Zydracron. 

18
 Bijvoorbeeld via 084 en 087 nummers bij Edutel. 

19
 Bijvoorbeeld XoIP van Tiscali. 

20
 Zie www.ikbepaalzelfwelmetwieikbel.nl. 
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  Maandtarief 
Verschil 
(t.o.v.) KPN

KPN (BelBasis) 18,40 0%

Pilmo 
+
 19,35 -5%

Tiscali 
*
 14,90 19%

Wanadoo 
*+

 15,40 16%

Casema 14,95 19%

UPC 9,95 46%

BudgetPhone 
+

14,35 22%

Tele2 13,00 29%

Tabel 1. Overzicht van abonnementstarieven (medio oktober 2005) van VoB ten opzichte van traditionele 

telefonie (KPN BelBasis). Bij de met 
*
 gemarkeerde abonnementen is (een gedeelte) van het verkeer gratis. 

Bij de met 
+
 gemarkeerde tarieven zijn de kosten voor de volledige ontbundeling door het college 

toegevoegd. 

386. De ACT-leden: In randnummer 126 ontstaat verwarring als gevolg van de introductie van nieuwe 

begrippen. Tevens is de stelling van het college inzake Qos van IP netwerken achterhaald. 

Inmiddels kan de kwaliteit van allerlei diensten via IP waaronder telefonie, geregeld worden via 

protocollen als MPLS en WFQ. Tevens kan de kwaliteit op VoIP gesprekken ook gegarandeerd 

worden volgens gelijke technieken als bij VoDSL. De ACT-leden verzoeken het college om te 

verduidelijken hoe de definities in dit besluit zich verhouden tot definities die het college in 

eerdere consultaties en goedkeuringsbesluiten heeft gehanteerd. 

387. De ACT-leden stellen voor om de volgende terminologie te hanteren om verwarring te 

voorkomen: 

- VoB: algemene verzamelterm van allerlei technieken om spraak te transporteren via 

datanetwerken. Onder deze definitie vallen VoIP, VoDSL en VoCable. 

- VoIP: specifieke term gebruikt voor spraaktransport vis IP-netwerken. Binnen VoIP kan 

onderscheid gemaakt worden tussen transport via een afgescheiden IP-netwerk of transport 

via het publieke internet. 

- VoDSL: eigenlijk VoATM. Transport van spraak geschiedt via aparte gescheiden kanalen 

binnen het ATM netwerk. 

- VoCable: techniek gebruikt binnen kabelnetwerken. Spraak wordt getransporteerd via de 

EuroDocsis standaard. 

 

388. College: ACT merkt terecht op dat er technieken zijn die kwaliteit van IP-verkeer kunnen 

garanderen. Deze technieken werken alleen als verschillende IP-netwerken dezelfde 

standaarden gebruiken. Dit is niet altijd het geval. Wat betreft het gebruik van de termen het 

volgende. Het college onderscheidt in het ontwerpbesluit twee typen pakketgeschakelde 

technieken die voor regulering in aanmerking komen, namelijk VoDSL en VoB. VoDSL is (zie 

randnummer 124 van het ontwerpbesluit) een vorm van VoATM. De aansluiting behoort tot de 

markt voor hoge capacitaire aansluitingen. VoB is een vorm van VoIP die door de Commissie 

recentelijk ‘managed VoB’
21

 is genoemd. Voor de duidelijkheid merkt het college op dat VoDSL 

niet tot VoB behoort of vice versa. In bijlage 2 wordt uiteengezet welke gedeelte van de VoIP 

diensten tot VoB gerekend kunnen worden.  

                                                      
21

 Zie de reactie van de Commissie op de notificatie van ARCEP, SG-Greffe (2005) D/205048. 
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389. De ACT-leden zijn van mening dat de dienst telefonie leidend is en niet de techniek waarmee 

deze dienst wordt geleverd. Verbijzondering van de technieken is dan ook overbodig. Zie de 

paragrafen 178 ev.  

390. College: Het college heeft in paragraaf 5.4.4 van het ontwerpbesluit aangegeven dat hij ook van 

mening is dat de regelgeving techniekonafhankelijk dient te worden geïnterpreteerd en dat dat 

op zich al een zeer sterke aanwijzing is dat VoB tot de markt van vaste telefonie behoort. Dat 

neemt niet weg dat zo nu en dan over technische modaliteiten gesproken moet worden. 

391. De ACT-leden zijn van mening dat VoDSL uitstekend geschikt is om te worden geleverd via 

laagcapacitaire aansluitingen en daarvoor in de praktijk ook wordt ingezet. VoDSL dient dan ook 

te worden beschouwd als onderdeel van deze markt en de marktaandelen dienen hieraan te 

worden aangepast. Zie paragraaf 286. 

392. College: Het college heeft geconstateerd dat VoDSL in de praktijk voornamelijk voor 

hoogcapacitaire doeleinden wordt gebruikt. Daarom rekent hij VoDSL tot de markt voor 

hoogcapacitaire aansluitingen. Daarnaast merkt het college op dat ook als VoDSL in de markt 

voor laagcapacitaire aansluitingen zou worden opgenomen, de marktaandelen niet 

noemenswaardig veranderen. Het college zal VoDSL niet tot de laagcapacitaire markt rekenen. 

Aanbodsubstitutie 
 

393. KPN: In de marktanalyse stelt het college dat er geen sprake is van een separate markt voor 

dual of triple play. Daarbij wordt gesteld dat er al zeker geen markt voor dual play zou zijn omdat 

de kabel VoIP aanbiedt in combinatie met breedband internet. Deze bewering gaat voorbij aan 

de economische realiteit. Voor de kabel is het economisch niet verantwoord om een 

zelfstandige, los af te nemen VoIP dienst aan gebruikers aan te bieden; de kosten van de 

kabelaansluiting wordt niet terugverdiend. Pas als de kosten van de kabelaansluiting, inclusief de 

kosten van digitalisering, verdisconteerd in de prijzen voor analoge omroep, zijn goedgemaakt is 

het mogelijk om tegen meerkosten VoIP over de kabel aan te bieden. De bedrijfseconomische 

kosten zijn de meerkosten om kabel IP-telefonie aan de gebruiker van analoge omroep aan te 

bieden en niet de integrale kosten van kabelaansluiting, zonder omroep, voor IP-telefonie. Kabel 

dual play is dus gebaseerd op de combinatie van analoge omroep en de meerkosten van het 

toevoegen van VoIP. Voor DSL-aanbieders geldt dat de breedbandaansluiting verdisconteerd 

wordt in de breedband internet dienst en dat VoB aangeboden kan worden tegen de meerkosten 

van de VoB applicatie. DSL dual play is derhalve breedband internet plus VoB. Zowel 

kabelaanbieders als DSL-aanbieders zetten dual en of triple play pakketten in de markt om 

volledig te kunnen concurreren over platformen heen. Hieruit volgt dat in de scenario analyse het 

ontstaan van een dual play markt c.q. een triple play markt ten onrechte verwaarloosd is. Dit 

ondanks het feit dat ook VKA ervan uitgaat dat in twee van de drie reguleringsjaren VoB als 

onderdeel van de breedband DSL-aanbod geleverd wordt door KPN. 

394. College: Het college interpreteert de opmerking van KPN zo dat door gebrek aan 

aanbodsubstitutie er een aparte markt is voor dual play en daarom VoB niet tot de markt van 

traditionele telefonie behoort. Echter, het college heeft in paragraaf 5.4.4 van het ontwerpbesluit 

aangetoond dat er reeds sprake is van vraagsubstitutie. Het ontbreken van aanbodsubstitutie is 
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dan niet meer relevant
22

 en doet daarom niets af aan de conclusie dat VoB en traditionele 

telefonie tot dezelfde markt behoren.  

8.2.2 Bedenkingen over onderscheid particulier/niet-particulier 

395. KPN: Het college maakt geen onderscheid tussen aansluitingen voor particuliere gebruikers 

enerzijds en zakelijke gebruikers anderzijds. Omdat de zakelijke en de particuliere gebruikers de 

zogenaamde laagcapacitaire aansluitingen op gelijke voorwaarde afnemen stelt het college dat 

een onderscheid naar zakelijke en particuliere gebruikers niet gerechtvaardigd is. Deze 

stellingname gaat voorbij aan het feit dat de tarieven en de voorwaarden voor laagcapacitaire 

aansluitingen van KPN zijn gereguleerd en dat KPN geen differentiatie mag aanbrengen in de 

tarieven en voorwaarden voor laagcapacitaire aansluitingen ook al zou er sprake zijn van 

verschillende vraagpatronen bij de zakelijke gebruiker. Het college had moeten onderzoeken of 

er in geval van afwezigheid van retailtariefregulering van de aansluiting sprake is van een 

specifieke behoefte bij zakelijke gebruikers. Het college had moeten motiveren waarom hij niet 

markt 2 zoals gedefinieerd door de Europese Commissie voor Nederland afbakent. De Europese 

Commissie en OFCOM hebben wel gemeend dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat er 

verschillen zijn tussen consumentenmarkten en zakelijke markten. 

396. College: Het college dient voor de marktanalyse een inschatting te maken hoe het aanbod van 

een hypothetische monopolist zonder relevante regulering er uit zou zien. Het college maakt 

daarom een inschatting hoe een ongereguleerd aanbod van KPN er uit zou zien en bekijkt het 

aanbod van de alternatieve aanbieders die aansluitingen leveren en niet zijn gereguleerd. Zowel 

de kabelaanbieders als de VoB aanbieders maken geen onderscheid tussen particuliere en 

zakelijke gebruikers. Indien breder wordt gekeken dan de markt voor aansluitingen, dan maakt 

het overgrote deel van de C(P)S-aanbieders ook geen onderscheid tussen particuliere en 

zakelijke gebruikers. Zij maken slechts onderscheid naar volume. Hierdoor komt het college tot 

de conclusie dat er een economische reden is om geen onderscheid te maken tussen 

particuliere en zakelijke gebruikers. De verklaring hiervoor is, zoals genoemd in paragraaf 5.4.6 

van het ontwerpbesluit, dat het grootste gedeelte van de zakelijke gebruikers dezelfde behoeften 

heeft als particuliere gebruikers. Het college komt daarom tot de conclusie dat het splitsen van 

de markt met als onderscheidend kenmerk het type gebruiker mededingingsrechtelijk onjuist is. 

397. De ACT-leden vrezen dat het college door af te wijken van de Aanbeveling van de Europese 

Commissie, namelijk door het onderscheid zakelijk versus consument uit te werken tot een 

onderscheid hoog- en laagcapacitair, het besluit kwetsbaar maakt. De conclusie is te summier 

onderbouwd en verhoogt de kans op opmerkingen van de Commissie en dus op vertraging in de 

totstandkoming van het besluit. 

398. College: Het college stelt vast dat de Europese Commissie expliciet aangeeft dat afwijkingen 

van de Aanbeveling zijn toegestaan, mits specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven 

en een en ander voldoende onderbouwd wordt. Het college gaat in randnummers 232 tot en met 

257 uitgebreid in op de verschillende mogelijkheden om relevante productmarkten af te bakenen 

en komt tot de onderbouwde conclusie dat in Nederland de relevante markten het best als laag- 

en hoogcapacitaire aansluitingen worden afgebakend. Daarnaast wijst het college erop dat ook 
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 Zoals uit de methodologie beschreven in randnummer 56 van het ontwerpbesluit blijkt, behoren diensten tot dezelfde markt 
als er voldaan wordt aan vraagsubstitutie of aanbodsubstitutie. 

 75



Ierland de aansluitingenmarkten op deze manier definieert (laag- en hoogcapacitaire 

aansluitingen) in haar ontwerpbesluit en de Europese Commissie dit heeft toegestaan.  

399. De ACT-leden zijn van mening dat indien wordt vastgehouden aan het onderscheid tussen laag- 

en hoogcapacitaire aansluitingen nader dient te worden gemotiveerd om welke redenen de 

elementen met betrekking tot de vraagzijde prevaleren ten opzichte van de elementen met 

betrekking tot de aanbodzijde, waardoor het gerechtvaardigd is dat van de Aanbeveling van de 

Commissie wordt afgeweken. Dit geldt te meer aangezien tot op heden alleen het college tot een 

dergelijke afbakening is overgegaan.  

400. Ten eerste merkt het college op dat de Commissie bij marktafbakening over het algemeen een 

groter gewicht hecht aan vraagsubstitutie dan aan aanbodsubstitutie. Het college verwijst naar 

bijvoorbeeld de bekendmaking van de Commissie over de definitie van de relevante markt, 

Publicatieblad OJC 272. Daarnaast merkt het college op dat ook ComReg (de Ierse 

toezichthouder) tot dezelfde conclusie is gekomen als het college en de situatie in Nerderland 

vergelijkbaar is met die in Ierland, zoals verder wordt toegelicht in randnummer 407.  

401. De ACT-leden stellen dat er tussen ISDN2 en ISDN15 zich nog een tal van tussenvormen 

bevindt. Er is onvoldoende gemotiveerd om welke reden er geen afzonderlijke markt bestaat 

voor n*ISDN2, dan wel of deze gebruikers vallen onder de laag- of hoogcapacitaire markt. 

402. In randnummer 243 van het ontwerpbesluit heeft het college beargumenteerd dat n*ISDN2 

aansluitingen tot de markt van laagcapacitaire aansluitingen behoren. Belangrijk argument hierbij 

is dat zowel in tariefstelling als functionaliteit dergelijke verbindingen gezien moeten worden als 

het leveren van meerdere ISDN2 verbindingen.  

403. De ACT-leden zijn van mening dat de motivering van het college waarin wordt gesteld dat 

zakelijke en particuliere klanten dezelfde producten onder dezelfde voorwaarden afnemen en dat 

om deze reden een onderscheid naar particuliere en zakelijke gebruikers voor dezelfde 

laagcapacitaire aansluitingen daarom niet gerechtvaardigd is, niet correct is. Vanuit de 

aanbodzijde zien marktpartijen wel degelijk een onderscheid tussen de particuliere en de 

zakelijke markt. Daarop is ook het productportfolio afgestemd.  

404. College: De productkenmerken, die de marktafbakening bepalen, liggen in overwegende mate 

aan de vraagzijde. De afnemerspreferenties bepalen voornamelijk of er van substitueerbare 

producten gesproken kan worden. In randnummer 233 van het ontwerpbesluit stelt het college 

vast dat het onderscheid tussen zakelijke en particuliere afnemers voor Nederland minder 

relevant is vanuit het oogpunt van marktanalyse omdat verreweg de meeste zakelijke afnemers 

dezelfde type aansluitingen afnemen (namelijk, laagcapacitaire aansluitingen) tegen dezelfde 

tarieven en dezelfde voorwaarden als particuliere eindgebruikers en zich kennelijk niet 

genoodzaakt zien om zich als zakelijke afnemer voor te doen. Het onderscheid tussen 

laagcapacitaire en hoogcapacitaire aansluitingen sluit daarom veel beter aan bij de Nederlandse 

situatie voor aansluitingen.  

8.2.3 Bedenkingen over onderscheid grootzakelijke en overige gebruikers  

405. KPN: KPN stelt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat er verschillen zijn tussen een 

markt voor grootzakelijke en overige gebruikers. De grootzakelijke gebruikers zijn immers te 
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onderscheiden in zogenaamde “single-site” en “multi-site” klanten. Beide groepen klanten 

hebben één of meerdere vestigingen met veel verkeer dat via één of meerdere hoogcapacitaire 

aansluitingen wordt afgewikkeld. Daarnaast hebben “multi-site” klanten ook één of meerdere 

laagcapacitaire aansluitingen. Deze klanten hebben een grotere omzet en meer behoefte aan 

capaciteit op de hoofdvestiging of voor het bedrijf als geheel. Het totaal van aansluitingen en 

telefonieverkeer gecombineerd met de behoefte aan dataverkeer bepaalt dan ook de behoefte 

aan de vraagzijde van de grootzakelijke klanten. Ook aan de aanbodzijde is de dienstverlening 

aan grootzakelijke klanten verschillend ten opzichte van die aan consumenten. Grootzakelijke 

gebruikers organiseren dan ook in de regel tenderprocedures op basis waarvan zij hun keuze 

voor een telefonieaanbieder bepalen. Het college had dan ook moeten onderzoeken of er sprake 

is van een aparte markt voor grootzakelijke gebruikers zowel bezien vanuit de vraagzijde als de 

aanbodzijde.  

406. Het college dient de markt af te bakenen op een wijze die het beste aansluit bij de specifieke 

Nederlandse situatie. Het college heeft in paragraaf 7.7 van het ontwerpbesluit toegelicht 

waarom er in Nederland sprake is van een markt die niet wordt onderscheiden naar type 

gebruiker. De Ierse toezichthouder (ComReg) is tot eenzelfde conclusie gekomen De Europese 

Commissie heeft dit in de notificatie akkoord bevonden. ComReg heeft voor een dergelijke 

marktafbakening als argument aangedragen dat het relatief groot aantal kleine bedrijven 

rechtvaardigt dat van de Aanbeveling wordt afgeweken. Navraag bij ComReg leert dat het aantal 

kleine bedrijven (kleiner dan 10 werknemers) in Ierland 85% van de bedrijven bedraagt. Uit 

gegevens van het CBS blijkt dat in Nederland dit percentage 90% bedraagt. Het percentage 

bedrijven in Ierland met 10 tot 50 werknemers bedraagt 12%, in Nederland 8%. Het percentage 

bedrijven in Ierland met 50 tot 250 werknemers bedraagt 3%, in Nederland 2%. Het college ziet 

hier in de bevestiging dat afwijken van de Aanbeveling ook voor Nederland gerechtvaardigd is. 

407. College: Daarnaast komt geen enkele toezichthouder in Europa tot een markt zoals KPN die 

voorstelt. OFCOM is tot de conclusie gekomen dat er een markt is voor particuliere gebruikers 

en een markt voor niet-particuliere gebruikers. Dit is een geheel andere marktafbakening dan 

KPN voorstelt, namelijk een markt voor grootzakelijk gebruikers en een markt voor de overige 

gebruikers. KPN stelt een criterium voor dat noch door de Commissie, noch door andere 

toezichthouders wordt gehanteerd.  

408. College: Ten slotte kent de vraag of er een grootzakelijke markt dient te worden afgebakend 

slechts een beperkte relevantie. Zelfs indien de markt zou worden afgebakend zoals KPN 

voorstelt, zou KPN dezelfde verplichtingen opgelegd krijgen op beide markten als nu het geval 

is. Immers de analyse van de dominantiecriteria, zoals marktaandelen kopersmacht, 

toetredingsdrempels, wijken niet zodanig af op de segmenten van de markt dat KPN niet 

dezelfde economische prikkels en mogelijkheden zou hebben om concurrenten van de markt uit 

te sluiten. Het college zal in randnummer 450 hierop verder ingaan. 

409. KPN is van oordeel dat er een aparte markt moet worden onderscheiden voor grootzakelijke 

gebruikers. 

A) Op de markt voor grootzakelijke gebruikers worden aansluitingen en verkeer in de regel 

gezamenlijk aangeboden. Grootzakelijke klanten sluiten contracten af en schrijven tenders uit 

met afspraken over zowel aansluitingen als verkeer. Een marktdefinitie die zowel aansluitingen 

als verkeer omvat sluit dan ook het beste aan bij de realiteit van de markt. Er wordt op de markt 
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geconcurreerd om de bundel van aansluiting en verkeer. 

B) De markt van aansluitingen en verkeer voor grootzakelijke gebruikers is te definiëren aan de 

hand van het aantal kanalen dat zij gebruiken. Er zou kunnen worden overwogen om de 

grootzakelijke markt te laten beginnen bij 138 kanalen. 

C) KPN is verder van mening dat de aansluitingenmarkt voor de grootzakelijke markt bestaat uit 

gebruikers die 30 of meer kanalen afnemen. De definitie dient echter niet beperkt te worden tot 

de afname van ISDN30 aansluitingen maar kan ook PSTN, ISDN2, ISDN15 en ISDN20 

aansluitingen omvatten indien de afname hiervan in totaal leidt tot meer dan 30 kanalen. 

 

410. KPN is van oordeel dat het college ten aanzien van de vraagzijde had moeten onderzoeken: 

D) of er een verschillende vraag is naar aansluitingen. Consumenten hebben vrijwel geen 

behoefte aan hoogcapacitaire aansluitingen, zakelijke gebruikers wel.  

E) wat de verschillen van de gemiddelde omzet per afnemer zijn. Bij de groep consumenten is 

de omzet per afnemer het laagst, gevolgd door de zakelijke afnemer. Bij de grootzakelijke 

afnemers ligt de gemiddelde omzet per klant veel hoger dan bij de rest van de zakelijke 

afnemers. 

F) of de behoefte per productfolio verschilt. 

G) of er verschillen zijn in de manier waarop aanbieders van telefonie concurreren om de klant. 

Consumenten worden door middel van massacommunicatiemiddelen benaderd. Grootzakelijke 

gebruikers willen vaak klantspecifieke oplossingen in de vorm van (data)netwerken waar vaste 

telefonie een onderdeel van vormt. Dit gebeurt vaak via aanbestedingsprocedures. De afnemers 

kunnen aanbieders tegen elkaar uitspelen om steeds aantrekkelijkere condities te bedingen in de 

vorm van betere SLA’s, snellere respons- of levertijden of extra kortingen voor dergelijke 

pakketten. 

H) of grootzakelijke gebruikers kopersmacht hebben. Het college stelt dat slechts een klein deel 

van de hoogcapacitaire aansluitingen wordt afgenomen door de BTG en dat er daarom geen 

kopersmacht bestaat. Hierbij merkt KPN op dat het college hier doelt op een specifieke vorm van 

kopersmacht, namelijk vraagbundeling. De BTG kan in feite geen macht uitoefenen bij KPN voor 

betere aanbiedingen op zowel verkeer als aansluitingen omdat de leden van de BTG bij KPN 

veelal de maximaal toegestane korting op verkeer ontvangen en er geen korting op de 

aansluitingen mogelijk is. Omdat andere marktpartijen niet gereguleerd zijn heeft de BTG wel 

degelijk kopersmacht naar de andere marktpartijen toe. De grootzakelijke klanten dicteren 

middels een tenderprocedure de voorwaarden waaraan de aanbieders moeten voldoen. Tevens 

is er bij grootzakelijke klanten de behoefte aan telecommunicatieproducten en –diensten voor 

meerdere vestigingen binnen Europa. De meeste concurrenten van KPN op de zakelijke en 

grootzakelijke markt voor vaste telefonie zijn actief in meerdere lidstaten en zijn derhalve in staat 

om op dergelijke tenders in te schrijven. KPN is beperkt in haar mogelijkheden om op dergelijke 

pan-Europese tenders in te schrijven gezien haar geringe uitrol van vaste netwerken buiten 

Nederland. 

411. College: Argument A) is ook van toepassing op consumenten en kleinzakelijke afnemers van 

vaste telefonie. Eindgebruikers nemen ook bij kabelaanbieders en aanbieders van VoB de 

aansluiting en verkeer bij dezelfde aanbieder af, waardoor op basis van dit argument geen 

onderscheid gerechtvaardigd is. Ten aanzien van argument B) en E) merkt het college het 

volgende op. Het college is van oordeel dat de wijze waarop KPN tot een afbakening van een 

grootzakelijke markt komt volledig arbitrair is en daarom niet kan dienen als basis voor een 
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marktanalyse. KPN bepaalt twee groepen gebruikers en berekent vervolgens de gemiddelde 

afname van de gebruikers. Zij gebruikt dit als onderscheidend criterium. Echter, de keuze van de 

groepen is door KPN willekeurig gedaan. Op deze wijze kan de opsplitsing van de markten op 

ieder willekeurige wijze worden ‘beargumenteerd’. In argument C) ziet het college een 

tegenspraak met argument A). Immers, zoals is beschreven in randnummer 238 van het 

ontwerpbesluit, kunnen aanbieders van ISDN30 in de regel geen PSTN of ISDN2 aanbieden. 

Indien de markt wordt afgebakend zoals aangegeven in argument C), dan is KPN de enige 

aanbieder die zowel laag- als hoogcapacitaire aansluitingen kan leveren en kan derhalve 

niemand met KPN concurreren. Het college is van mening dat de door KPN voorgestelde grens 

volledig arbitrair is en niet kan worden gevolgd vanuit de methodologie van marktafbakening. 

412. College: Het college heeft hetgeen KPN stelt bij argument D) in randnummer 233 van het 

ontwerpbesluit behandeld. Hetgeen KPN onder E), F) en G) stelt komt er kort gezegd op neer 

dat niet alle afnemers hetzelfde zijn. Dit heeft het college reeds in paragraaf 7.7 van het 

ontwerpbesluit behandeld en doet evenwel aan de substitueerbaarheid van de onderzochte 

dienstverlening en daarmee aan de marktafbakening niets af. Het college kan hier dus niet de 

conclusie aan verbinden dat dit tot een grootzakelijke markt leidt. Figuur 1 geeft een verdeling van 

de grootte van bedrijven in Nederland. Het college ziet niet in dat er twee groepen gebruikers zijn 

te identificeren.  
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Figuur 1. Het aantal bedrijven in Nederland onderverdeeld naar het aantal werknemers per bedrijf. Bron: 

CBS. 

 

413. College: Daarnaast wijst hetgeen KPN in argument G) noemt er eerder op dat er verschillen zijn 

bij afnemers voor overige diensten en niet zozeer voor vaste telefonie verkeersdiensten. Naast 

het tarief zijn er weinig specifieke wensen voor verkeer. De door KPN genoemde kwaliteitseisen 

(SLA’s, snellere respons- of levertijden) zijn hoogstens een onderdeel van de aansluiting. 

Klantspecifieke datanetwerken vormen geen onderdeel van telefonieverkeer. Daarom is het 

college van mening dat dit argument van KPN niet tot een aparte markt voor grootzakelijke 
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gebruikers leidt. 

414. College: Wat betreft argument H) blijkt niet uit de marktaandelen dat BTG over kopersmacht 

beschikt of dat er een pan-Europese markt bestaat. Indien KPN werkelijk niet zou kunnen 

concurreren en BTG kopersmacht had gehad, zou KPN een veel kleiner marktaandeel dan [80-

90%] hebben gehad op de markt van aansluitingen. Voor een pan-Europese markt heeft het 

college geen aanwijzingen gevonden, en dergelijke aanwijzingen worden door KPN ook niet 

aangedragen. Ook toezichthouders in andere landen hebben geen pan-Europese markt 

geïdentificeerd.  

415. KPN is van oordeel dat het college de volgende punten ten aanzien van de aanbodzijde had 

moeten onderzoeken: 

- of telefonieaanbieders kunnen prijs discrimineren op het gebied van laagcapacitaire 

aansluitingen. 

- of er prijsdiscriminatie mogelijk is. 

- welke serviceverlening er door telefonieaanbieders aan (groot)zakelijke gebruikers wordt 

geboden die niet aan particulieren wordt geboden..  

- welke verschillen er zijn in de benadering van de klant.  

- welke verschillen er zijn in de commerciële mogelijkheden voor het aansluiten van klanten. 

Op de (hoofdvestigingen van) grootzakelijke klanten is het interessant voor aanbieders om 

klanten op basis van direct access aan te sluiten. Daarbij worden de aansluitingen en het 

verkeer gecombineerd aangeboden. Dit is een groot verschil met het aanbod op de 

(klein)zakelijke en consumentenmarkten. De hoge verkeersvolumes in combinatie met de 

benodigde capaciteit van deze specifieke klantgroep vertegenwoordigt een hoge 

economische waarde waardoor het voor de concurrenten van KPN economisch rendabel is 

om een eigen aansluiting naar deze klanten aan te leggen.  

- het college betrekt op haar analyse van de verkeersmarkten maar één type concurrent: de 

CPS aanbieder. Hiermee gaat zij voorbij aan de direct access aanbieders op de 

grootzakelijke markt, die een combinatie van aansluitingen en verkeer aanbieden aan de 

grootzakelijke klanten. Er valt ook te constateren dat telefonieaanbieders in de regel 

consumenten en (klein)zakelijke klanten bedienen via CPS en dus het aansluitnet van KPN 

gebruiken. Bovendien leggen zij eigen verbindingen naar grootzakelijke klanten. 

Kabelexploitanten daarentegen bieden ook op de consumentenmarkt een combinatie van 

aansluitingen en verkeer aan. 

- of er sprake is van specialisatie aan de aanbodzijde van de markt, ofwel bevinden zich op 

de (groot)zakelijke markt andere telefonieaanbieders dan op de consumentenmarkt.  

- de specialisatie in het aanbod aan grootzakelijke klanten. Dit komt ook tot uitdrukking in het 

IP-VPN aanbod van alle aanbieders op de grootzakelijke markt. Dit speelt in op de 

gecombineerde behoefte van grootzakelijke klanten van zowel data- als spraakverkeer van 

alle vestigingen van het bedrijf. Op deze wijze kunnen aanbieders een rendabel aanbod 

doen naar deze klanten voor zowel de hoofdvestigingen (op basis van direct access 

breedbandaansluitingen) en de nevenvestigingen (op basis van DSL verbindingen). Het 

college onderkent ook dit fenomeen van autonome migratie van hoogcapacitaire 

aansluitingen naar IP-VPN’s. Het college negeert echter dat deze ontwikkeling is ingegeven 

door de afwijkende vraag van grootzakelijke klanten naar gecombineerde oplossingen voor 

zowel data als spraak voor de gehele onderneming. 
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416. College: KPN geeft, in het kort gezegd, aan dat er geen aanbodsubstitutie aanwezig is tussen 

diensten voor grootzakelijke gebruikers en overige gebruikers. Het college acht de analyse van 

aanbodsubstitutie echter niet relevant aangezien er reeds sprake is van vraagsubstitutie. Zoals 

uit de methodologie beschreven in randnummer 56 van het ontwerpbesluit blijkt, behoren 

diensten tot dezelfde markt als er voldaan wordt aan vraagsubstitutie of aanbodsubstitutie. 

Aangezien het college op basis van vraagsubstitutie tot één markt voor verschillende gebruikers 

is gekomen, is de analyse van aanbodsubstitutie niet relevant. Daarom zal het college niet 

inhoudelijk op deze reactie van KPN ingaan.  

417. BTG is verbaasd over het feit dat de enige markt waar de infrastructuur repliceerbaar is, namelijk 

de grootgebruikermarkt, niet wordt erkend als een aparte markt. Grootgebruikers kunnen van 

elke leverancier binnen enkele weken een aansluiting krijgen, of zelf de aansluiting voor eigen 

rekening laten aanleggen. Het onderscheid tussen particuliere en zakelijke gebruikers vertalen 

naar laag- en hoogcapacitaire aansluitingen doet geen recht aan het wezenlijke verschil tussen 

beide markten. Het verschil is aantrekkelijkheid van de klant en daadwerkelijke concurrentie. De 

aansluitdienst zoals het college die noemt is voor grootzakelijke gebruikers slechts een 

ondergeschikt deel van de totale levering van diensten. Bij particuliere klanten is dat niet het 

geval. Particulieren zijn afhankelijk van het koperen aansluitnetwerk van KPN, de grootzakelijke 

markt, in het bijzonder de grote bedrijfslocaties, niet. 

418. College: Het college heeft in paragraaf 5.4.6 aangegeven dat een onderscheid naar particulier 

en zakelijk geen afspiegeling vormt van het gebruik van de klant, zoals BTG voorstelt. BTG 

impliceert namelijk dat iedere zakelijke gebruiker een grootverbruiker is. Dit is niet het geval. 

Juist de aansluiting weerspiegelt het onderscheid van de behoefte van de endgebruiker.  

8.2.4 Retailmarkt voor lokaal en nationaal verkeer 

419. KPN stelt dat het college de markt voor vast-mobiel verkeer afbakent als een aparte markt in 

afwijking van de markt voor nationaal verkeer uit de Aanbeveling Relevante Markten van de 

Europese Commissie. Hiermee doet hij geen recht aan het wezen van dit verkeer. Er zijn immers 

twee typen mobiele klanten; de zogenaamde mobile-only klanten en de klanten met een vaste 

en mobiele aansluiting. De groep mobile-only klanten zal de komende tijd toenemen. Deze 

klanten zijn voor klanten op het vaste net alleen maar bereikbaar via vast-mobiel verkeer. De 

dienst van het bellen naar die groep klanten is daarmee overeenkomstig het biba (binnen basis) 

en buba (buiten basis) bellen naar klanten op vaste netwerken. 

420. College: Het college is van mening dat het voor een aanbieder van vaste telefonie niet mogelijk 

is tariefdifferentiatie toe te passen tussen tarieven voor verkeer naar mobile-only klanten en 

verkeer naar mobiele abonnees die ook een vaste aansluiting hebben. De aanbieder heeft 

namelijk niet de kennis tot welke categorie de gebelde behoort. Hierdoor zal een hypothetische 

monopolist niet in staat zijn om tarieven naar één van de categorieën te verhogen. De SSNIP-

test leidt dan ook tot de conclusie dat verkeer naar mobile-only klanten en verkeer naar mobiele 

abonnees die ook een vaste aansluiting hebben tot dezelfde markt behoren. Zoals het college in 

paragraaf 7.8.8 van het ontwerpbesluit heeft aangegeven, is het tariefverschil tussen 

lokaal/nationaal verkeer en vast-mobiel - ongeacht of het verkeer naar mobile-only klanten gaat 

of dat het verkeer naar mobiele abonnees gaat die ook een vaste aansluiting hebben - zodanig 
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dat het aparte markten betreft. Ook de functionaliteit kent geen verschil; het bellen van vast naar 

mobiel van eindgebruikers die alleen een mobiele aansluiting hebben is niet anders dan het 

bellen van vast naar mobiel van eindgebruikers die ook een vaste aansluiting bezitten. In beide 

geval wordt er naar de mobiele telefoon van de gebruiker gebeld en is de gebruiker mobiel 

bereikbaar. Het college is daarom van mening dat verkeer naar mobiele bestemmingen niet tot 

de markt van lokaal/nationaal verkeer behoort.  

421. KPN stelt dat er aan de vraagzijde voldoende substitutie is tussen het bellen naar klanten op 

vaste netwerken versus het bellen naar klanten op mobiele netwerken om te kunnen spreken 

van één markt voor nationaal verkeer. Klanten op het vaste net kunnen er immers, ondanks de 

relatief hoge prijs, voor kiezen om klanten met zowel een mobiele als een vaste aansluiting te 

bellen op hun mobiele nummer. 

422. College: Zoals het college in paragraaf 5.4.1 van het ontwerpbesluit en randnummer 420 heeft 

aangegeven, is het tariefverschil en het verschil in functionaliteit zodanig groot dat het college 

van mening is dat verkeer naar mobiele bestemmingen niet tot de markt van lokaal/nationaal 

verkeer behoort. 

423. KPN: Aan de aanbodzijde blijkt in de praktijk dat aanbieders die biba en buba verkeer aanbieden 

ook zonder uitzondering vast-mobiel verkeer aanbieden.  

424. College: Het college heeft in randnummer 405 van het ontwerpbesluit aangegeven dat dit 

precies de reden is dat er geen aanbodsubstitutie aanwezig is. Juist omdat aanbieders van 

lokaal/nationaal verkeer ook vast-mobiel verkeer aanbieden, is er geen druk van dreigende 

toetreding tot vast-mobiel verkeer. Hiermee sluit het college aan bij de invulling die de 

Commissie geeft aan het begrip aanbodsubstitutie. 

425. KPN: De hoge prijs van vast-mobiel verkeer is het gevolg van de relatief hoge afdrachten die 

verschuldigd zijn voor gespreksafgifte op mobiele netwerken. Deze vergoedingen zullen de 

komende jaren verder dalen. 

426. College: In het ontwerpbesluit betreffende mobiele afgifte tarieven heeft het college aangegeven 

dat de mobiele afgifte tarieven naar verwachting met 40% zullen dalen. Zelfs in die situatie zal 

het verkeer van vast naar mobiele aanbieders minimaal 2 keer zo duur zijn als lokaal/nationaal 

verkeer. Gelet op dit tariefverschil en het verschil in functionaliteit, is het college van mening dat 

verkeer naar mobiele bestemmingen niet tot de markt van lokaal/nationaal verkeer behoort. 

8.2.5 Overige punten 

427. De ACT-leden nemen aan dat met de beperkte mobiliteit in paragraaf 6 wordt gedoeld op de 

mogelijkheid van het gebruik van een DECT telefoon met bereik van ongeveer 100 meter van 

het basisstation. Niet duidelijk is wat de relevantie hiervan is. 

428. College: Het college bedoelt hiermee inderdaad de DECT telefoon. De relevantie hiervan is om 

het begrip vaste telefonie eenduidig te definiëren. Indien wordt gebeld met een DECT telefoon 

over een vaste lijn betreft het vaste telefonie. 

429. BTG stelt ten aanzien van paragraaf 156 dat ook binnenkomend verkeer van belang is 
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aangezien de prijzen voor uitgaand verkeer worden gesubsidieerd door binnenkomend verkeer 

dankzij de terminating tarieven. 

430. College: Het college beschouwt inkomend verkeer als onderdeel van de aansluiting. Immers, 

vanuit de retailklant gezien is dit een functionaliteit waarvoor betaald wordt in de aansluiting. 

Verder heeft de eindgebruiker hiervoor geen kosten. Het feit dat de aanbieder wholesale-

inkomsten verkrijgt is voor de eindgebruiker niet relevant. Er zijn bij het college geen aanbieders 

bekend die deze wholesale-inkomsten delen met de eindgebruiker. Het college ziet derhalve 

geen reden om inkomend verkeer bij de verkeersmarkten te behandelen. 

431. BTG stelt dat het college had moeten onderzoeken of de combinatie van diensten die 

afzonderlijk thans geen substituut vormen, in combinatie wel een substituut kunnen vormen voor 

vaste telefonie van KPN. 

432. College: Het college heeft in het ontwerpbesluit geconcludeerd dat VoB en andere netwerken 

(met uitzondering van WLL) substituten vormen met telefonie over het traditionele vaste netwerk 

van KPN. Ook aansluitingen geleverd over WLR horen de facto tot de markt van vaste telefonie. 

Het college kan daarom deze opmerking alleen opvatten als dat hij had moeten onderzoeken of 

de combinatie van mobiel en WLL een substituut vormt voor vaste telefonie. Het college heeft in 

randnummer 182 van het ontwerpbesluit beargumenteerd dat WLL wegens technisch-

economische redenen niet binnen de reguleringsperiode in zodanige mate geleverd kan worden 

dat het een substituut vormt voor andere netwerken. De combinatie van mobiele telefonie en 

WLL kan dus evenmin substantieel geleverd worden. Het college heeft in paragraaf 5.4.1 

beargumenteerd dat mobiele telefonie geen substituut is voor vaste telefonie. Daarom is ook een 

combinatie van mobiel, andere netwerken, VoB en WLR niet meer substitueerbaar dan iedere 

dienst afzonderlijk. 

433. MCI is van oordeel dat er afzonderlijke markten moeten komen voor lokaal en nationaal verkeer 

en bedrijfsnummers gelet op het feit dat deze diensten voor afnemers nooit een substituut 

kunnen vormen. 

434. College: Het college heeft in paragraaf 7.8.1, 7.8.2 en 7.8.7 van het ontwerpbesluit eveneens 

het standpunt ingenomen dat verschillende bestemmingen per definitie niet substitueerbaar zijn 

maar dat door de beperkte mogelijkheid tot tariefdifferentiatie, tarieven en functionaliteit van 

iedere bestemming een goede indicatie is om de markt af te bakenen. Door de gelijkheid in tarief 

en functionaliteit van lokaal en nationaal verkeer en verkeer naar bedrijfsnummers is het college 

tot de conclusie gekomen dat deze verkeerstypen tot dezelfde markt behoren. Ten overvloede 

merkt het college op dat het voor de dominantieanalyse en het opleggen van verplichtingen niet 

uitmaakt of het college tot één of drie aparte markten was gekomen. 

8.3  Dominantieanalyse 

8.3.1 VoB 

435. KPN stelt, kort gezegd, dat door de effectieve concurrentie op de markt van breedband 

internettoegang en de relatie tussen VoB en breedband internettoegang, er geen dominante 

positie van KPN is. 
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436. Het college concludeert uit de opmerkingen van KPN dat zij breedband internettoegang en VoB 

tot dezelfde markt rekent, omdat zij de concurrentie op de markt van breedband internettoegang 

en voor VoB gelijk stelt. Dit is niet juist. VoB behoort tot de markt van vaste telefonie. Ten eerste 

is VoB vanuit de eindgebruiker gezien een los product dat hij al dan niet kan afnemen (zie 

randnummer 211 van het ontwerpbesluit). Ten aanzien van de aanbodzijde is het college van 

mening dat breedband internettoegang en VoB geen substituten vormen, maar dat juist 

breedband internettoegang een onderliggend product vormt voor VoB. Dit wordt ook bevestigd 

doordat in Nederland al meer dan 5 jaar breedband internettoegang wordt aangeboden maar dat 

pas de laatste tijd (2005) VoB in opkomst is. Dit geldt eveneens voor KPN zelf die reeds sinds 

het jaar 2000 breedband internettoegang aanbiedt en op het moment van dit schrijven nog niet 

de volledige commerciële start van VoB heeft gerealiseerd. Aanbieders van VoB dienen niet 

alleen investeringen te verrichten maar ook de systemen bedrijfszeker te maken. Dus voor 

aanbieders zijn breedband internettoegang en VoB twee aparte activiteiten met elk een eigen 

businessplan. Een aanbieder kan voor elk van deze twee activiteiten kiezen om tot de markt toe 

te treden of om weer uit te treden. De effectieve concurrentie op de markt van breedband 

internettoegang zal er voor zorgen dat vele partijen tot de markt zullen toetreden. Dit wil echter 

nog niet zeggen dat daarmee de markt voor vaste telefonie direct effectief concurrerend zal 

worden. Het college heeft in zijn prospectieve analyse aangetoond dat in de komende 

reguleringsperiode KPN naar verwachting zal blijven beschikken over aanmerkelijke marktmacht. 

De effectieve concurrentie op de markt voor breedband internettoegang leidt derhalve niet tot 

een effectieve concurrentie op de vaste telefoniemarkt. 

437. KPN stelt dat onafhankelijke aanbieders moeten worden meegenomen in de dominantieanalyse.  

438. Het college heeft in het ontwerpbesluit diensten zoals Skype en MSN geanalyseerd en is tot de 

conclusie gekomen dat deze diensten niet tot de vaste telefoniemarkten behoren. De Commissie 

noemt in haar standpunt eveneens dat dergelijke diensten (unmanaged VoB) niet tot de 

relevante markt behoren. Het college acht het niet aannemelijk dat unmanaged VoB de 

dominante positie van KPN in de komende reguleringsperiode zal opheffen. Immers, de 

functionaliteit is in zodanige mate afwijkend (bijvoorbeeld het gebruik van een PC in plaats van 

een telefoon, het niet gebeld kunnen worden op een telefoonnummer), dat deze diensten niet als 

substituten zullen worden ervaren.  

439. KPN stelt dat het gegeven van immateriële activa op zich geen reden is tot dominantie op de 

markt en dat de immateriële activa tegen aanzienlijke kosten zijn opgebouwd. 

440. Het college heeft in de dominantieanalyse aangegeven dat de immateriële activa er de oorzaak 

van zijn dat bijvoorbeeld toetredingsdrempels vergroot zijn. Het college heeft dus niet de 

immateriële activa op zich als criterium gebruikt. KPN geeft verder aan dat zij de immateriële 

activa tegen aanzienlijke kosten heeft opgebouwd. Hiermee bevestigt zij juist hetgeen het 

college bij toetredingsdrempels beschrijft. Alternatieve aanbieders kunnen slechts tegen hoge 

kosten immateriële activa opbouwen. Deze kosten zorgen voor een verhoging van de 

toetredingsdrempels. 

8.3.2 Retailmarkten voldoende concurrerend 

441. KPN is van de mening dat de retailmarkten voldoende concurrerend zijn. De direct access 
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concurrentie, beschikbare en gereguleerde wholesalediensten C(P)S en andere originating 

access diensten en ontbundelde toegang (en de telefoniediensten van andere aanbieders, met 

name de kabelaars) zorgen ervoor dat de markt zich verder kan ontwikkelen. 

Wholesaleregulering is voldoende om marktmacht op de retailmarkt te redresseren. 

442. College: Het college heeft in paragraaf 8.3 van het ontwerpbesluit aangegeven hoe KPN haar 

aanmerkelijke marktmacht op de retailmarkten, ondanks wholesaleverplichtingen, kan 

aanwenden om mededingingsproblemen te veroorzaken op de retailmarkten. 

8.3.3 Hoogcapacitaire aansluitingen 

443. KPN: Het college stelt dat KPN tot 2008 nog een hoog marktaandeel zal houden in de markt van 

laag- respectievelijk hoogcapacitaire aansluitingen. Hierbij wordt door het college rekening 

gehouden met het door hem ingeschatte marktaandeel van KPN op het gebied van VoB. KPN is 

van mening dat VoB niet tot de markt van vaste telefonie behoort. De analyse van het college 

behoort dan ook te worden aangepast. 

444. KPN: Het college stelt verder dat KPN een marktaandeel van 70-80% in Q12004 heeft op de 

markt voor hoogcapacitaire aansluitingen. Hierbij is niet duidelijk hoe dit marktaandeel is 

berekend. Met name is niet duidelijk of producten van concurrenten die functioneel gelijk zijn aan 

PSTN, ISDN2, ISDN20 en ISDN30 maar veelal een andere naam dragen, zijn meegenomen in 

de berekening van de marktaandelen door het college.  

445. College: Het college heeft de marktaandelen berekend aan de hand van het aantal 

hoogcapacitaire aansluitingen. Het college heeft aanbieders op 9 mei 2005 expliciet de vraag 

voorgelegd welke aansluitproducten zij nog meer gebruiken voor het aanbieden van vaste 

telefonie. Aan de hand van deze antwoorden heeft het college het marktaandeel voor 

aansluitingen die equivalent zijn met ISDN15 tot en met ISDN30 bepaald.  

446. BTG is van oordeel dat KPN in de zakelijke markt geen AMM heeft. Er is wel degelijk 

kopersmacht van grootzakelijke gebruikers. Het aandeel van KPN is bij BTG leden aanzienlijk 

kleiner dan in de markt als geheel door de grote concurrentie.  

447. College: Het college heeft eerder uiteengezet waarom in Nederland het onderscheid tussen 

zakelijke en particuliere eindgebruikers minder relevant is dan het onderscheid tussen hoog- en 

laagcapacitaire aansluitingen. Bovenstaand punt van BTG interpreteert het college als zijnde een 

punt van kopersmacht in de markt voor hoogcapacitaire aansluitingen. In randnummer 290 van 

het ontwerpbesluit concludeert het college dat van kopersmacht geen sprake is omdat zelfs de 

grootste afnemer van hoogcapacitaire aansluitingen slechts een zeer beperkt percentage 

vertegenwoordigt van de totale omzet van KPN. Van kopersmacht is pas in bijzondere 

omstandigheden sprake, indien met het gunnen van het contract aan een andere aanbieder een 

nieuwe toetreder substantieel gesponsord wordt.
23

 Dit is, gelet op de grootte van BTG, niet het 

geval. Om deze reden is het zelfs voor KPN’s grootste afnemer onmogelijk om (gezamenlijk) 

voldoende tegenwicht te bieden aan KPN’s marktpositie.  

                                                      
23

 Dit speelde in het bijzonder in BICC/Pirelli beslissing (M.1882, 14 maart 2000) van de EU Commissie. 
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8.3.4 Grootzakelijke gebruikers 

448. KPN stelt dat voor het bepalen van dominantie vele factoren van belang zijn. Hieronder wordt 

een aantal factoren besproken die het college had moeten meenemen in haar 

dominantieanalyse voor de zakelijke en grootzakelijke markten voor aansluitingen en verkeer. 

449. College: Het college merkt als eerste op dat KPN een lange lijst met criteria geeft, zoals 

onderstaand beschreven, waarvan zij van mening is dat deze aantonen dat KPN niet over 

aanmerkelijke marktmacht bezit. Van belang bij de bepaling van aanmerkelijke marktmacht is of 

een aanbieder zich in belangrijke mate onafhankelijk kan gedragen van afnemers en 

concurrenten. Met de criteria in de Common Position kan worden bekeken of dit aannemelijk is. 

Dit betekent niet dat KPN aan alle criteria behoeft te voldoen voordat zij als partij met 

aanmerkelijke marktmacht kan worden aangeduid. Naar de mening van het college is er slechts 

een aantal criteria dat zou kunnen aantonen dat een aanbieder niet beschikt over aanmerkelijke 

marktmacht, namelijk (lage) marktaandelen, (ontbreken van) toetredingsdrempels, kopersmacht 

en potentiële concurrentie. Analyse van de overige criteria geeft slechts aan dat een aanbieder 

wel beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Daarnaast heeft KPN een aantal criteria gebruikt 

die niet voortvloeien uit de Common Position. Het college zal wel inhoudelijk op deze criteria 

ingaan maar wenst op te merken dat de relevantie van deze criteria relatief klein geacht moet 

worden. 

450. College: Daarnaast merkt het college op dat KPN de factoren beschreven heeft om aan te tonen 

dat KPN niet beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de (door haar gepercipieerde) vaste 

telefoniemarkt voor grootzakelijke gebruikers. Het college is echter in zijn analyse niet tot een 

onderscheid naar type gebruiker gekomen. Het college zal desondanks onderstaand op de 

criteria van KPN ingaan om daarmee te onderbouwen waarom een opsplitsing van de markt niet 

tot andere verplichtingen had geleid, zoals het college stelt in randnummer 406. 

451. KPN: Marktaandelen. De marktaandelen van KPN op de zakelijke en grootzakelijke markt van 

aansluitingen zijn significant lager dan het marktaandeel op de consumentenmarkt. In een 

prospectieve analyse had het college moeten onderzoeken hoe deze marktaandelen zich verder 

gaan ontwikkelen. Het gegeven dat met name grootzakelijke afnemers van vaste telefonie in 

toenemende mate tenders uitschrijven voor pan-Europese dienstverlening waaraan KPN in veel 

gevallen niet of slechts in beperkte mate kan voldoen, geeft aan dat KPN geen dominante positie 

en/of aanmerkelijke marktmacht bezit. Daarnaast is er de door het college geconstateerde 

autonome groei van een IP-VPN op de grootzakelijke markt. Het betreft een eenzijdige migratie 

van hoogcapacitaire aansluitingen en het spraakverkeer naar geïntegreerde datanetwerken voor 

breedbanddiensten en spraak. Deze eenzijdige migratie legt echter in toenemende mate een 

forse concurrentiedruk op de aansluitingen en spraakverkeer van grootzakelijke klanten. Voorts 

onderschrijft KPN dat IP-VPN niet tot dezelfde markt gerekend kan worden als hoogcapacitaire 

aansluitingen. Ook de spraakapplicatie behoort niet tot openbare telefoniediensten op een vaste 

locatie. Onjuist is de opmerking dat het verkeer naar een bedrijfscentrale gebracht wordt die 

verbonden is met een hoogcapacitaire aansluiting. De voice over IP-VPN applicatie voor de 

besloten groep wordt via een Media Gateway op basis van interconnectie verbonden met het 

openbare telefoonnetwerk (PSTN/ISDN). KPN meent dat het college deze onjuistheid in het 

besluit dient te corrigeren. 
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452. College: Uit de gegevens van marktpartijen blijkt dat het marktaandeel op het grootzakelijke 

segment niet veel afwijkt van het marktaandeel in het zakelijke en consumenten segment. Het 

college ziet daarom niet in hoe eventuele afbakening van een markt voor grootzakelijk gebruik 

tot een andere conclusie voor de dominantie van KPN leidt. Wat betreft de opmerking dat IP-

VPN applicatie niet tot de hoogcapacitaire aansluiting behoort, merkt het college op dat 

interconnectie alleen aan wholesale-gebruikers kan worden geleverd. Een aanbieder die met 

behulp van een IP-verbinding een aansluiting levert, levert een VoB-dienst, waarvan het college 

heeft aangetoond dat deze dienst tot de markt van vaste telefonie behoort. In de berekening van 

de marktaandelen wordt deze aansluiting (zoals in randnummer 445 is aangegeven) als een 

(veelvoud van) ISDN30 gerekend. 

453. KPN: Aantal concurrenten. Er is een tiental alternatieve aanbieders van zakelijke en 

grootzakelijke telefoondiensten met eigen netwerk (direct access) actief in Nederland. Of de 

markt concurrerend is, hangt niet af van het marktaandeel van KPN maar van de vraag of er 

voldoende partijen een serieus voorstel kunnen doen op het moment dat er een tender wordt 

uitgeschreven.  

454. College: Het college merkt ten eerste op dat op alle door KPN geïdentificeerde segmenten van 

de markt vele spelers actief zijn en dat daarom de situatie in het grootzakelijke segment niet 

afwijkt van de overige segmenten. Het college heeft in paragraaf 8.1 aangegeven waarom KPN, 

ondanks de aanwezigheid van concurrenten, dominant is op de vaste telefoniemarkten (met 

uitzondering van internationaal verkeer). Daarnaast verwijst het college naar randnummer 448. 

455. KPN: Concentratie. Gezien de relatief lage en dalende marktaandelen van KPN en gezien het 

groot aantal direct access aanbieders van grootzakelijke telefoondiensten, kan verondersteld 

worden dat er geen sprake is van een hoge concentratiegraad. Daarnaast is het aannemelijk dat 

de concentratiegraad in de toekomst verder zal afnemen aangezien de positie van de andere 

aanbieders de afgelopen jaren is versterkt. 

456. College: De Aanbeveling beschrijft het belang van marktaandelen als een criterium voor 

dominantie en niet zozeer de concentratiegraad. De concentratiegraad houdt wel verband met 

het marktaandeel. Aangezien het marktaandeel van KPN ruim boven de 50% ligt ziet het college 

niet in waarom hij zou afwijken van de Aanbeveling en overgaan tot een analyse van de 

concentratiegraad. Het college ziet derhalve niet in dat, verwijzend naar randnummer 448, deze 

opmerking van KPN tot een andere uitkomst van de dominantieanalyse zou leiden. 

457. KPN: Toetredingsbarrières. Financiële barrières zijn er niet op de grootzakelijke markt voor 

telefonie, aangezien de meeste marktpartijen onderdeel zijn van multinationale ondernemingen. 

Het is onwaarschijnlijk dat er op de markt voor zakelijke en grootzakelijke vaste telefonie sprake 

is van verzonken kosten, aangezien netwerken in het geval van bijvoorbeeld faillissement 

doorverkocht kunnen worden.  

458. College: De beschikking over financiële middelen op zich zorgt er nog niet voor dat er geen 

toetredingsdrempels bestaan. Een aanbieder zal de hoogte van de investering relateren aan de 

afschrijftermijnen, benuttinggraad en het risico. Gelet op de kleine marktaandelen van 

alternatieve aanbieders zal de benuttinggraad en het risico groter zijn dan het geval is voor KPN. 

Hierdoor vormt de investeringen wel degelijk een drempel. Wat betreft de uittredingsdrempels 
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verwijst het college naar randnummer 459.  

459. KPN: Uittredingsbarrières. Uittredingsbarrières kunnen zich met name voordoen indien er sprake 

is van (hoge) verzonken kosten. KPN is van mening dat deze kosten er niet zijn op de zakelijke 

en grootzakelijke markt. Het faillissement van KPNQwest heeft aangetoond dat de aanwezige 

inboedel kon worden doorverkocht aan andere aanbieders.  

460. College: Het college merkt op dat het verkeer van de verschillende segmenten grotendeels 

gebruik maken van dezelfde netwerken. Het college ziet daarom niet in dat uittredingsdrempels 

een onderscheid in marktafbakening tussen de verschillende segmenten zou rechtvaardigen. 

Verder verwijst het college naar randnummer 448 over de relevantie van dit criterium. 

461. KPN: Ten aanzien van eventuele wholesaledrempels is KPN van mening dat marktpartijen door 

afname van beschikbare wholesale breedbanddiensten redelijk eenvoudig IP-VPN diensten 

kunnen aanbieden aan grootzakelijke klanten. Daarmee zijn er dus ook lage 

toetredingsdrempels op de grootzakelijke markt. 

462. College: Het college ziet geen verschil in beschikbaarheid van breedband(internet)diensten 

geleverd aan consumenten, zakelijke en grootzakelijke klanten. Het college heeft de 

toetredingsdrempels beschreven in paragraaf 6.2.4 en 8.1.5 van het ontwerpbesluit en 

geconcludeerd dat deze zodanig zijn dat deze bijdragen aan de conclusie dat KPN beschikt over 

een aanmerkelijke marktmacht. 

463. KPN: Potentiële concurrentie. Gezien het feit dat toetredingsbarrières op de zakelijke en 

grootzakelijke markt voor vaste telefonie ontbreken en/of van beperkte betekenis zijn, zal het 

gedrag van de op de markt aanwezige aanbieders niet alleen worden gedisciplineerd door reeds 

aanwezige concurrenten, maar ook door de dreiging van nieuwe toetreders op de markt.  

464. College: De potentiële concurrentie op de andere segmenten op de markten van vaste telefonie 

wijken niet veel af van de potentiële concurrentie op het grootzakelijke segment. Het college 

heeft de potentiële concurrentie beschreven in paragraaf 6.2.3 en 8.1.3 van het ontwerpbesluit 

en aangegeven dat deze onvoldoende is om tot de conclusie te komen dat KPN niet beschikt 

over aanmerkelijke marktmacht. 

465. KPN: Inkoopmacht. De groep van grootzakelijke gebruikers wordt gekenmerkt door een beperkt 

aantal afnemers. Voor veel van deze afnemers treedt de BTG als belangenbehartiger. Vanuit dit 

perspectief, tezamen met de tender als inkoopmethode is de kans op buying power vanuit deze 

groep van gebruikers groter dan vanuit de zakelijke en de niet-zakelijke afnemers. Aangezien het 

voor KPN vanwege deze buying power vaak niet mogelijk is volledig te concurreren, resulteert dit 

in krimpende aandelen voor KPN op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie. 

466. College: Zoals in randnummer 452 is aangegeven wijken de marktaandelen op de andere 

segmenten van de markt van vaste telefonie niet veel af van de marktaandelen op het 

grootzakelijke segment. De stelling van KPN dat zij vanwege de kopersmacht niet zou kunnen 

concurreren op het grootzakelijke segment wordt niet gestaafd door de feitelijke gegevens over 

de marktaandelen. 

467. KPN: Expansiebarrières. Het is aannemelijk dat er op de markt voor grootzakelijke vaste 
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telefonie voldoende capaciteit aanwezig is om zonder hoge additionele investeringen tegemoet 

te komen aan een stijgende vraag naar telecommunicatiediensten. Er zijn derhalve geen 

expansiebarrières die marktpartijen belemmeren bij een verdere doorgroei. 

468. College: Ten eerste wijst het college er op, verwijzend naar randnummer 448, dat expansie 

drempels voornamelijk een verzwarend argument zijn voor de analyse van aanmerkelijke 

marktmacht. Afwezigheid van expansie drempels ontneemt daarom niet de eventuele 

aanmerkelijke marktmacht van een aanbieder. Daarnaast merkt het college op dat het verkeer 

van de verschillende segmenten grotendeels gebruik maken van dezelfde netwerken. Het 

college ziet geen onderscheid voor het criterium expansie drempels tussen de verschillende 

segmenten.  

469. KPN: Overstapdrempels. KPN stelt dat de overstapdrempels niet dermate hoog zijn dat 

afnemers van zakelijke en grootzakelijke vaste telefonie worden ontmoedigd om in te gaan op 

concurrerende aanbiedingen van alternatieve aanbieders. Ten eerste bieden alle marktpartijen in 

toenemende mate een breed portfolio van telecommunicatiediensten aan, waardoor het 

dienstenaanbod van de verschillende aanbieders vergelijkbaar zijn . Daarnaast is een aantal 

concurrenten van KPN op landelijke schaal actief en is er geen significant verschil in 

geografische dekking. Bovendien wordt er door de meeste aanbieders gebruik gemaakt van 

subsidies om bijvoorbeeld de installatiekosten of de kosten voor de eenmalige aanschaf van 

specifieke hardware te reduceren. Ook is er reeds een aanzienlijke hoeveelheid generieke wet- 

en regelgeving voor alle aanbieders van kracht die gericht is op het verminderen van mogelijke 

overstapdrempels, te denken valt aan nummerportabiliteit en telco-telco migratie. Ook 

interoperabiliteits- en standaardisatieverplichtingen zorgen er voor dat er geen sprake is van 

overstapdrempels als gevolg van eigen bedrijfstechnologie die niet compatibel is met technologie 

van andere aanbieders van vaste telefonie. 

470. Ten eerste wijst het college er op, verwijzend naar randnummer 448, dat overstapdrempels 

voornamelijk een verzwarend argument vormen voor de analyse van aanmerkelijke marktmacht. 

Afwezigheid van overstapdrempels ontneemt daarom niet de eventuele aanmerkelijke 

marktmacht van een aanbieder. Daarnaast merkt het college op dat de argumenten van KPN 

niet specifiek zijn voor het grootzakelijke segment. Het college merkt echter wel op dat hij van 

mening is dat KPN de overstapdrempels onderschat. Ook zaken zoals investeringen en 

immateriële activa spelen een belangrijke rol, zoals beschreven in onder andere paragraaf 6.2.4 

en 8.1.5 van het ontwerpbesluit. Het college komt niet tot een andere conclusie ten aanzien van 

de dominantieanalyse op de verschillende segmenten. 

471. KPN: Kwaliteit van het vaste telefoonnetwerk en diensten. Kwaliteitsaspecten van 

telecommunicatienetwerken en diensten zijn een concurrentieparameter op de zakelijke en 

grootzakelijke markt voor vaste telefonie. Aannemelijk is dat de kwaliteit van de aanwezige 

activa van aanbieders even zo goed, zo niet beter is dan die van KPN, aangezien deze 

aanbieders veelal enige jaren geleden hun netwerken hebben aangelegd en derhalve nog van 

goede kwaliteit zijn en voldoen aan de hedendaagse eisen. Bovendien hebben de netwerken 

van een aantal aanbieders een geografische dekkingsgraad die vergelijkbaar is met die van 

KPN.  

472. Ten eerste wijst het college er op, verwijzend naar randnummer 448, dat kwaliteitsaspecten op 
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zich geen criterium zijn voor de analyse van aanmerkelijke marktmacht. Naar de mening van het 

college zou het hoogstens een onderdeel kunnen vormen van het criterium ‘technologische 

voorsprong’. Dit criterium heeft het college behandeld in paragraaf 8.1.6 van het ontwerpbesluit. 

De opmerkingen van KPN doen hier niets aan af, noch leiden tot een andere conclusie ten 

aanzien van de dominantieanalyse op de verschillende segmenten. 

473. KPN: Omzet in verhouding tot de markt. Voor KPN is het niet mogelijk om marktmacht uit te 

oefenen aangezien op de Nederlandse markt voor grootzakelijke vaste telefonie een groot aantal 

marktpartijen actief is die in meerdere lidstaten actief zijn en derhalve een totale omzet hebben 

die even groot, zo niet groter dan die van KPN is. Deze conclusie is in lijn met de bevindingen 

van het college in haar AMM evaluatie vaste telefonie 2002 waarin zij stelt dat KPN zich in haar 

groepsomzet in verhouding tot de markt niet duidelijk onderscheidt van het marktgemiddelde. 

474. Het college heeft in de AMM evaluatie beschreven dat dit criterium neutraal meeweegt en dus 

niets afdoet aan een eventuele dominante positie. Het college is dit, verwijzend naar 

randnummer 448, nog steeds van mening. Tevens is er geen aanleiding om van de 

marktafbakening af te wijken. 

475. KPN: Toegang tot de eindgebruiker. Aangezien er meerdere netwerken aanwezig zijn die 

regionaal en landelijk zijn uitgerold, kan niet worden betoogd dat KPN het vermogen heeft om de 

toegang tot de eindgebruiker te beheersen. 

476. Zoals het college in onder andere paragraaf 6.2.4 en 8.1.5 heeft aangegeven, zijn er meer 

criteria van belang voor het verkrijgen van de eindgebruiker dan alleen de fysieke aansluiting, 

zoals immateriële activa. Dit criterium geldt, onder andere door wholesaleregulering, echter voor 

al de verschillende segmenten van de markt. Het college ziet derhalve geen aanleiding om een 

tot een andere conclusie te komen ten aanzien van de dominantieanalyse.  

477. KPN: Toegang tot financiële middelen. KPN beschikt niet over een betere toegang tot financiële 

middelen in vergelijking met haar concurrenten. Dit blijkt uit de credit rating. 

478. College: Zoals het college in randnummer 448 en 474 heeft aangegeven, doet de evaluatie van 

dit criterium niets af aan de dominantieanalyse. Dit criterium zou hoogstens verzwarend kunnen 

werken. Tevens merkt het college op dat ‘toegang tot financiële middelen’ nauwelijks verschilt 

voor partijen die actief zijn op de verschillende segmenten.  

479. KPN: Ervaring met het verstrekken van producten en diensten. De alternatieve aanbieders zijn 

reeds vanaf midden tot eind jaren negentig van de vorige eeuw actief op de zakelijke en 

grootzakelijke markt voor vaste telefonie in Nederland. Verschillende bedrijven zijn al langer 

actief in andere landen. Het is derhalve niet aannemelijk dat KPN beschikt over meer relevante 

ervaring dan andere aanbieders op de grootzakelijke markt voor vaste telefonie in Nederland. 

480. Zoals het college in randnummer 448 heeft aangegeven, doet de evaluatie van dit criterium 

niets af aan de dominantieanalyse. Dit criterium zou hoogstens verzwarend kunnen werken. 

Tevens merkt het college op dat ‘ervaring met het verstrekken van producten en diensten’ 

nauwelijks verschilt voor partijen die actief zijn op de verschillende segmenten. 

481. KPN: Mate van diversificatie. Onder de mate van diversificatie wordt de breedte van het 
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productportfolio verstaan. KPN is niet uniek gepositioneerd wat betreft de diversiteit van haar 

telecommunicatieproducten en diensten. Ook een groot aantal alternatieve aanbieders is 

tegenwoordig in staat om mede op basis van hun eigen netwerk een waaier van diensten zoals 

vaste spraak, huurlijnen, datacommunicatie, internet, mobiele telefonie etc. aan te bieden. Deze 

andere aanbieders zijn derhalve in staat om kostenvoordelen te behalen die samenhangen met 

het kunnen aanbieden van breed productportfolio en het gebundeld kunnen aanbieden van 

telecommunicatiediensten in pakketten op de zakelijke en grootzakelijke markt. Dit standpunt 

wordt bevestigd door het rapport van Case Associates. 

482. Zoals het college in randnummer 448 heeft aangegeven, doet de evaluatie van dit criterium 

niets af aan de dominantieanalyse. Dit criterium zou hoogstens verzwarend kunnen werken. 

Tevens merkt het college op dat ‘mate van diversificatie’ nauwelijks verschilt voor partijen die 

actief zijn op de verschillende segmenten. 

483. KPN: Mate van verticale integratie. Verticale integratie dient op de grootzakelijke markt voor 

vaste telefonie niet als een toetredingsbarriere te worden beschouwd. Naast KPN is er immers 

een tiental aanbieders van alternatieve infrastructuren in Nederland aanwezig. Deze aanbieders 

zijn voor de levering van hun diensten niet afhankelijk van de infrastructuur van KPN. KPN 

beschikt derhalve niet over een unieke infrastructuur waar andere aanbieders gedwongen 

gebruik van moeten maken. Andere aanbieders zijn in staat om hun eigen netwerk uit te rollen 

en hebben dat reeds in grote mate gedaan. Dit impliceert dat, mocht er al sprake zijn van 

voordelen als gevolg van verticale integratie, andere aanbieders op de grootzakelijke markt voor 

vaste telefonie hiervan in even grote mate kunnen profiteren. 

484. College: Het college heeft in het ontwerpbesluit de mate van verticale integratie niet genoemd 

als verzwarende argument op grond waarvan KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht. 

Zoals in randnummer 448 is opgemerkt, is de opmerking van KPN dat zij op dit criterium geen 

bijzondere positie inneemt geen reden om tot de conclusie te komen dat KPN niet beschikt over 

aanmerkelijke marktmacht.  

485. KPN: Prijsontwikkeling en prijsvorming. De hoogte van de eindgebruikertarieven van KPN voor 

grootzakelijke vaste telefoondiensten ten opzichte van soortgelijke diensten van andere 

marktpartijen kan inzicht verschaffen in de mate van concurrentiedruk. Uit onderzoek van Case 

Associates blijkt dat een aantal bedrijven met hun tarieven voor grootzakelijke telefonie 

significant onder de tarieven zit die KPN mag hanteren van het college. Andere marktpartijen zijn 

in staat om dergelijke lage prijzen te hanteren omdat deze klanten in de regel meerdere diensten 

afnemen en de aanbieders slechts geïnteresseerd zijn in een positieve marge over het totale 

dienstenpakket dat zij bij deze klanten afzetten. Bij afwezigheid van regulering moeten de 

concurrenten van KPN derhalve in staat worden geacht om door middel van hun prijsbeleid 

competitieve druk op KPN uit te oefenen.  

486. College: KPN stelt dat uit onderzoek van Case Associates blijkt dat een aantal bedrijven met 

hun tarieven voor grootzakelijke telefonie significant onder de tarieven zit die KPN mag hanteren 

van het college. Uit de gegevens die KPN overlegt, blijkt slechts een beperkte relatie tussen 

omzet en tarief. Aan een bedrijf met een relatief kleine omzet wordt een hoge korting gegeven 

terwijl aan bedrijven met grotere omzetten kleinere kortingen gegeven worden. Indien de 

kortingen worden vergeleken met aanbiedingen die ook voor consumenten beschikbaar zijn, valt 

 91



op dat ook consumenten kunnen beschikken over tarieven die significant lager zijn dan de 

tarieven die KPN mag hanteren van het college. Sommige C(P)S-aanbieders geven bijvoorbeeld 

op lokaal/nationaal verkeer kortingen die kunnen oplopen tot 65%. Daarom geven de door KPN 

aangedragen argumenten geen aanleiding om aan te nemen dat de dominantie van KPN op het 

grootzakelijke segment afwijkt van de overige segmenten. 

487. Gebruikelijk bij marktafbakening is om een SNNIP-test uit te voeren. Dit kan ook worden 

uitgevoerd om te bekijken of volumekortingen tot dezelfde relevante markt behoren als het 

product zonder korting. Opgemerkt dient echter te worden dat deze methode niet gebruikelijk is. 

Het college zal deze SSNIP-test op volumekortingen daarom als bevestiging van zijn standpunt 

gebruiken en niet als leidend argument. Een aparte relevante markt voor grootzakelijk verkeer 

zou inhouden dat een hypothetische monopolist zijn tarieven winstgevend met 5 tot 10% zou 

kunnen verhogen. Het alternatief voor een afnemer zou zijn om de afname van verkeer op te 

knippen in twee contracten, ieder met de helft van het volume. Alleen indien de afname van de 

helft van het volume relatief meer dan 5 tot 10% duurder is, zou een hypothetische monopolist 

deze verhoging winstgevend kunnen doorvoeren. Uiteindelijk zal er door middel van de SSNIP 

test alleen tot aparte markt voor grootzakelijk verkeer worden gekomen indien de korting meer 

dan 5 tot 10% toeneemt bij een verdubbeling van het volume. Uit gegevens over de (niet 

gereguleerde) tarieven van marktpartijen blijkt echter dat de korting over het algemeen slechts 2 

tot 4% per verdubbeling van het volume toenemen. Een SSNIP-test leidt derhalve niet tot een 

aparte relevante markt voor grote volumes verkeer. 

488. KPN: Schaal- en breedtevoordelen. Alle bedrijven die actief zijn op de grootzakelijke markt voor 

vaste telefonie in Nederland bieden een breed portfolio aan telecommunicatiediensten aan. 

Aangezien het hier veelal multinationale bedrijven betreft die een hogere of een wat orde grootte 

betreft met KPN vergelijkbare omzet behalen, is het aannemelijk dat deze bedrijven vergelijkbare 

schaalvoordelen als KPN kunnen behalen. 

489. College: KPN gaat hier voorbij aan het regionale aspect van schaal- en breedtevoordelen. 

Indien een bedrijf een netwerk in een ander land heeft, zullen er nauwelijks schaal- en 

breedtevoordelen zijn voor het netwerk in Nederland.  

8.3.5 Diensten geleverd in een originating model 

490. KPN stelt dat het college ten onrechte suggereert dat KPN een AMM partij is op de markt voor 

verkeer naar informatienummers en invloed zou kunnen uitoefenen op de prijs van deze 

diensten. KPN retail kan geen, althans niet zonder contractbreuk van KPN Wholesale, invloed 

uitoefenen op de door de informatieleverancier gekozen tariefstelling. Het zijn de 

informatieleveranciers die de prijs bepalen en daarbij kiezen uit de vooraf vastgestelde prijzen. 

KPN retail heeft dus geen invloed op de prijs en kan derhalve ook geen mededingingsbeperkend 

gedrag uitoefenen. 

491. KPN stelt dat ondanks de hoge marktaandelen er op de markt voor smalbandig dataverkeer 

indirecte concurrentiedruk uitgeoefend wordt door de breedband internetmarkt. Er vindt hier een 

eenzijdige migratie plaats van smalband dataverkeer naar breedband internetaansluitingen. Ten 

onrechte stelt het college dan ook dat KPN als AMM partij excessieve prijzen zou kunnen 

hanteren. Het opleggen van bovengrensregulering is dan ook overbodig.  

 92



492. KPN is van oordeel dat het overgrote deel van de diensten op de markt voor verkeer naar 

persoonlijke informatiediensten in het originating model wordt aangeboden door andere 

marktpartijen. KPN Retail verzorgt slechts de facturering. KPN Retail kan, zoals hiervoor reeds is 

weergegeven, niet zonder contractbreuk van KPN Wholesale invloed uitoefenen op de door de 

informatieleverancier gekozen tariefstelling. Ten onrechte stelt het college dan ook dat KPN 

Retail een AMM partij is op deze markt. 

493. KPN is van mening dat het bellen naar semafoonaansluitingen niet tot de retail vaste 

telefoniediensten van KPN hoort aangezien het een mobiele dienst betreft die wordt geboden in 

een originating model. Dat betekent dat de aanbieder van deze diensten de prijs bepaalt op 

basis van gereguleerde wholesale inkoop bij KPN. KPN Retail verzorgt slechts de facturering 

van deze diensten. KPN Retail kan niet zonder contractbreuk van KPN Wholesale invloed 

uitoefenen op de door de semafonieaanbieders gekozen tariefstelling. KPN is op deze markt dan 

ook niet in staat om mededingingsbeperkend gedrag uit te oefenen. Ten onrechte heeft het 

college KPN Retail als AMM partij aangewezen op deze markt. 

494. College: Het college betwist de standpunten van KPN. Zoals in randnummer 461 van het 

ontwerpbesluit is vermeld, heeft KPN de relatie met de klant. KPN factureert de klant. Bij 

klachten belt de klant de klantenservice van KPN. De klant kan derhalve het betreffende nummer 

alleen bereiken als hij de telefoniedienst van KPN afneemt. De onderliggende wholesale 

contracten doen hier niets aan af. KPN heeft besloten om het eindgebruikerstarief afhankelijk te 

maken van de wholesale-kosten. Zonder retail-regulering is KPN hiertoe niet verplicht.
24

 Zonder 

regulering kan zij derhalve de contracten wijzigen en het retailtarief onafhankelijk van de 

wholesale-kosten bepalen. Daarnaast is KPN voor bepaalde 090x-nummers en 084/087-

nummers ook naast de wholesale-contracten in staat de tarieven in grote mate zelf te bepalen. In 

de tariefstelling zijn namelijk onderdelen van KPN betrokken (bijvoorbeeld SNT) die geen 

wholesaleregulering kennen. Hierdoor kan KPN, indien geen retailtariefregulering aanwezig zou 

zijn, het eindgebruikerstarief bepalen. 

8.3.6 Internationaal verkeer 

495. De ACT-leden zijn het niet eens met de conclusie van het college dat KPN geen machtspositie 

heeft op de retailmarkt voor internationaal verkeer. Het marktaandeel van KPN is meer dan 50% 

en dat is een zeer sterke aanwijzing dat er sprake is van aanmerkelijke marktmacht. Het college 

stelt verder dat KPN voldoende prijsdruk ondervindt door de aanwezigheid van andere 

aanbieders, maar onderbouwt deze stelling niet. Dit had wel moeten gebeuren naar de 

overtuiging van de ACT-leden. Mocht er al prijsdruk aanwezig zijn dan is dit alleen op de 

grootzakelijke markt. Voor de meeste afnemers van internationaal verkeer vormt prijsdruk 

bovendien niet een zodanig zwaarwegende factor dat zij hiervoor naar een andere aanbieder 

zullen overstappen. Indien KPN niet wordt aangewezen als AMM-partij op de markt voor 

internationaal verkeer dan is de kans aanzienlijk dat KPN bij toenemende concurrentiedruk zal 

overgaan tot het hanteren van roofprijzen om concurrenten uit de markt te drukken. 

496. College: Het college heeft van aanbieders de gegevens per juli 2005 gekregen. Uit analyse van 

deze gegevens blijkt dat het marktaandeel van KPN inmiddels [30-40%] als omzet bedraagt. 
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 Ter illustratie merkt het college op dat bij mobiel bellen, hetgeen niet gereguleerd is, 090x-nummers vaak tegen een hoger 
tarief worden aangeboden dan door KPN. 
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Daarnaast is het aandeel in afzet nog lager, namelijk [30-40%]. Beide aandelen dalen sterk. 

Daarnaast verwacht het college dat het marktaandeel op omzet sneller zal dalen aangezien het 

waarschijnlijk is dat KPN haar tarieven meer in lijn zal brengen met de tarieven die andere 

aanbieders voor internationaal verkeer hanteren. Excessieve of roofprijzen kunnen alleen 

mededingingsbeperkend werken als de aanbieder ook een aanzienlijk deel van de markt in 

handen heeft. Dit is dus voor internationaal verkeer niet het geval. Dergelijke strategieën zijn 

economisch onaantrekkelijk. Er is daarom geen reden om KPN op de markt voor internationaal 

verkeer aan te wijzen als partij met aanmerkelijke marktmacht. 

497. MCI is het eveneens oneens met de conclusie dat KPN geen AMM heeft op de markt voor 

internationaal verkeer. Het marktaandeel is immers groot en al vele jaren redelijk stabiel. 

Bovendien heeft het college niet onderzocht in hoeverre alternatieve aanbieders thans 

daadwerkelijk onafhankelijk van KPN kunnen opereren. Voor zover internationale bestemmingen 

al niet bij KPN hoeven te worden ingekocht zal in het merendeel van de gevallen bij 

internationaal verkeer nog steeds gebruik gemaakt moeten worden van de inkoop van de CPS 

toegangsdienst of aansluitdienst bij KPN. Er is en blijft dus sprake van afhankelijkheid van KPN. 

Het college stelt dat er sprake is van prijsdruk. MCI is het daar niet mee eens aangezien in een 

AMM markt alternatieve aanbieders zich laten leiden door de prijsstelling van de AMM partij. 

498. College: Het college heeft de inkoop van opbouw gereguleerd waardoor het verkrijgen van 

opbouw geen probleem kan vormen voor het aanbieden van internationaal verkeer. Daarnaast 

ziet het college geen feitelijke grond voor de stelling van MCI dat alternatieve aanbieders zich 

laten leiden door de prijsstelling van de AMM partij op internationaal verkeer. Onderstaand is in 

tabel 2 de tarieven
25

 van vijf aanbieders weergegeven (waarvan C(P)S, indirect via 090x en 

indirect via telefoonkaart) naar een aantal willekeurige landen. Zoals uit deze tabel blijkt, kunnen 

tarieven tot wel een factor 60 uit elkaar liggen. Van enig prijsvolgend gedrag is geen sprake. 

 

 KPN Tele2  

(CPS) 

BugetPhone

(CPS) 

Teledump 

(via 090x) 

BudgetPhone 

(Card via 0800) 

België 8,1 / 5,7 5,0 3,8 1,0 - 2,8 14,0 

Verenigde staten 7,5 / 5,2 4,1 3,5 1,0 - 2,8 14,0 

Italië 14,1 / 9,9 9,0 4,0 - 4,5 1,0 - 2,8 14,0 

Turkije 36,7 / 25,7 26,8 18,0 10,0 29,0 

Brazilië 59,6 / 41,7 38,0 9,0 1,0 - 2,8 21,0 

Tabel 2. Overzicht van tarieven (eurocent per minuut) van verschillende aanbieders naar internationale 

bestemmingen. De twee tarieven bij KPN zijn zonder en met voordeelnummers. Sommige tarieven van 

BudgetPhone en Teledump zijn afhankelijk van het tijdstip waarop gebeld wordt. 

 

499. De ACT-leden zijn van mening dat bij het bepalen van het marktaandeel van KPN tevens 

rekening moet worden gehouden met de marktaandelen van ondernemingen waarin zij 

zeggenschap heeft. Het toekennen van 20% marktaandeel aan de post ‘overig’ is dan ook 

onvoldoende aangezien niet transparant is welke marktpartijen hierachter schuil gaan. 

500. College: De post ‘overig’ bestaat voornamelijk uit meer dan 50 kleine C(P)S aanbieders en 
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 Tarieven zoals golden medio oktober 2005. 
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partijen die gebruik maken van indirect inbellen via 090x-nummers of belkaarten. Al deze 

aanbieders hebben ieder een kleiner marktaandeel dan de partijen die wel zijn genoemd in de 

tabel. De vrees van ACT dat deze ‘post’ overig uit een aantal grote partijen bestaat, al dan niet 

gelieerd aan KPN, is ongegrond. 

8.3.7 Overige punten 

501. BTG stelt dat het college onduidelijke definities van het begrip marktaandeel hanteert. In een 

enkel geval wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen marktaandeel uitgedrukt in volume 

(door het college aangeduid als afzet) dan wel in omzet. Door voor aansluitingen het volume te 

gebruiken en geen onderscheid te maken in hoogcapacitaire aansluitingen wordt het 

marktaandeel van KPN overschat. Een duidelijke definitie waarin onderscheid wordt gemaakt 

tussen omzet en volume van de producten is dan ook noodzakelijk. Ook stelt BTG dat 06760 en 

0900-verkeer onjuist in de marktaandelen is opgenomen. 

502. College: Het college heeft als uitgangspunt het aantal aansluitingen genoemd en niet de omzet 

die wordt gerealiseerd, om de reden die is genoemd in voetnoot 150 van het ontwerpbesluit. Het 

college heeft indien meerdere ISDN30 aansluitingen over een glasvezel worden geleverd, deze 

ISDN30 aansluitingen ook als meerdere aansluitingen in de marktaandelen meegenomen. Indien 

in de afzet rekening zou worden gehouden met het aantal kanalen in de aansluiting, zou het 

marktaandeel van KPN ongeveer [1%] lager zijn. Indien rekening wordt gehouden met de 

tariefverschillen van ISDN15, ISDN20 en ISDN30 is het verschil zelfs kleiner. Wat het 06760-

verkeer en 090x-verkeer betreft, heeft het college alleen de omzet op de transportdienst 

meegenomen en niet de achterliggende dienstverlening. Voor indirect internationaal verkeer via 

090x-nummers heeft het college het transport gedeelte bij de markt van informatiediensten 

gebruikt en de dienst (internationaal bellen) bij de markt van internationaal verkeer.  

503. BTG is van oordeel dat de gegevens waarmee het college heeft gewerkt geactualiseerd moeten 

worden. 

504. College: Het college heeft nieuwe gegevens bij aanbieders opgevraagd. Deze gegevens waren 

echter te onvolledig om een betrouwbare actualisatie van de marktaandelen uit te voeren. Het 

college kan voorlopig echter wel uit de opgeleverde data opmaken dat de marktaandelen van 

KPN dalen voor hoogcapacitaire aansluitingen, lokaal/nationaal verkeer, internationaal verkeer 

en smalbandig dataverkeer. Op de overige markten is het marktaandeel van KPN redelijk 

constant (laagcapacitaire aansluitingen, vast-mobiel verkeer, informatienummers en persoonlijke 

assistentiediensten). De marktaandelen lijken in lijn met de prospectieve analyse die het college 

voor het ontwerpbesluit (zie randnummer 272 van het ontwerpbesluit) heeft laten uitvoeren. Het 

college ziet derhalve geen aanleiding om het besluit naar aanleiding van de marktaandelen te 

wijzigen. Het college zal in het definitieve besluit marktaandelen volledig actualiseren. 

505. BTG stelt dat het college geregeld laat blijken dat hij investeringen door nieuwe aanbieders 

teveel gevraagd vindt. De toetredingsdrempels die het college in randnummer 490 noemt, zijn de 

normale toetredingsdrempels die voor elke nieuwkomer in elke markt gelden, daarom is er geen 

reden voor bijzondere sectorspecifieke maatregelen. BTG is van mening dat de telecommarkt 

niet is gediend met bedrijven die zonder redelijke investeringen mee mogen doen, enkel als 

gevolg van regulering. Graag zou BTG van het college horen welke toetredingsdrempels het 
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college ziet en welke hij als onredelijk beschouwd. 

506. College: Uit de vraagstelling van BTG leidt het college af dat BTG het doel van de analyse van 

toetredingsdrempels verkeerd interpreteert. Het college heeft toetredingsdrempels geanalyseerd 

om daarmee te bekijken of een partij (in dit geval KPN) zich onafhankelijk van zijn afnemers en 

concurrenten kan gedragen. Immers, indien de toetredingsdrempels hoog zijn kan een aanbieder 

zich onafhankelijker gedragen dan indien de toetredingsdrempels laag zijn, aangezien in het 

laatste geval de markt sneller en gemakkelijker kan reageren. Onredelijkheid van 

toetredingsdrempels is hierbij dan niet van belang. Weliswaar kent iedere markt bepaalde 

toetredingsdrempels en vormt dit een onderdeel van het ondernemersschap, maar 

toetredingsdrempels in een markt met een dominante speler kennen meer risico’s aangezien er 

ook rekening moet worden gehouden met strategisch gedrag van deze dominante speler. 

Daarbij is het niet van belang of toetredingsdrempels (on)redelijk zijn. Het college ziet daarom 

geen noodzaak om in deze marktanalyse onderzoek te doen naar de redelijkheid van 

toetredingsdrempels.  

8.4 Mededingingsproblemen 

8.4.1 Buitensporige tarieven 

507. KPN stelt dat het college bij het toepassen van de economische theorie dat een marktpartij in 

toenemende mate in staat is om buitensporige tarieven te hanteren naarmate haar marktaandeel 

hoger is, had moeten kijken naar de verschillende marktaandelen voor consumenten en zakelijke 

markten enerzijds en de grootzakelijke markt anderzijds. Dan had het college moeten 

concluderen dat de mate waarin KPN buitensporige tarieven kan vragen op de grootzakelijke 

markt afwezig is en in ieder geval kleiner is dan op de overige markten. De concurrenten van 

KPN zitten op een lager tariefniveau dan KPN. Gezien de concurrentie op de grootzakelijke 

markt is KPN niet in staat buitensporige tarieven te hanteren. Bovendien is het belang van 

marktaandelen op de grootzakelijke markt beperkt omdat er sprake is van een bidding markt.  

508. Het college merkt op dat KPN als argument aanvoert dat de mate waarin KPN buitensporige 

tarieven kan vragen op de grootzakelijke markt afwezig of kleiner is dan op de overige markten 

omdat de concurrenten van KPN op een lager tariefniveau dan KPN zitten. Het college 

constateert echter dat ook op het consumentensegment aanbieders lagere tarieven hanteren 

dan KPN. Het college ziet daarom geen aanleiding om het mededingingsprobleem van 

excessieve tarieven te differentiëren naar segment van de markt. 

509. Het college merkt ten aanzien van de bidding markt op dat marktaandelen wel degelijk van 

belang zijn aangezien deze marktaandelen aangeven hoe de verschillende aanbieders zich in de 

markt kunnen gedragen. Het college verwijst ook naar een recent artikel van Paul Klemperer
26

 

waarin wordt ingegaan op de gevolgen van een bidding markt. Ten eerste wordt 

beargumenteerd dat de mededingingsproblemen in een bidding markt groter kunnen zijn dan in 

een omstandigheid van openbare tarieven. Daarnaast wordt in dit rapport beargumenteerd dat 

de term bidding markt vaak onterecht wordt gehanteerd. Er zijn vijf criteria waaraan een bidding 

markt moet voldoen: 1) De competitie moet een ‘winner takes it all’ karakter hebben, 2) de 

                                                      
26

 Zie http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/biddingmarkets.pdf. 
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waarde van het contract moet een groot gedeelte van de omzet van de aanbieder uitmaken, 3) 

de competitie is niet afhankelijk van voorgaande contracten, 4) toetredingsdrempels zijn laag en 

5) er is een bidding systeem. Het college is van oordeel dat aan criteria 2, 3 en 4 niet wordt 

voldaan. Ten aanzien van criterium 2 merkt het college op dat zelfs het grootste contract van 

KPN minder dan [1%] van de omzet van KPN uitmaakt. Aan criterium 3 is ook niet voldaan 

aangezien een bestaand contract bij een afnemer voordelen kent ten aanzien van de kosten 

(geen installatiekosten bij een nieuw contract) en de kennis over de verkeersprofielen van de 

klant. Ook is het college van mening dat toetredingsdrempels aanwezig zijn, zoals beschreven in 

paragraaf 6.2.4 en 8.1.5 van het ontwerpbesluit, waardoor ook aan criterium 4 niet voldaan is. 

Het college is daarom van mening dat de argumenten van KPN niet tot een afzonderlijke markt 

leiden. 

510. KPN: Het college voert ook aan dat de afnemers prijsongevoelig zijn door bekendheid met de 

aanbieder, vertrouwen in de kwaliteit van het product en de overstapinspanningen en dat de 

diensten van een CPS aanbieder niet als volwaardige vervanging van de diensten van KPN 

kunnen worden gezien. Deze argumentatie is wederom toegesneden op de consumentenmarkt 

en de (klein)zakelijke markt. Op de grootzakelijke markt gelden deze kwalificaties niet of in 

mindere mate.  

511. Het college heeft in randnummer 482 van het ontwerpbesluit aangegeven dat de marktaandelen 

een indicatie geven of een dienst als volwaardig alternatief wordt beschouwd. Indien ondanks 

lagere tarieven van een alternatief product eindgebruikers niet overstappen, kan worden 

geconcludeerd dat dit product niet als volwaardig alternatief wordt beschouwd.  

8.4.2 Margeuitholling, roofprijzen en prijsdiscriminatie 

Algemeen 
 

512. KPN is van oordeel dat indien concurrenten van KPN reeds tot 65% onder het prijsniveau van 

haar kunnen aanbieden het niet voor de hand ligt dat KPN roofprijzen zou kunnen aanbieden. 

513. College: Zoals het college in paragraaf 8.3.2 heeft aangegeven, kan KPN door margeuitholling 

het overgrote deel van de concurrenten, namelijk de C(P)S-aanbieders, van de markt weren. De 

omstandigheid dat sommige concurrenten van KPN (met een beperkt marktaandeel) significant 

lagere prijzen bieden dan KPN doet aan die analyse van het college niets af. 

514. KPN stelt verder dat er op de bidding markt (die de grootzakelijke markt is) geen 

standaardoplossingen zijn. Iedere klant heeft zijn eigen eisenpakket. In dat opzicht is het aanbod 

van KPN per definitie discriminerend want het is toegesneden op de specifieke wensen van de 

klant. Ofwel is de incentive van KPN om te discrimineren welvaartsverhogend of er is geen 

sprake van discriminatie. De angst van het college voor discriminatie is dan ook onterecht. Ten 

aanzien van roofprijzen en margeuitholling komt daar nog bij dat dergelijke strategieën zinloos 

zijn om te trachten concurrenten uit de markt te verdrijven vanwege de afwezigheid van 

substantiële toetredingsbarrières. Indien er al sprake zou zijn van margeuitholling dan is het 

aangewezen om op de relevante wholesalemarkten, waar KPN diensten levert aan haar 

concurrenten op de grootzakelijke markt, verplichtingen op te leggen. Ondergrensregulering is in 

het algemeen niet in het belang van eindafnemer. Voor KPN is het directe effect dat zij 

waarschijnlijk niet in staat is om in voorkomende gevallen de concurrentie op de markt aan te 
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gaan. Hierdoor neemt de effectieve concurrentie op de markt af niet toe. 

515. College: Wat betreft de specifieke wensen van de klant merkt het college het volgende op. KPN 

levert veelvuldig vaste telefonie gelijktijdig met andere communicatiediensten. In de combinatie 

van deze verschillende diensten zal iedere categorie van afnemers inderdaad zijn eigen eisen 

hebben. Wat vaste telefonie betreft gaat het voornamelijk over de tariefeisen en zijn de eisen 

voor andere diensten niet van belang. KPN stelt dat een bepaalde tariefovereenkomst 

welvaartsverhogend werkt. Het college betwist deze stelling. Een lager tarief is alleen 

welvaartsverhogend als er additionele vraag wordt gecreëerd (voor zowel kleine als grote 

gebruikers) op korte termijn. Op lange termijn wordt hierdoor de duurzame concurrentie 

geschaad en heeft dit welvaartsverlies tot gevolg. Daarnaast is wel degelijk sprake van 

toetredingsdrempels, zoals is beschreven in paragraaf 6.2.4 van het ontwerpbesluit. Om die 

reden kan wholesaleregulering op zich zelf ontoereikend worden geacht. 

516. KPN: In randnummer 214 en verder onderzoekt het college of er sprake is van 

mededingingsverstoringen indien er wel sprake is van wholesaleregulering. Deze argumentatie 

heeft voornamelijk betrekking op de mogelijkheden van KPN om CPS aanbieders door middel 

van mededingingsverstorend gedrag uit de markt te drijven. Deze analyse heeft geringe 

betekenis voor de grootzakelijke markt omdat op deze markt het aandeel van CPS partijen vrij 

gering is in verband met de aantrekkelijkheid van het zelf aansluiten van klanten of het 

aansluiten van klanten via MDF-access faciliteiten van KPN. In dit licht had het college verder 

moeten onderzoeken in hoeverre KPN in staat is om mededingingsbeperkend gedrag te 

vertonen ten aanzien van marktpartijen die gebruik maken van MDF-access van KPN. 

517. College: Uit de marktaandelen op de markten blijkt dat de voornaamste concurrenten van KPN 

C(P)S aanbieden. Zoals in paragraaf 8.1.8 van het ontwerpbesluit is aangegeven, kent KPN de 

grootste schaalvoordelen. Hierdoor kan zij goedkoper produceren dan haar concurrenten; zowel 

C(P)S-aanbieders als aanbieders met eigen infrastructuur. Hierdoor kan KPN tarieven hanteren 

waarmee zij de marge van concurrenten met eigen infrastructuur kan uithollen, terwijl zij zelf nog 

steeds winst behaalt. Daarom kan KPN door middel van margeuitholling het grootste gedeelte 

van de concurrenten tot uitreding dwingen.  

Gevolgen van aanpassing tariefregulering WLR 

518. Ten eerste merkt het college op dat hij naar aanleidingen van reacties van aanbieders op het 

besluit “wholesalemarkten voor toegang tot het openbare vaste telefoonnetwerk” de invulling van 

kostenoriëntatie voor WLR op laagcapacitaire aansluitingen heeft aangepast. De tarieven die 

KPN mag rekenen voor WLR zullen worden gebaseerd op retail-minus in plaats van kosten-plus. 

Hierdoor zijn het retail- en het wholesaletarief direct aan elkaar gekoppeld en is verzekerd dat er 

voldoende marge zit tussen het retail- en het wholesaletarief. Hierdoor is het niet meer mogelijk 

voor KPN om margeuitholling toe te passen op de laagcapacitaire aansluiting. Het 

mededingsprobleem roofprijzen en margeuitholling vervalt daarom voor laagcapacitaire 

aansluitingen.  

Roofprijzen in relatie tot VoB 
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519. KPN: Het college stelt dat KPN zal overgaan tot roofprijzen voor VoB waarbij tipping
27

 en hoge 

toegangsdrempels een prikkel zouden vormen. Het college verliest hier uit het oog dat: 

- het hanteren van roofprijzen de omzet van traditionele telefonie negatief beïnvloedt; 

- van tipping niet vaststaat dat het zal plaatsvinden; 

- ook in lang bestaande markten voor mobiele telefonie er geen tipping heeft plaatsgevonden; 

- de analyse van het college niet moet uitgaan van het bestaande marktaandeel van KPN op 

de markt van vaste telefonie maar moet uitgaan van de marktsituatie op de retail 

breedbandmarkt alsmede de mogelijkheid van kabelaanbieders om VoIP aan te bieden aan 

hun omroep abonnees; 

- er sprake is van lage toetredingsdrempels op het gebied van VoB; 

- iedere klant met een breedbandaansluiting VoB kan afnemen; 

- kabelexploitanten en DSL operators tegen geringe meerkosten VoB kunnen aanbieden via 

hun breedbandverbinding. 

 

520. KPN stelt ten aanzien van breedband on-net dat zij niet het grootste breedbandnetwerk in de 

wereld heeft en de waarde van gratis on-net relatief beperkt zal blijven in vergelijking met 

aanbiedingen van anderen. Indien tipping voor breedband on-net al een factor zou worden in de 

onderlinge concurrentie van VoB aanbieders dan kunnen marktpartijen dat eenvoudig 

redresseren door onderlinge overeenkomsten te sluiten. 

521. KPN is het oneens met de stelling van het college dat KPN tot tipping kan overgaan door gratis 

verkeersafwikkeling tussen VoB gebruikers en PSTN gebruikers. Dit argument gaat volgens KPN 

eraan voorbij dat PSTN terminating een gereguleerde dienst is en dat terminating inkopen voor 

KPN op andere netwerken aanmerkelijk duurder zijn dan voor andere aanbieders bij KPN 

vanwege het ontbreken van reciprociteit. 

522. College: Het college interpreteert de opmerking van KPN zodanig dat zij van mening is dat het 

college in de economische analyse van tipping had moeten meenemen dat KPN extra kosten 

heeft ten opzichte van haar concurrenten. Het college heeft het onderzoeksbureau Oxera 

gevraagd dit bij haar analyse te betrekken. Zoals uit het rapport van Oxera blijkt, heeft KPN 

zowel op korte als op lange termijn baat bij het hanteren van roofprijzen, al dan niet in de vorm 

van een flat-fee. Dit komt mede doordat KPN voornamelijk bij zichzelf benodigde diensten kan 

inkopen terwijl andere partijen afhankelijk blijven van KPN. In paragraaf 3.4.2 berekent Oxera dat 

de ‘opportunity costs’ (costs forgone) niet opwegen tegen de totale winst die door VoB wordt 

genereert. Ook op langere termijn zijn roofprijzen winstgevend, zoals blijkt uit paragraaf 3.4.3 

van het Oxera rapport. Voor de volledigheid verwijst het college naar het Oxera rapport. Het 

college is daarom van mening dat KPN wel degelijk kan over gaan tot margeuitholling bij andere 

aanbieders, ondanks het verschil in terminating tarieven. 

523. College: KPN haalt een onderzoek aan naar mobiele aanbieders waarin wordt geconcludeerd 

dat netwerkeffecten niet tot tipping op de Engelse mobiele markt hebben geleid. Het college is 

niet op de hoogte van de exacte omstandigheden op de Engelse mobiele markt. Echter, het 

rapport
28

 onderschrijft niet de conclusie die KPN aan het rapport ontleent. Het rapport heeft juist 

                                                      
27

 Tipping is de situatie dat bij een bepaald marktaandeel door netwerkeffecten een aanbieder de gehele markt naar zich toe 
trekt. Dit is beschreven in randnummers 302 tot en met 304 in het ontwerpbesluit.  

28
 Zie http://www.essex.ac.uk/chimera/content/seminars/Birke-Swann-2004.pdf. 
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als conclusie dat netwerkeffecten een grote invloed hebben op de keuze van een eindgebruiker 

voor een netwerkaanbieder en dat dit effect juist optreedt boven een bepaalde grootte. Het 

rapport bevestigt hiermee een ‘winner takes it all’ scenario wat door roofprijzen kan plaatsvinden.  

524. College: Op de reactie van KPN waarin zij stelt “de analyse niet moet uitgaan van het bestaande 

marktaandeel van KPN op de markt van vaste telefonie maar moet uitgaan van de marktsituatie 

op de retail breedbandmarkt alsmede de mogelijkheid van kabelaanbieders om VoIP aan te 

bieden aan hun omroep abonnees” merkt het college op dat de marktaandelen en 

mededingingsproblemen moeten worden bezien vanuit de relevante markt. De relevante markt is 

gedefinieerd in hoofdstuk 5 en 8. Het college gaat daarom niet mee in deze afwijkende 

methodologie van KPN. 

8.4.3 Overige punten 

525. Tele2 is van oordeel dat er onvoldoende mededinging is op zowel de retail als de 

wholesalemarkt en dat KPN nog steeds een dominante positie behoudt op vaste telefonie.  

526. Het college concludeert hieruit dat Tele2 de analyse van het college op dit punt ondersteunt. 

8.5 Verplichtingen 

527. Het college zal in deze paragraaf ingaan op de algemene bedenkingen ten aanzien van 

tariefregulering, non-discriminatie en transparantie. Het college zal de bedenkingen ten aanzien 

van de invulling van tariefregulering, te weten de ondergrensregulering, het stoplichtmodel en 

bovengrensregulering, in Annex Q beschrijven. 

528. Het college heeft geconstateerd dat in het ontwerpbesluit de rechtspersoon KPN niet nader is 

gespecificeerd. De aanwijzing heeft betrekking op Koninklijke KPN N.V. en haar 

groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover 

zij actief zijn op deze markt als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken, 

bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten. Het college zal het 

besluit overeenkomstig aanpassen. 

8.5.1 Tariefregulering 

8.5.1.1 Algemeen 

 

529. Tele2 is van oordeel dat de oude modellen, beleidsregels en berekeningsmethoden die 

gecontinueerd zullen worden in het nieuwe kader herzien en gemoderniseerd moeten worden. 

530. College: Het college heeft in annex A tot en met F modellen, beleidsregels en 

berekeningsmethoden beschreven die toegepast gaan worden. Deze modellen, beleidsregels en 

berekeningsmethoden zijn toegesneden op het huidige kader. Tele2 geeft niet aan wat in haar 

ogen ontbreekt. Het college kan derhalve niet verder op deze stelling van Tele2 ingaan. 

8.5.1.2 Bovengrens 

 

531. KPN is van mening dat gelet op de huidige marktontwikkelingen en de trend naar mobile-only en 
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de indirecte concurrentiedruk die VoB legt op de prijzen van de vaste telefoniemarkten, 

bovengrensregulering overbodig is. De prijzen van de vaste telefoniemarkten worden reeds 

gedisciplineerd door de prijzen op mobiele telefoniemarkten en van de nieuwe voice 

aanbiedingen over breedband. 

532. Het college heeft in paragraaf 5.4.1 van het ontwerpbesluit beargumenteerd waarom van 

mobiele telefonie onvoldoende prijsdruk uitgaat op vaste telefonie. In paragraaf 6.4.3, 8.1.4 en 

8.3.1 van het ontwerpbesluit is beargumenteerd waarom de alternatieve aanbieders er nog 

onvoldoende voor kunnen zorgen dat KPN niet aan (groepen van) eindgebruikers excessieve 

tarieven kan vragen. Het college verwijst verder naar randnummer 537 waarin wordt beschreven 

dat bovengrensregulering in het belang van de consument is.  

533. De ACT-leden zijn van mening dat het niet opleggen van een bovengrensregulering voor VoB 

diensten in strijd met de constatering is dat VoB gelijk is aan telefonie. 

534. College: Het college had in principe dezelfde bovengrens kunnen opleggen voor VoB als voor 

traditionele telefonie. Aangezien VoB en traditionele telefonie op elkaar prijsdruk uitoefenen en 

substituten zijn is het voor KPN economisch niet mogelijk VoB hoger te tariferen dan traditionele 

telefonie. Daarom is een bovengrens voor VoB niet noodzakelijk. 

535. KPN: Het college heeft gesteld dat KPN een AMM positie heeft op alle retail vaste 

telefoniemarkten met uitzondering van internationaal verkeer. Het college stelt voor om op al 

deze markten bovengrensregulering als verplichting op te leggen. De redenering is dat 

excessieve prijzen op korte termijn niet in het belang van eindgebruikers zijn. Naar de mening 

van KPN biedt dit echter meer ruimte aan alternatieve aanbieders (waaronder C(P)S aanbieders) 

om zich te ontwikkelen. Hierdoor wordt dienst- en infrastructuurconcurrentie bevorderd hetgeen 

op lange termijn goed is voor de eindgebruiker. Deze redenering geldt ook voor de aanbieders 

die op basis van direct access de grootzakelijke markt bedienen. 

536. Tele2 is van mening dat de retail bovengrensregulering afgeschaft dient te worden zodra een 

economisch haalbaar WLR aanbod operationeel is. In dat stadium zullen er meerdere 

alternatieve aanbieders zijn en een ondergrens is dan voldoende om daadwerkelijke 

concurrentie te waarborgen. De verplichting om WLR te bieden in aanvulling op carrier pre 

selectie reduceert het risico van excessieve retailprijzen. Bovengrensregulering zou de 

concurrentie van alternatieve aanbieders alleen maar beperken door hun marges en stimulans 

om te investeren te verminderen. Dit wordt ondersteund door het CPB rapport ‘Future policy in 

telecommunications: analytical framework’. 

537. College: Het college merkt op dat KPN een redelijk grote bandbreedte heeft waarbinnen zij haar 

tarieven kan vaststellen. Deze bandbreedte is het resultaat van de afweging die het college dient 

te maken tussen duurzame concurrentie en bescherming van de belangen van eindgebruikers. 

Het college is van mening dat zolang de tarieven van KPN zich binnen deze bandbreedte 

bevinden, zowel duurzame concurrentie als bescherming van de belangen van eindgebruikers is 

gewaarborgd. Indien de tarieven van KPN nog verder zouden stijgen, zou slechts inefficiënte 

toetreding plaatsvinden, hetgeen niet bijdraagt aan de duurzame concurrentie, terwijl de kosten 

voor eindgebruikers onnodig hoog worden. 
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8.5.1.3 Ondergrens 

 

538. Zoals het college in randnummer 505 heeft aangegeven, vervalt door de retail-minus invulling 

van WLR op laagcapacitaire aansluitingen, de mededingingsproblemen margeuitholling en 

roofprijzen. De ondergrenstoets is daarom niet van toepassing op de markt van laagcapacitaire 

aansluitingen. 

539. In randnummer 579 en 580 van het retailbesluit vaste telefonie is opgenomen op welke wijze 

ondergrenstariefregulering op de bereikbaarheidsdienst wordt toegepast. Daarbij wordt 

gerefereerd aan artikel 2.5, zesde lid, van het BUDE. De minister is voornemens het BUDE aan 

te passen waarbij het zesde lid zodanig wordt gewijzigd dat het maximumtarief voor de 

bereikbaarheidsdienst niet in acht hoeft te worden genomen indien de bereikbaarheidsdienst 

wordt afgenomen in combinatie met C(P)S of DSL. Door deze voorgenomen wijziging in het 

BUDE moet ook randnummer 580 aangepast worden. Na de inwerkingtreding van de 

voorgenomen wijziging wordt randnummer 580 vervangen door de volgende tekst: “Het college 

vult de ondergrensregulering voor de bereikbaarheidsdienst als volgt in. Als KPN geen C(P)S 

toestaat op het verkeer en de bereikbaarheidsdienst niet in combinatie met DSL kan of wordt 

afgenomen, geldt dat de bundel als geheel moet voldoen aan de toets op dienstniveau, met 

inachtneming van de in het BUDE vastgestelde maximumtarieven. De bundel wordt niet 

meegenomen in de toets(en) op marktniveau. Als KPN wel C(P)S toestaat in combinatie met de 

bereikbaarheidsdienst of als de bereikbaarheidsdienst in combinatie met DSL kan of wordt 

afgenomen, geldt de reguliere tariefregulering en moeten de dienst(en) onder meer voldoen aan 

de combinatorische prijssqueezetoets. Deze diensten worden niet meegenomen in de toets op 

marktniveau.” 

540. KPN stelt dat de voorgenomen ondergrensregulering in het nadeel van eindgebruikers is. 

541. College: Te lage tarieven zijn weliswaar op korte termijn gunstig voor eindgebruikers, maar 

zullen op lange termijn duurzame concurrentie frustreren. Ondergrensregulering voorkomt dit 

laatste. Het college heeft de noodzakelijkheid van de ondergrensregulering uiteengezet in 

paragraaf 9.4.3 van het ontwerpbesluit.  

542. KPN: stelt dat het onderwerpen van VoB aanbiedingen aan de ondergrensregulering vertragend 

werkt op de introductie van VoB en op de innovatie in de dienstverlening. In de marktanalyse is 

niet aangetoond dat er voldoende mededingingsproblemen zijn die het zouden kunnen 

rechtvaardigen om de nu ongereguleerde VoB dienst te gaan reguleren en wel zwaarder qua 

ondergrenstoets dan voor traditionele telefonie. 

543. Het college merkt op dat VoB tarieven net zoals traditionele telefonie tot de zogenaamde groene 

dienst kan behoren. KPN mag deze tarieven zonder voorgaande toestemming van het college 

invoeren.  

544. KPN: geeft aan dat geen van de EU lidstaten is overgegaan tot retailregulering van VoB, ook niet 

in die markten waar de incumbent een groot marktaandeel heeft op de markt voor breedband 

internettoegang. Het college kiest, bij een zeer concurrerende breedbandmarkt, een route die 

afwijkt van de rest van Europa en dit zal in het nadeel zijn van de eindgebruiker. 

545. College: Ten eerste merkt het college op dat het marktaandeel van de incumbent op de markt 

 102



van breedband internettoegang in andere landen niet van groot belang is voor de marktmacht op 

de VoB-dienst. De lidstaten leggen immers passende verplichtingen op waardoor de incumbent 

geen gebruik kan maken van haar marktmacht op de markt van breedband internettoegang. Het 

college heeft in zijn analyse aangetoond dat het niet reguleren van VoB er toe kan leiden dat 

duurzame concurrentie wordt belemmerd. Door het reguleren van VoB worden de belangen van 

eindgebruikers beschermd. Het college heeft verder aangegeven waarom VoB niet tot 

breedband internet maar tot de markt voor vaste telefonie behoort. Zoals in randnummer 377 is 

aangegeven, komt dit overeen met de analyse van de Franse toezichthouder. Het college legt in 

tegenstelling tot ARCEP wel een ondergrensverplichting op. De situatie is in Nederland ook 

anders dan in Frankrijk. In Nederland is de penetratie van breedband internettoegang bijna 2 

keer hoger dan in Frankrijk, onder andere door kabel-aanbieders en alternatieve DSL-

aanbieders.
29

 In Nederland zijn er daarom meer potentiële klanten voor VoB dan in Frankrijk. 

Hierdoor is een defensieve strategie van KPN (zolang mogelijk PSTN beschermen door niet te 

lage VoB tarieven te hanteren) minder aantrekkelijk. Immers, in een dergelijke situatie verliest 

KPN haar positie op de telefoniemarkten. Een offensieve strategie met lage(re) tarieven is 

daarom meer aannemelijk. In het Oxera rapport wordt omschreven dat lage tarieven voor KPN 

winstgevend zijn. Daarnaast zijn er in Nederland veel meer aanbieders die minder afhankelijk 

zijn van KPN voor het aanbieden van VoB dan in het buitenland. In de economische analyse van 

Oxera blijkt dat KPN daarom een grotere prikkel heeft om haar tarieven te verlagen tot zelfs 

onder een niveau van de kosten, dan het geval zou zijn geweest als alle aanbieders afhankelijk 

waren geweest van de infrastructuur van KPN. Hierdoor is de prikkel voor KPN om 

margeuitholling of roofprijzen te hanteren groter dan het geval is in de Franse situatie. Het 

college merkt in dit verband op dat de Commissie in de reactie op de notificatie heeft beschreven 

dat het de taak en de plicht van de toezichthouder is om op gepaste wijze op te treden om anti-

competitief gedrag te voorkomen. 

546. Daarnaast wenst het college op te merken dat hij van mening is dat de aan KPN opgelegde 

verplichting proportioneel acht en de bedrijfsvoering van KPN nauwelijks hindert. KPN kan 

immers VoB-diensten als ‘groene dienst’ aanbieden, waarbij geen voorafgaande toestemming 

van het college vereist is, indien zij haar inkoopkosten goedmaakt. Alleen indien KPN haar VoB 

dienst onder de inkoopkosten wenst aan te bieden zal het college voorafgaande aan de 

invoering binnen de gestelde termijn beoordelen of er sprake is van anti-competitief gedrag. Het 

college is van mening dat KPN daarmee op adequate wijze kan concurreren met de aanbieders 

die VoB over dezelfde infrastructuur aanbieden. De door het college gekozen vorm van 

regulering staat daarom KPN toe adequaat te reageren op de situatie in de markt terwijl deze 

regulering de mededinging beschermt.  

547. De ACT leden zijn van mening dat het college in paragraaf 307 terecht concludeert dat KPN flat 

fee aanbiedingen kan doen die niet gematched kunnen worden door andere partijen. Vervolgens 

wordt ten onrechte aan deze constatering geen conclusie verbonden. Dit mededingingsprobleem 

dient te worden opgelost door KPN op wholesaleniveau te verplichten een proportioneel deel van 

deze kosten voor haar rekening te nemen. Deze kosten worden veroorzaakt door het feit dat 

andere aanbieders gespreksafgifte bij KPN dienen in te kopen (off-net) terwijl KPN vanwege 

haar schaalvoordelen het verkeer grotendeels on-net kan afwikkelen.  

                                                      
29

 In Nederland bedraagt de breedbandpenetratie 22,5% en in Frankrijk 12,8%. Zie 
http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2649_37441_35526608_1_1_1_37441,00.html. 
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548. College: Het college heeft dit retail mededingingsprobleem in de retail tariefregulering 

geadresseerd in de CPST. KPN dient namelijk in CPST de tarieven te hanteren die het ook non-

discriminatoir ook aan derden in rekening brengt.  

549. De ACT-leden zijn van oordeel dat het hanteren van forward looking approach bij VoB van groot 

belang is. Concurrerende VoB diensten kunnen een daadwerkelijk alternatief zijn voor 

telefoniediensten van KPN. Met betrekking tot de regulering moet dan wel aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan: 

- retailregulering conform traditionele telefonie; 

- strikte regulering van bundels; 

- beschikbaarheid van een efficiënte wholesale equivalent. Het college stelt dat de belangrijkste 

wholesale bouwsteen voor VoB de ontbundelde aansluitlijn is. De ACT-leden vragen zich af 

hoe invulling wordt gegeven aan wholesale toegang buiten het dekkingsgebied van 

alternatieve aanbieders. KPN is immers niet gehouden om WLR te leveren voor VoB diensten. 

Het college dient dit in het definitieve besluit nader te specificeren. 

 

550. Wanadoo stelt dat het college niet altijd afdoende ingaat op de relaties tussen markten. Zo ook 

bij VoB waar het college stelt dat de belangrijkste wholesale bouwsteen voor VoB ontbundelde 

toegang tot het aansluitnetwerk is. Dit is onjuist. Voor het gebied buiten dekking van DSL-

aanbieders is namelijk de enige bruikbare wholesale input voor VoB wholesale 

breedbandtoegang. Het college besteedt ten onrechte geen aandacht aan de betekenis van een 

wholesale bitstream aanbod voor de concurrentiesituatie voor VoB diensten. 

551. Het college merkt op dat in het besluit betreffende wholesale-breedbandtoegang (markt 12) is 

beschreven dat VoB gebruikt maakt van internettoegang. De internettoegang behoeft niet te 

worden geleverd door dezelfde aanbieder als die VoB levert. Partijen als bbned (Pilmo), 

BudgetPhone (Talking2ya) en Tele2 (Tele2 digitaal) bieden VoB over een onafhankelijke 

internettoegang aan. In Nederland kan ruim 97% van de huishoudens beschikken over 

breedband internettoegang. Het wholesale-breedbandtoegang aanbod heeft daarom geen 

invloed op de concurrentiesituatie voor VoB diensten. 

552. De ACT-leden leden missen de onderbouwing van het college op basis waarvan hij tot de 

conclusie komt dat VoB lagere kosten heeft. 

553. College: Het college verwacht dat VoB lagere kosten met zich meebrengt dan geschakelde 

telefonie, aangezien apparatuur voor pakketgeschakelde netwerken goedkoper is dan 

apparatuur voor circuitgeschakelde netwerken. Daarnaast wordt het netwerk ook efficiënter 

gebruikt omdat bij VoB bijvoorbeeld stiltes in het gesprek het netwerk minder belasten dan bij 

traditionele telefonie. Tevens verschuift de intelligentie naar de rand van het netwerk en naar de 

eindgebruiker, waardoor de operationele kosten in het netwerk lager worden. Het college merkt 

echter op dat de aanname dat VoB lagere kosten heeft, geen invloed heeft op de afwegingen die 

het college heeft gemaakt. 

8.5.1.4 Grootzakelijke gebruikers 

 

554. KPN is van mening dat tariefregulering op de markt voor grootzakelijke gebruikers niet 
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proportioneel is omdat er gelet op de concurrentie op de markt geen risico bestaat op misbruik. 

Bovendien is het niet proportioneel omdat de op te leggen verplichtingen contraproductief zijn; 

de concurrentie neemt niet af en de potentiële klant is hierdoor slechter af. KPN is niet dominant 

op de door het college ten onrechte niet afgebakende markt voor grootzakelijke afnemers. Er is 

daarom in zijn algemeenheid geen reden om verplichtingen op te leggen. 

555. KPN is van mening dat zij op de grootzakelijke markt geen marktmacht heeft en niet in staat zal 

zijn om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen teneinde concurrenten uit de markt te 

verdrijven. Daarom is een verplichting tot ondergrensregulering niet proportioneel. Mocht het 

college de tarieven op de grootzakelijke markt toch aan ondergrensregulering willen 

onderwerpen, dan zou deze dienen uit te gaan van een inkoopsituatie die recht doet aan de 

praktijk van deze groep klanten. Gekeken moet worden naar de combinatie van verkeer en 

aansluitingen en welke wholesale inkoop daarbij hoort. Uitgaande van ILL inkoop zouden bij de 

toets op verkeerstarieven geen originating access tarieven in de squeezetoets dienen te worden 

meegenomen.  

556. KPN is van mening dat gelet op de effectieve concurrentie op de markt er geen risico is dat KPN 

in staat zou zijn om excessieve prijzen te rekenen op de markt voor vaste telefonie voor 

grootzakelijke gebruikers. De door bovengrensregulering voorgestane regulering is dan ook niet 

proportioneel. 

557. KPN: Omdat tariefregulering voor de grootzakelijke markt niet proportioneel is, is een 

kostentoerekeningssysteem voor deze markten niet nodig en niet proportioneel. Hetzelfde geldt 

voor de ex ante goedkeuring van tarieven. Ten aanzien van dit laatste is het de vraag hoe KPN 

hier praktisch mee om moet gaan. Gelet op het individuele karakter van de tenders zou de ex 

ante goedkeuring inhouden dat KPN bij elke tender aan het college zou moeten verzoeken het 

geldende tarief voor die individuele klant goed te keuren. Deze verplichting zal voor KPN leiden 

tot het verliezen van contracten aangezien niet snel kan worden ingespeeld op de markt. 

558. College: Het college heeft in paragraaf 8.3 van het ontwerpbesluit onderbouwd waarom KPN in 

staat moet worden geacht de mededingingsproblemen roofprijzen, buitensporige prijzen, 

margeuitholling en prijsdiscriminatie uit te oefenen en tevens economische prikkels ondervindt 

om dergelijke mededingingsbeperkende gedragingen daadwerkelijk toe te passen. Uit het 

regelgevend kader volgt dat het college dergelijk gedrag door middel van verplichtingen dient te 

voorkomen. Daarom is de tariefregulering noodzakelijk, ook voor grootzakelijke gebruikers. 

8.5.1.5 Markt voor internationaal verkeer 

 

559. In de conclusie in paragraaf 645 stelt het college dat de opgelegde verplichtingen ook voor 

internationaal verkeer gelden. De ACT-leden zijn het hiermee eens, dit strookt echter niet met 

het dictum van het besluit en behoeft dus aanpassing. 

560. College: De opsomming in paragraaf 9.7 wordt niet gedragen door de voorgaande 

overwegingen en is een verschrijving. Het college zal ‘internationaal verkeer’ uit het besluit 

verwijderen. 

561. De ACT-leden zijn van mening dat ook voor internationaal verkeer verplichtingen dienen te 

worden opgelegd. 
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562. College: Aangezien het college heeft vastgesteld dat KPN niet beschikt over aanmerkelijke 

marktmacht op de markt van internationaal verkeer, is er geen noodzaak en mogelijkheid om 

aan KPN op deze markt verplichtingen op te leggen. 

8.5.1.6 Markt voor verkeer naar informatienummers 

 

563. De ACT-leden leden zijn van oordeel dat het onduidelijk is hoe het college onder het nieuwe 

kader de 0800 / 090x tarieven gaat beoordelen die door KPN Telecommerce BV worden 

gehanteerd. Het college bespreekt deze markt niet in de analyse van de retailmarkt maar wel in 

de analyse van de wholesalemarkt voor gespreksafgifte. Echter in de praktijk betreft het een 

retailmarkt op basis van een bundeling van wholesale bouwstenen als gespreksopbouw en 

gespreksafgifte. De dienst wordt bijvoorbeeld aangeboden door en aan partijen die niet tevens 

aanbieder zijn. De ACT-leden ondervinden hier mededingingsbeperkende gedragingen van 

KPN. De ACT-leden zijn van mening dat er een noodzaak is tot blijvende 

ondergrenstariefregulering van KPN Telecommerce B.V. 

564. College: Het college heeft in randnummer 415 van het ontwerpbesluit aangegeven dat de markt 

vanaf de zijde van de eindgebruiker (die het nummer aankiest) is afgebakend, zoals volgt uit de 

Aanbeveling van de Commissie. KPN kan zich ten opzichte van deze gebruikers 

mededingingsbeperkend gedragen doordat zij de hoogte van de tarieven kan stellen. Voor 0800-

nummers geldt van rechtswege een gratis tarief, waardoor KPN zich tariefsmatig niet 

mededingingsbeperkend kan gedragen. Alleen met 090x-nummers kan KPN de tarieven 

beïnvloeden. Hiervoor wordt in de tariefbeoordeling de kosten van bijvoorbeeld KPN 

Telecommerce BV (SNT) meegenomen. Het college merkt op dat in randnummer 581 van het 

ontwerpbesluit ten onrechte staat dat er geen bovengrens voor 090x-nummers geldt. Deze geldt 

wel voor zowel on-net als off-net. Echter aangezien KPN in haar wholesale-contracten vastlegt 

dat zij op retail-niveau de wholesale-kosten gebruikt, voldoet KPN aan de bovengrens. Deze 

bepaling volgt echter niet uit de wholesale-regulering. Indien KPN deze bepaling op wholesale-

niveau loslaat, kan zij op retail-niveau volledig zelfstandig het retail-tarief bepalen en geldt de 

bovengrens. Het college zal dit in het besluit verduidelijken. 

565. De ACT-leden stellen dat gezien het feit dat verkeer naar 0800 /090x nummers volgens het 

college in afwezigheid van retailregulering dient te worden gezien als een aparte relevante 

retailmarkt, maar ten aanzien van de opgelegde verplichtingen geen nader onderscheid wordt 

gemaakt met de andere retailmarkten, het mededingingsprobleem van roofprijzen naar 

verwachting in voldoende mate door de op te leggen verplichtingen wordt geadresseerd. 

Desalniettemin bevelen de ACT-leden aan dat het bovengenoemde mededingingsprobleem in 

de analyse wordt opgenomen zodat duidelijk is dat de bedoelde verplichtingen tevens worden 

opgelegd om dit probleem op te lossen. 

566. College: Het mededingingsprobleem op de retailmarkt van verkeer naar informatienummers is 

onder andere roofprijzen. KPN zou 090x-verkeer onder de kosten kunnen aanbieden waardoor 

andere aanbieders uit de markt worden geprezen. Door ondergrensregulering wordt dit 

voorkomen. Indien ACT met deze vraag doelt op de positie van nummerhouders, verwijst het 

college naar randnummer 415 van het ontwerpbesluit. 

567. De ACT-leden zijn van mening dat duidelijk verwoordt moet worden op welke wijze de 0800 / 
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090x platformdiensten zullen worden gereguleerd. 

568. College: Zoals in randnummer 9 van annex F van het ontwerpbesluit is aangegeven, dienen de 

kosten van de platformdienst van KPN in de 090x-tarieven verantwoord te worden. De kosten 

van de platformdienst van KPN voor de 0800-dienstverlening behoeven niet te worden 

verantwoord, zoals blijkt uit randnummer 546 van het ontwerpbesluit. 

8.5.2 Non-discriminatie 

569. KPN: Het college acht het opleggen van een verplichting tot non-discriminatie aan KPN 

noodzakelijk om (prijs)discriminatie van eindgebruikers op de retailmarkten voor vaste telefonie 

te voorkomen. Het college acht het opleggen van de non-discriminatieverplichting de lichtst 

denkbare verplichting. Hiermee miskent het college dat het algemeen mededingingsrecht hier al 

dezelfde waarborgen biedt. Het opleggen van deze verplichting voegt derhalve niets toe. 

570. Het college merkt hierover het volgende op. De verplichtingen die gelden voor AMM partijen, 

moeten misbruik voorkomen. Algemeen mededingingsrecht kan slechts ex post ingrijpen in geval 

er daadwerkelijk misbruik heeft plaatsgevonden. Het nieuwe reguleringskader betekent een extra 

handhavingsregime voor AMM partijen als KPN, dat bijdraagt aan de naleving van regels inzake, 

in dit geval, discriminatie. 

571. ACT is van oordeel dat verduidelijking noodzakelijk is met betrekking tot de inhoud van de non-

discriminatieverplichting. Duidelijk moet zijn wat het college verstaat onder gelijke gevallen en 

omstandigheden. De criteria die het college opstelt zijn ontoereikend omdat dit KPN de ruimte 

biedt verschillende groepen afnemers andere prijzen te geven, ook als daaraan geen 

kostenvoordelen voor KPN aan ten grondslag liggen. Dit brengt volgens ACT ook mee dat alle 

door KPN te verlenen kortingsregelingen vooraf door het college dienen te worden getoetst.  

572. MCI is van mening dat de invulling van het non-discriminatievereiste verduidelijking en 

aanpassing behoeft. Het college volstaat met het geven van enkele algemene criteria waaraan 

differentiatie moet voldoen, maar dit is te ruim en onvoldoende geoperationaliseerd. MCI is van 

mening dat alleen dan sprake zou mogen zijn van differentiatie in prijzen indien dat 

gerechtvaardigd kan worden op basis van de onderliggende kostenvoordelen van de AMM-

aanbieder. Als dit wordt losgelaten dan heeft elke vorm van ondergrensregulering nog slechts 

symbolische waarde omdat KPN dan gericht kortingen kan geven aan verschillende groepen 

afnemers. 

573. Casema vraagt om een toelichting op volumekortingen en geeft aan dat er op de zakelijke markt 

meer ruimte moet zijn voor volumekortingen. 

574. Het college merkt in dit verband op dat KPN in de tariefstelling mag differentiëren binnen de in 

het besluit geschetste gedragsregels. Dit betekent dat differentiatie toegestaan is binnen het 

door het college geschetste kader onafhankelijk van onderliggende kostenvoordelen. Deze 

differentiatie moet echter wel op objectieve criteria gebaseerd zijn, logisch en consistent zijn 

opgebouwd en niet gericht zijn op het bevoordelen van specifieke eindgebruikers. Het is daarbij 

aan KPN om te beoordelen of zij in de tariefstelling onderscheid wil maken tussen zakelijke en 

residentiële klanten. Daarnaast houden deze gedragregels beperkingen in voor bundels. Zo 

dient de prijs van een bundel in een redelijke verhouding te staan tot de prijs van de ontbundelde 
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diensten. Het college acht bijvoorbeeld een prijsstelling waarbij de prijs van de bundel lager is 

dan de prijs van één van de ontbundelde diensten in strijd met het non-discriminatiebeginsel. 

8.5.2.1 Grootzakelijke gebruikers 

 

575. KPN: Het college verplicht KPN om gelijke gevallen gelijk te behandelen bij de levering van 

telefonieaansluitingen en telefonieverkeer. Daarbij stelt het college dat KPN geen aanbod mag 

doen aan individuele of onvoldoende grote groepen eindgebruikers waarbij het aanbod van de 

concurrentie direct gevolgd wordt. Deze verplichting is onbegrijpelijk in het licht van de 

concurrentieverhoudingen op de grootzakelijke markt. Juist op deze markt is er behoefte bij 

klanten aan maatwerk. Individuele dienstverlening is een manier voor een telefonieaanbieder om 

zich te onderscheiden ten opzichte van zijn concurrenten. Differentiatie werkt 

welvaartsverhogend. 

576. College: Zoals het college heeft aangegeven in randnummer 515, is ten aanzien van verkeer 

geen maatwerk vereist. Het maatwerk speelt zich af op andere markten dan de vaste 

verkeersmarkten. Zoals eveneens in randnummer 515 is beschreven, hoeft differentiatie op de 

lange termijn niet welvaartsverhogend te werken en kan het zelfs op korte termijn 

welvaartsverlagend zijn. 

8.5.3 Transparantie 

577. KPN stelt dat de transparantieverplichting die het college aan KPN oplegt een uitbreiding is van 

de wettelijke verplichting zoals is gesteld in artikel 7.1 Tw. Dit is opgenomen omdat het college 

het wenselijk acht dat de transparantieverplichting ook gaat gelden jegens de zakelijke 

gebruiker. De beschrijving van de verplichting in het ontwerpbesluit is echter niet identiek aan de 

omschrijving van de wettelijke verplichting zoals is opgenomen in artikel 7.1 Tw. KPN is dan ook 

van mening dat het verstandiger is om ten aanzien van de zakelijke gebruiker te verwijzen naar 

de verplichting zoals die is opgenomen in artikel 7.1 Tw.  

578. Indien het college zou verwijzen naar artikel 7.1 Tw zou dit inhouden dat KPN alleen aan die 

eindgebruikers die een overeenkomst sluiten, de voorwaarden kenbaar dient te maken (zie 

voetnoot 271 van het ontwerpbesluit). Het college beoogt echter met de transparantieverplichting 

dat potentiële eindgebruikers altijd de tarieven en voorwaarden van KPN kunnen vergelijken met 

andere aanbieders, zoals is beschreven in randnummer 640 van het ontwerpbesluit. Het college 

gaat daarom niet mee in de bedenking van KPN. 

579. KPN is verder van mening dat het college de noodzaak tot het opleggen van de extra 

transparantieverplichting niet overtuigend onderbouwt. Volgens het college is de door KPN te 

publiceren informatie ten minste noodzakelijk om een goede vergelijking tussen de diensten van 

KPN en andere aanbieders mogelijk te maken. Indien KPN een verdergaande informatieplicht 

opgelegd krijgt dan de andere marktpartijen betekent dit dat KPN informatie over diensten en 

aanbiedingen openbaar moet maken die bij andere partijen niet beschikbaar is. De aanvullende 

informatieplicht zal het keuzeproces bij eindgebruikers niet verbeteren. 

580. College: Uit de marktanalyse blijkt dat KPN de marktleider is op de vaste telefonie markten. De 

alternatieve aanbieders zien KPN als grootste concurrent. In de reclame-uitingen proberen de 

alternatieve aanbieders de eindgebruikers er van te overtuigen dat zij gunstigere voorwaarden 
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hanteren dan hun concurrenten. Hierdoor zal de toetreder haar voorwaarden wel transparant 

maken. Hierdoor zal het keuzeproces bij eindgebruikers wel degelijk verbeteren. 

581. BTG is van oordeel dat naast KPN ook andere partijen hun informatie duidelijk op de website 

moeten plaatsen. 

582. College: Het college kan alleen verplichtingen die verder gaan dan artikel 7.1 Tw opleggen aan 

aanbieders die beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Alleen KPN beschikt over 

aanmerkelijke marktmacht op de retailmarkten van vaste telefonie. Het college heeft derhalve 

niet de bevoegdheid om aan het verzoek van BTG te voldoen. Verder verwijst het college naar 

randnummer 580. 

8.5.3.1 Grootzakelijke gebruikers 

 

583. KPN: Het college legt aan KPN een verplichting op om aan haar particuliere en zakelijke 

gebruikers bepaalde informatie te verstrekken over de dienstverlening en de tarieven. Deze 

verplichting staat niet in verhouding tot de positie van de gebruikers op de grootzakelijke markt. 

Grootzakelijke gebruikers hebben voldoende kennis en ervaring om zich op de hoogte te stellen 

van de dienstverlening etc die door KPN wordt geleverd. In dat licht is de 

transparantieverplichting niet proportioneel, dient het op de grootzakelijke markt geen enkel doel 

en bevordert het de concurrentie niet. 

584. College: Uit de gegevens die KPN heeft verstrekt blijkt dat voor grootzakelijke gebruikers de 

voorwaarden zeker niet transparant zijn. Bedrijven met dezelfde omzet krijgen uiteenlopende 

kortingen aangeboden door verschillende aanbieders. Daarnaast is in paragraaf 9.6 van het 

ontwerpbesluit beschreven dat de transparantie ook de non-discriminatie verplichting 

ondersteunt. Daarom is de transparantie verplichting zowel in het belang van eindgebruikers als 

in het belang van de ontwikkeling van de concurrentie op de retailmarkten 

8.5.4 Overige punten 

585. Priority Telecom is van mening dat het college zich ten onrechte niet heeft uitgelaten over de 

mogelijke plicht die er op KPN rust om haar eindgebruikers zo efficiënt mogelijk aan te sluiten. 

KPN weet dat de huidige topologie van haar netwerk niet optimaal is en bovendien bestaan er 

mogelijkheden (zie het goedkeuringsbesluit van de VoDSL tarieven) om eindgebruikers 

efficiënter aan te sluiten. Priority is van mening dat de kosten van de remote en concentrator 

switches niet toe te rekenen zijn aan andere aanbieders. Priority stelt verder dat het college 

onvoldoende heeft onderzocht of het mogelijk is om alle eindgebruikers aan te sluiten op RAP’s. 

Uit gesprekken met KPN is gebleken dat dit wel mogelijk is. 

586. College: Ten eerste merkt het college op dat als het juist zou zijn dat KPN haar eindgebruikers 

inefficiënt zou aansluiten, het KPN zelf is die daar de grootste financiële consequenties van zou 

ervaren. Immers, KPN is de grootste afnemer van haar eigen netwerk. Daarnaast betwijfelt het 

college, noch heeft Priority Telecom hiervoor feiten aangedragen, of het gebruik van remotes en 

concentrators leidt tot een inefficiënt netwerk. Daarbij komt dat de opgelegde tariefregulering er 

voor zorgt dat KPN eventuele inefficiënties niet zou kunnen doorberekenen aan de 

eindgebruikers. Het college ziet daarom geen aanleding om de door Priority Telecom 

voorgestelde verplichting aan KPN op te leggen.  
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8.6 Conclusie 

587. Het college komt naar aanleiding van de consultatie tot de conclusie dat de volgende punten 

dienen te worden aangepast in het ontwerpbesluit: 

- In randnummer V van het besluit wordt KPN vervangen door Koninklijke KPN N.V. en haar 

groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor 

zover zij actief zijn op deze markt als aanbieder van openbare elektronische 

communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische 

communicatiediensten.  

- Randnummers 297 tot en met 309 worden aangepast in het licht van hetgeen beschreven in 

paragraaf 8.1.1. 

- Randnummer 581: … Naast de markt voor internationale verkeersdiensten, waar is 

vastgesteld dat KPN geen AMM positie heeft, geldt ook de uitzondering dat voor 0800-

informatiediensten geen bovengrensregulering op retailniveau wordt ingesteld. Voor 0800 

nummers worden per definitie geen tarieven in rekening gebracht bij eindgebruikers en is 

regulering op retailniveau dus niet aan de orde.  

- Randnummer 581 wordt uitgebreid zo dat er geen retail tariefverplichtingen gelden voor de 

dienst verkeer naar semafonie. 

- In bijlage 2 wordt opgenomen dat VoB ook wordt geleverd zowel met flat-fee tarieven als 

verkeerstarieven. 
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9 Overige bedenkingen 

588. De ACT-leden zijn van mening dat het college in de ontwerpbesluiten te weinig aandacht heeft 

besteed aan overstapdrempels voor alternatieve aanbieders. Zij bevelen het college aan KPN te 

verplichten in een referentieaanbod tevens migratiediensten op te nemen en tevens de 

verplichting op te leggen dat deze kostengeoriënteerd moeten zijn. Dit met het doel 

overstapdrempels te minimaliseren. 

589. Casema betreurt het dat het college nummerporteringen niet heeft gereguleerd, terwijl het 

volgens haar een essentieel onderdeel uit maakt van de marktwerking. Casema wijst op de 

huidige porteringskosten die KPN in rekening brengt en die naar haar mening (veel) te hoog zijn. 

Casema stelt voor een maximumtarief voor te schrijven, waarbij zou kunnen worden aangesloten 

bij het maximumtarief dat aan klanten in rekening gebracht kan worden. Bovendien zou voor de 

tarieven de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting moeten gelden. Met de 

eerste verplichting kan worden voorkomen dat KPN zichzelf voor de interne levering, te weten 

het overbrengen van klanten van de traditionele telefonie naar VoB lagere kosten in rekening 

brengt. Als de tarieven transparant zijn kunnen andere providers beter anticiperen op hun 

businesscase, aldus Casema. 

590. College: Het college deelt de opvatting van ACT dat een soepele migratie van diensten 

essentieel is voor effectieve mededinging. Het college acht het echter niet juist om, zoals ACT en 

Casema voorstellen, verplichtingen ten aanzien van nummerportabiliteit op te leggen binnen het 

AMM-regime, aangezien deze verplichtingen niet alleen voor AMM-aanbieders gelden maar ook 

voor niet AMM-aanbieders. De wetgever heeft voor nummerportabiliteit in de Tw een aparte 

bepaling opgenomen en wel artikel 4.10. Uit de plaatsing van deze bepaling buiten hoofdstuk 6a, 

het hoofdstuk dat exclusief de AMM-verplichtingen bevat, kan worden afgeleid dat de 

wetgever beoogd heeft deze verplichtingen niet te willen verbinden aan de AMM-status van een 

aanbieder. Op grond van deze bepaling en het hierop gebaseerde Besluit nummerportabiliteit 

geldt dat aanbieders verplicht zijn mee te werken aan het porteren van nummers. De redelijkheid 

gebiedt dat aanbieders hierbij rekening houden met andere processen zoals lijnporteringen 

zodat de eindgebruiker zo min mogelijk hinder ondervindt van de overstap. In specifieke gevallen 

kan dit leiden tot een weging van de belangen tussen de uitporterende aanbieder en de 

inporterende aanbieder. Hierbij zal het college een groot gewicht toekennen aan het belang van 

minimale overstapdrempels.  

591. De ACT-leden verzoeken het college aan de definitieve besluiten een deltadocument toe te 

voegen waarin is uitgewerkt op welke punten deze afwijken van de ontwerpbesluiten. 

592. College: Hieraan komt het college tegemoet, door middel van het onderhavige document. 

593. De ACT-leden zijn van oordeel dat het college aan de proportionaliteitsnorm, bedoeld in artikel 

1.3 lid 4 Tw, een striktere invulling geeft dan door de jurisprudentie van het HvJ van de EG wordt 

vereist. De ACT-leden dringen erop aan de Europeesrechtelijke norm terzake van de motivering 

van de passendheid van verplichtingen onverkort toe te passen. 

594. College: Het college is van oordeel dat de door hem gehanteerde invulling van de 
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proportionaliteitsnorm overeenkomt met de invulling die het Hof van Justitie heeft gegeven aan 

het proportionaliteitsbeginsel.
30

 In de ontwerpbesluiten (bijvoorbeeld in randnummers 75-79 van 

het ontwerpbesluit gespreksopbouw) heeft het college betoogd dat met het hanteren van de 

deze norm voldaan wordt aan de vereisten die gelden op grond van de Awb en de Tw. Er 

bestaat naar het oordeel van het college geen materieel verschil tussen de door ACT bedoelde 

beoordeling van de nadelen van een bepaalde maatregel ten opzichte van het nagestreefde doel 

en de door het college gehanteerde weging van voor- en nadelen van een maatregel. De 

voordelen van een bepaalde maatregel worden door het college immers consequent 

geformuleerd in termen van het bereiken van de doelstellingen van artikel 1.3 van de Tw. De 

bijdrage van een maatregel aan het bereiken van de doelstellingen wordt dus beoordeeld ten 

opzichte van de daaraan verbonden nadelen. Derhalve is de door het college gehanteerde 

invulling van de proportionaliteitsnorm materieel gelijk aan de Europese proportionaliteitsnorm en 

is geen sprake van het hanteren van een strengere norm. 

595. KPN is van oordeel dat in de ontwerpbesluiten onvoldoende rekenschap wordt gegeven van de 

motiveringseisen die voortvloeien uit artikel 1.3, lid 4, Tw. Met name mist KPN een diepgaande 

kwantitatieve analyse van de door marktpartijen aangeleverde cijfers. 

596. College: Daar waar het college een diepgaande kwantitatieve analyse uit te voeren, heeft deze 

plaats gevonden. Het is voor het college om op een dergelijk algemeen geformuleerde 

bedenking te reageren.  

597. KPN wijst erop dat in de ontwerpbesluiten niet duidelijk wordt gemaakt of de hierin opgenomen 

verplichtingen voor de AMM-partijen vastliggen voor de komende drie jaar of dat Opta constant 

doet aan monitoring teneinde te waarborgen dat er geen overbodige en buitenproportionele 

verplichtingen blijven bestaan indien de marktontwikkelingen dat rechtvaardigen. KPN dringt op 

een constante monitoring aan en verzoekt marktpartijen bij de vorm en intensiteit hiervan te 

betrekken. 

598. College: De besluiten van het college liggen niet zonder meer vast gedurende drie jaar. Het 

college streeft ernaar de besluiten zodanig op te stellen dat deze een goede afspiegeling vormen 

van de markt gedurende de reguleringsperiode. In die zin zijn de besluiten prospectief van 

karakter. Gegeven de marktdynamiek is het principieel onmogelijk om te garanderen dat de 

ontwerpbesluiten in alle gevallen voldoende toekomstvast zijn. Het college acht het derhalve met 

KPN essentieel dat de markt gedurende de reguleringsperiode adequaat wordt gevolgd. Indien 

blijkt dat bepaalde verplichtingen op grond van ontwikkelingen in de markt gedurende de 

reguleringsperiode niet langer passend zijn acht het college het wenselijk dat verplichtingen 

heroverwogen worden. Overigens dient hierbij wel in acht genomen te worden dat verplichtingen 

niet zonder meer van de één op de andere dag ingetrokken kunnen worden. Het college dient in 

zijn heroverweging immers tevens het belang van rechtszekerheid voor marktpartijen te 

betrekken. Het college acht de betrokkenheid van marktpartijen van groot belang bij het 

ontwikkelen van een adequaat systeem van monitoring. 

                                                      
30

“Ingevolge het evenredigheidsbeginsel, dat deel uitmaakt van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht, zijn 
maatregelen waarbij economische activiteiten worden verboden, slechts wettig wanneer zij geschikt en noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van de legitieme doelstellingen die met de betrokken regeling worden nagestreefd, met dien verstande, dat 
wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, die maatregel moet worden gekozen die de minste 
belasting met zich brengt en dat de veroorzaakte nadelen niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel.”, HvJEG, 
Zaak C-331/88 van 13 november 1990, FEDESA, Jur 1990 I p. 4023 (nadruk toegevoegd). 
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599. Orange is van oordeel dat het college de door marktpartijen verstrekte informatie, gelet op de 

inmiddels verstreken termijn, zou moeten actualiseren. Dit in verband met gewijzigde 

omstandigheden, waarbij zij wijst op de overnames van Telfort door KPN en Versatel door Tele2. 

Orange is daarnaast van oordeel dat het college in het kader van de uit te voeren prospectieve 

analyse ook de ontwikkelingen als gevolg van de uitrol van 3G netwerken diensten in de analyse 

hadden moet worden betrokken. 

600. College: Het college heeft, na eerdere actualisaties ten aanzien van transitgespreksdoorgifte en 

VoB, in september 2005 een actualisatie opgevraagd van de door marktpartijen aangeleverde 

informatie. Op het gebied van wholesale vaste telefonie is marktpartijen verzocht recente 

gegevens (Q2 2005) over interregionale gespreksdoorgifte en over transitdiensten aan te 

leveren. Nieuwe gegevens over interregionale gespreksdoorgifte waren op het moment van 

schrijven van het onderhavige stuk nog niet volledig voorhanden. Het college verwacht een meer 

volledige set van recente gegevens beschikbaar te hebben voor het finale besluit. Wat betreft 

transitdiensten hebben heeft de meer recente informatie niet geleid tot een andere conclusie van 

het college. De specifieke gebeurtenissen die door Orange worden genoemd leiden naar het 

oordeel van het college niet tot andere uitkomsten, en passen in de door het college verwachte 

dynamiek gedurende de komende reguleringsperiode. Ook de komende jaren zal zeer 

waarschijnlijk sprake zijn van fusies en overnames. Deze zullen slechts in uitzonderlijke gevallen 

tot een nieuwe marktanalyse aanleiding geven. 

601. KPN wijst erop dat het aandeel van vaste telefonie in de totale communicatiebehoefte van 

eindgebruikers gestaag afneemt als gevolg van eenzijdige migratie van klanten naar mobiele 

telefonie en naar breedbandtoepassingen zoals VoB en instant messaging (MSN). Daarnaast 

constateert KPN de ontwikkeling dat marktpartijen steeds meer over gaan tot het aanbieden van 

meer diensten tegelijkertijd, aangeduid als multiplay. Beide ontwikkelingen zouden volgens KPN 

meer dan thans is geschied meegewogen moeten worden in de analyse van de marktmacht op 

de gedefinieerde markten. In het bijzonder wijst KPN op de goede uitgangspositie die 

kabelexploitanten innemen in dit verband. Deze partijen kunnen immers als gevolg van IP-

technologie tegen lage extra kosten overgaan tot het aanbieden van nieuwe (breedband en 

telefonie) diensten via hun netwerk. Een groot marktaandeel in de huidige markt voor vaste 

telefonie zegt volgens KPN dan ook niets meer over de marktmacht van een partij. 

602. College: Het college onderkent de ontwikkelingen die KPN schetst. Het college acht het 

vanzelfsprekend dat dergelijke ontwikkelingen worden meegewogen in de marktafbakening en 

de dominantieanalyse, hetgeen ook daadwerkelijk is geschied. De marktanalyse zoals deze in 

het ontwerpbesluit is vastgelegd doet naar de mening van het college dan ook voldoende recht 

aan de marktsituatie.  

603. Casema wijst op de samenhang tussen de diverse markten (met name Omroep en Breedband), 

die relevant kunnen zijn voor de analyse van de diverse markten en de maatregelen die kunnen 

worden opgelegd. In dit verband duidt Casema de ontwikkeling van Triple of Multiplay 

aanbiedingen. Casema is van oordeel dat KPN, als landelijk opererende aanbieder, een 

voorsprong heeft op de regionaal opererende kabelaanbieders in deze ontwikkeling, aangezien 

KPN over meer “bouwstenen” voor deze Triple- of Multiplaydiensten beschikt en zij ten aanzien 

daarvan ook dominant is. Zij benadrukt dat voor een goede marktwerking het van essentieel 

belang is dat het college de synergie van de gebundelde diensten in ogenschouw neemt en 
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gevolgen die dit voor de markt heeft, onderkent en de dat de maatregelen zoals het college deze 

thans heeft aangekondigd in de ontwerpbesluiten onverkort doorvoert.  

604. College: Het college deelt de mening van Casema dat machtsposities breder dienen te worden 

gezien dan uitsluitend de relevante markt, en dat dit te meer relevant is vanuit het perspectief 

van een geleidelijke ontwikkeling naar multiplay. Bij de analyse ten behoeve van VoB komt dit 

scherp naar voren. Overigens geldt hierbij dat KPN weliswaar over een voorsprong beschikt ten 

aanzien van breedbandtoegang en telefonie, maar dat de kabelmaatschappijen zoals Casema 

een voorsprong hebben ten aanzien van omroep.  

605. De ACT-leden zijn van mening dat voor bundels van gereguleerde en niet gereguleerde 

diensten niet alleen op retailniveau maar ook op wholesaleniveau ondergrensregulering dient 

plaats te vinden. 

606. De ACT-leden zijn van oordeel dat in de ontwerpbesluiten VT onvoldoende aandacht wordt 

besteed aan wholesale-wholesale prijs squeeze. ACT is daarbij van mening dat voor bundels 

van gereguleerde en niet-gereguleerde diensten niet alleen op retailniveau maar ook op 

wholesaleniveau ondergrensregulering dient plaats te vinden. 

607. College:  Ervan uitgaande dat het college deze bedenking juist interpreteert, is het college van 

mening dat in de ontwerpbesluiten reeds in de door ACT gewenste ondergrensregulering is 

voorzien. Het college besteedt in de interregionale-doorgiftemarkt aandacht aan het gevaar van 

een wholesale-wholesale prijs squeeze of roofprijzen. KPN mag niet onder kostprijs anderen 

interregionale gespreksdoorgiftediensten bieden. Dit houdt naar het oordeel van het college in 

dat KPN haar kosten goed moet maken bij het aanbieden van de functionaliteit die het mogelijk 

maakt verkeer af te wikkelen tussen regionale centrales. Indien zij dergelijke diensten bundelt 

met andere diensten geldt een bundeltoets die vergelijkbaar is met de bundeltoetsen die gelden 

voor retailaanbiedingen. Het college stelt hiermee vast dat KPN niet in staat wordt gesteld 

mededingingsbeperkende gedragingen te vertonen ten aanzien van een dienst zoals Rent-a-

Switch. Voorts biedt de non-discriminatieverplichting aangrijpingspunten om gedragingen van 

KPN, waarbij bepaalde wholesale-afnemers of afnemergroepen tegen voordeligere tarieven 

kunnen inkopen, te voorkomen. Hiermee wordt naar het oordeel van het college afdoende 

verzekerd dat de geldende tariefregulering niet door bundeling ontlopen kan worden. 

608. Tele2 geeft aan dat door afname van verkeer op het vaste netwerk marktpartijen zo nu en dan 

genoodzaakt zijn om interconnectiepunten te ontmantelen. De kosten die KPN hiervoor rekent 

zijn excessief hoog (€ 2000 per poort). 

609. College: Diensten die worden afgenomen in het kader van interconnectie worden beschouwd 

als bijbehorende faciliteit, en dienen kostengeoriënteerd te worden aangeboden. Het college kan 

op grond van de door Tele2 verstrekt informatie niet beoordelen in hoeverre het gerechtvaardigd 

is dat KPN dergelijke kosten in rekening brengt, en of deze kosten daadwerkelijk 

kostengeoriënteerd zijn. De beoordeling van dit specifieke geval acht het college daarbij niet op 

zijn plaats in het kader van het marktanalysebesluit. 
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10 Bedenkingen over de consistentie met andere markten dan 

telefonie  

610. De ACT-leden stellen vast dat in het kader van de dominantieanalyse van de verschillende 

markten waarin glasvezelnetwerken een rol spelen het college de criteria 'netwerkdekking' en 

duplicatie onvoldoende feitelijk en kwantitatief heeft onderbouwd. Hierdoor komt het college ten 

onrechte tot de conclusie dat geen sprake is van AMM. De ACT-leden zijn van mening dat de rol 

van het criterium van netwerkdekking op consistente wijze in de besluiten dient te worden 

ingevuld conform de wijze waarop dit voor huurlijnen heeft plaatsgevonden. 

611. College: Het college streeft ernaar om op de analyse op consistente wijze uit te voeren. Dit 

neemt niet weg dat het college binnen een consistent kader de ruimte neemt om de markten op 

een toegesneden wijze te behandelen. Het college herkent de door ACT naar voren gebrachte 

zienswijze, waarin de suggestie wordt gewekt dat ten aanzien van vaste telefonie, ontbundelde 

toegang en wholesale breedbandtoegang onvoldoende is aangetoond dat geen sprake is van 

AMM, niet. Ten aanzien van vaste telefonie en ontbundelde toegang komt het college immers 

juist tot de conclusie dat sprake is van een AMM-positie. Ten aanzien van wholesale 

breedbandtoegang constateert het college dat de retailmarkt voldoende concurrerend is, 

waardoor geen aanleiding bestaat tot het reguleren van de markt voor wholesale 

breedbandtoegang.  

612. KPN vindt in algemene zin dat verplichtingen op het gebied van toegang en tarieven zouden 

moeten worden afgezet tegen de bestaande ULL verplichting voor KPN. De ULL verplichting 

geeft partijen immers de mogelijkheid van toegang tot de markt. Verdergaande regulering moet 

volgens KPN steeds getoetst worden aan de vraag of er marktverstoringen kunnen optreden die 

niet door de ULL verplichting kunnen worden opgelost. 

613. College: Dit punt van KPN wordt door het college onderschreven. Bij het opleggen van verdere 

regulering zal het college na gaan in hoeverre de in een eerder stadium geïdentificeerde 

mededingingsproblemen reeds zijn opgelost door ontbundelde toegang. Uitsluitend voorzover 

sprake is van een AMM positie na het opleggen van ontbundelde toegang kunnen verdere 

verplichtingen worden overwogen. 

614. De ACT-leden achten het onjuist dat het college in de diverse ontwerpbesluiten een 

verschillende uitwerking geeft aan de non-discriminatieverplichting. Zij bevelen het college aan 

deze verplichting op eenduidige wijze invulling te geven in die zin dat de onderneming met 

aanmerkelijke marktmacht (voor derden) gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar 

partnerondernemingen. Voorts zijn de ACT-leden van mening dat het college niet duidelijk maakt 

wat hij verstaat onder ‘gelijke omstandigheden’ en welke mate van gelijkheid van 

omstandigheden een non-discriminatoire behandeling rechtvaardigt (p. 15). 

615. Zo maakt het college volgens de ACT-leden onvoldoende duidelijk of nog onderscheid mag 

worden gemaakt tussen zakelijke en residentiële klanten en voorts of nog kortingen zijn 

toegestaan. Het standpunt van de leden is dat het toestaan hiervan in strijd komt de non-
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discriminatieverplichting. Dit brengt volgens hen ook mee dat alle de door KPN te verlenen 

kortingsregelingen vooraf door het college dienen te worden getoetst, volgens het zgn. 

stoplichtmodel. 

616. College: Het college definieert in zijn ontwerpbesluit de non-discriminatieverplichting, in 

overeenstemming met artikel 6a.8 van de Tw. Hierin staat dat KPN verplicht is toegang tot het 

aansluitnetwerk en bijbehorende faciliteiten onder gelijke omstandigheden onder gelijke 

voorwaarden te leveren. Deze verplichting houdt tevens in dat KPN gelijke voorwaarden toepast 

als die welke onder gelijke omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochtermaatschappijen 

of haar partnerondernemingen. Het college constateert dat de definitie van de ACT in zijn reactie 

op het ontwerpbesluit hiermee in lijn is. Met betrekking tot de uitleg van het begrip 'gelijke 

omstandigheden' verwijst het college naar de memorie van toelichting van de Tw.
31

 

617. De ACT-leden vinden WLR en WBT belangrijke tussenstappen op weg naar 

infrastructuurconcurrentie. De prijsstelling voor WBT en WLR dient de ‘make of buy’ afweging in 

voldoende mate te reflecteren. 

618. College: Bij het vaststellen van de tarieven zal worden gewaarborgd dat de prikkels voor 

infrastructuurconcurrentie in stand blijven.  
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 Paragraaf 4.5 
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11 Bijlage A: OPTA verslag hoorzitting Vaste Telefonie dd. 18 

augustus 2005 (ochtendsessie) 

12 Bijlage B: Oxera Report “Potential competition problems in 

voice-over-broadband services”, 2 november 2005 

 
 


