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C.1 Inleiding 

1. In het marktanalysebesluit heeft het college gemotiveerd voor welke wholesalediensten van 

KPN tariefregulering proportioneel wordt geacht. Daarbij is tevens aangegeven voor welke dien-

sten deze regulering zijn beslag zal krijgen in het wholesale price cap systeem (hierna: het 

WPC-systeem). In deze Annex komt de nadere uitwerking van het WPC-systeem aan de orde. 

2. Allereerst wordt het WPC-systeem in algemene termen geïntroduceerd. In paragraaf C.3 wor-

den de functie en doelstellingen uiteengezet en de implicaties daarvan voor het ontwerp van het 

systeem. Paragraaf C.4 behandelt de reguleringsperiode. In paragraaf C.5 wordt de kern van 

het systeem besproken, namelijk de tariefontwikkeling binnen het systeem. Paragraaf C.6 gaat 

dieper in op de bij de regulering gehanteerde comparatieve efficiëntie analyse (hierna: de CEA). 

In paragraaf C.7 volgt een indicatief voorbeeld van de praktische uitwerking. Paragraaf C.8 stelt 

de overige aspecten van het systeem, zoals tariefmandjes en de noodremprocedure, aan de or-
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de. Ten slotte wordt in paragraaf C.9 het proces van operationalisering van het systeem uiteen-

gezet. 

3. Deze Annex vormt een integraal onderdeel van alle besluiten waarin aan KPN op grond van 

artikel 6a.7 van de Tw de verplichting tot tariefregulering via de methodiek van de wholesale pri-

ce cap is opgelegd. 

C.2 Het wholesale price cap systeem 

4. Voor alle wholesalediensten van KPN waarvan de tarieven met behulp van het WPC-systeem 

gereguleerd zullen worden, voorziet het systeem in de aanvangstarieven en in de tariefontwik-

keling die tijdens de reguleringsperiode dient te gelden. De reguleringsperiode beslaat meerde-

re jaren, waardoor voor een langere periode tariefzekerheid aan KPN en haar wholesale afne-

mers wordt geboden. Tevens wordt KPN hiermee een extra stimulans gegeven om de efficiëntie 

in haar netwerk en bedrijfsvoering te verhogen. 

5. Uit het WPC-systeem volgt dat KPN haar tarieven jaarlijks met een bepaalde X factor moet 

aanpassen, waarbij de X staat voor de ontwikkeling in het tarief per eenheid.
1
 Bij de bepaling 

van de tariefontwikkeling wordt uitgegaan van de verwachtingen van KPN en andere marktpar-

tijen over toekomstige kosten en volumes. Daarnaast speelt echter een belangrijke rol welke ef-

ficiëntieverbeteringen redelijkerwijs op basis van de CEA van KPN mogen worden verwacht. 

Zodoende betrekt het college bij de bepaling van de aanvangstarieven en de tariefontwikkeling 

zowel (subjectieve) verwachtingen van betrokken partijen als (objectieve) algemene beschou-

wingen ten aanzien van de ontwikkelingen in efficiëntie. 

C.3 Functie en doelstellingen van het systeem 

6. In de vorige paragraaf is al kort ingegaan op de functie en de doelstellingen van het WPC-

systeem. In deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

C.3.1 Functie: proportionaliteit per dienst 

7. Het WPC-systeem voorziet in de aanvangstarieven en de tariefontwikkeling die voor iedere 

dienst waarvoor dit systeem als tariefverplichting wordt opgelegd dient te gelden. Daarbij geldt 

dat de opgelegde tariefverplichting moet voldoen aan het vereiste van proportionaliteit. Dit bete-

kent dat binnen het systeem verzekerd moet zijn dat de invulling van de tariefverplichting voor 

een bepaalde dienst geschikt en noodzakelijk is voor de specifieke situatie op de betreffende 

markt waarvan de dienst onderdeel uitmaakt. Zo zal voor sommige met het WPC-systeem ge-

reguleerde diensten een relatief lichte invulling proportioneel zijn, terwijl voor andere diensten 

een striktere invulling noodzakelijk is. 

                                                      
1
 Zoals toegelicht in randnummer 247 van Annex Q acht het college het voor de inrichting van het WPC-systeem niet vereist dat 

toepassing wordt gegeven aan de Consumer Price Index (CPI). De tariefontwikkeling zal derhalve niet in termen van CPI – X 

worden beschreven, maar in termen van een bepaalde X factor. 
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8. De implicatie hiervan is dat het WPC-systeem niet zodanig kan worden ingericht dat het resul-

teert in een tariefregulering die voor alle diensten gelijk is.
2
 Met andere woorden, het systeem 

dient in zekere zin ‘maatwerk’ per dienst te leveren. 

9. Vanwege de centrale rol van het vereiste van proportionaliteit in het reguleringskader, kan het 

leveren van ‘maatwerk’ per dienst worden gezien als de functie van het WPC-systeem. Hierop 

zal in paragraaf C.5 van deze Annex worden teruggekomen bij de beschrijving van de vier bin-

nen het systeem onderscheiden varianten van tariefontwikkeling. 

C.3.2 Doelstellingen: voorspelbaarheid en efficiëntie 

10. Een belangrijke ontwerpeis aan het WPC-systeem is dat de doelstellingen in artikel 1.3 van de 

Tw, met name wat betreft het bevorderen van concurrentie door efficiënte investeringen op het 

gebied van infrastructuur, zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Door het vergroten van de 

voorspelbaarheid van de tarieven die tijdens de reguleringsperiode zullen gelden en het geven 

van een extra stimulans aan KPN om haar efficiëntie te verhogen, sluit het WPC-systeem goed 

aan bij de doelstellingen in artikel 1.3 Tw. Dit wordt hierna toegelicht. 

11. Voorspelbaarheid van tarieven biedt marktpartijen meer zekerheid bij het opstellen van hun 

ondernemingsplannen voor de komende jaren en bij het aantrekken van de hiervoor benodigde 

financiering. Dit geldt in de eerste plaats voor KPN, die een steeds belangrijker deel van haar 

inkomsten uit wholesaledienstverlening genereert. Voor KPN is inzicht in de toekomstige inkom-

sten per dienst een belangrijke factor bij beslissingen omtrent benodigde investeringen in haar 

netwerk en organisatie. Voor andere aanbieders geldt dat een grotere mate van zekerheid over 

de meerjarige tariefontwikkeling hen beter in staat stelt om een afweging te maken tussen de 

mogelijkheden om in eigen infrastructuur te investeren of om gebruik te blijven maken van de 

door KPN te leveren toegangsdiensten.
3
 Hiermee worden efficiënte investeringsbeslissingen 

gestimuleerd. 

12. Naast het hiervoor aangehaalde positieve effect van de met een price cap systeem samenhan-

gende meerjarige tariefzekerheid op de uitkomst van investeringsbeslissingen, geeft het WPC-

systeem ook in algemene zin een stimulans aan KPN om efficiënter te opereren. Een price cap 

systeem is voor dat doel beter geschikt dan de tot dusverre gehanteerde (jaarlijkse) rende-

mentsregulering. Het WPC-systeem kan namelijk zodanig worden ingericht dat KPN alle boven 

verwachting behaalde efficiëntieverbeteringen gedurende de reguleringsperiode zelf mag be-

houden. Bij rendementsregulering is bedoelde stimulans veel minder aanwezig, aangezien de 

tarieven jaarlijks worden aangepast aan het door KPN gerealiseerde kostenniveau. 

13. Het WPC-systeem dient derhalve zodanig te worden ingericht dat het systeem vooraf voldoende 

zekerheid biedt ten aanzien van de tarieven die tijdens de reguleringsperiode zullen gelden, en 

tevens voorziet in voldoende stimulans voor KPN om haar efficiëntie verder te verhogen. 

                                                      
2
 Met ‘gelijk’ wordt hier bedoeld dat de zwaarte van de tariefverplichting voor alle diensten even groot is. 

3
 Een voorbeeld hiervan is de beslissing van een marktpartij op welk niveau in het netwerk van KPN interconnectie wordt aan-

gegaan. Bij deze beslissing is zeer relevant welke tarieven op de verschillende niveaus zullen gelden, en vooral wat de verschil-

len daartussen gedurende de komende jaren zullen zijn. 
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C.4 De reguleringsperiode 

14. Wat betreft de reguleringsperiode zijn twee aspecten relevant. In de eerste plaats ligt de vraag 

voor op welk moment de reguleringsperiode aanvangt. Daarnaast is de lengte van de periode 

van belang. 

C.4.1 De aanvangsdatum 
4
 

15. Ten aanzien van de eerste vraag overweegt het college het volgende. De kostengeoriënteerde 

tarieven die volgen uit het in juni 2004 door het college genomen goedkeuringsbesluit zijn van 

kracht tot 1 januari 2006 of zoveel eerder dat het nieuwe wettelijke kader is geoperationali-

seerd.
5
 

16. Het ligt in de rede de reguleringsperiode van het WPC-systeem te laten aanvangen op het mo-

ment dat de operationalisering van het WPC-systeem is afgerond. Op dat moment zijn namelijk 

de aanvangstarieven bepaald.  

17. In het geval de operationalisering van het WPC-systeem, waarmee op basis van de ontwerpbe-

sluiten reeds een aanvang is genomen, niet gereed is op het moment dat de onderhavige be-

sluiten in werking treden, zullen de tarieven die op basis van het besluit van juni 2004 gelden 

van kracht blijven tot het moment dat de reguleringsperiode van het WPC-systeem aanvangt.  

18. Het college verwacht dat de operationalisering van het WPC-systeem uiterlijk eind januari 2006 

kan worden afgerond. De voor het WPC-systeem relevante reguleringsperiode zal derhalve 

naar de huidige verwachting op 1 februari 2006 kunnen aanvangen. Dit betekent dat gedurende 

de maand januari 2006 de tarieven die op basis van het besluit van juni 2004 gelden van kracht 

zullen blijven. 

19. Mocht de bepaling van de aanvangstarieven niet uiterlijk eind januari zijn afgerond, dan zal de 

reguleringsperiode aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de vaststelling van 

de aanvangstarieven. 

C.4.2 De lengte van de reguleringsperiode 

20. Ten aanzien van de lengte van de reguleringsperiode spelen meerdere factoren een rol. Ten 

eerste geldt dat de efficiëntiestimulans groter wordt naarmate de reguleringsperiode langer is. 

KPN heeft immers meer baat bij een efficiëntieverbetering als zij de voordelen daarvan gedu-

rende een langere periode mag behouden. Een langere reguleringsperiode biedt bovendien 

voor een langere termijn zekerheid over de te gelden tarieven. Dit heeft weer een positief effect 

op efficiënte investeringen door KPN en andere marktpartijen. 

21. Bij de bepaling van de lengte van de reguleringsperiode heeft het college echter tevens over-

wogen dat een langere periode een groter risico inhoudt dat de opgelegde verplichting niet meer 

voldoet aan de vereiste van proportionaliteit. De situatie op een specifieke markt kan gedurende 

de reguleringsperiode zodanig veranderen dat de aan het begin van de periode proportioneel 

                                                      
4
 Ten opzichte van het ontwerpbesluit is deze paragraaf in lijn gebracht met de stand van zaken ten aanzien van de onderhan-

den operationalisering van het WPC-systeem. 
5
 Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004/2005, OPTA/IBT/2004/202290, 30 juni 2004.  
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geachte tariefverplichting niet langer gerechtvaardigd is.  

22. Een gerelateerd risico betreft de mogelijkheid dat door onvoorziene omstandigheden de marges 

tussen de vooraf bepaalde tarieven en de daadwerkelijk gerealiseerde kosten onredelijk hoog of 

laag worden. In het geval de te hoge marges het gevolg zijn van onvoorziene ontwikkelingen, 

die daardoor niet in de vooraf bepaalde tariefontwikkeling zijn meegenomen, geldt dat het onre-

delijk is dat wholesale afnemers en consumenten niet kunnen meeprofiteren van de behaalde 

voordelen. Andersom geldt dat het onredelijk is om KPN alleen te laten opdraaien voor vooraf 

onvoorziene ontwikkelingen die een negatief effect op de marges hebben. Ook voor dit risico 

geldt dat het groter wordt naarmate de reguleringsperiode langer is. 

23. Bij zijn overweging ten aanzien van de lengte van de reguleringsperiode heeft het college te-

vens gekeken naar de praktijk in binnen- en buitenland. Price cap systemen komen voor in aller-

lei sectoren, en hebben over het algemeen een lengte van drie tot vijf jaar.
6
 Deze bandbreedte 

kan worden gezien als de resultante van de hiervoor beschreven ‘trade-off’ tussen de extra effi-

ciëntiestimulans die uitgaat van een langere periode en anderzijds het extra risico dat die lange-

re periode met zich meebrengt. De precieze lengte van de periode wordt veelal bepaald door de 

specifieke omstandigheden in de betreffende markt of sector. 

24. Wat betreft deze specifieke omstandigheden overweegt het college het volgende. Het college 

dient uiterlijk binnen drie jaar na het nemen van onderhavig besluit een nieuwe marktanalyse uit 

te voeren. Deze analyse kan met zich meebrengen dat de nu opgelegde tariefverplichtingen 

heroverwogen moeten worden, en daarmee ook het WPC-systeem of de nadere invulling daar-

van voor de met het systeem gereguleerde diensten. 

25. De mogelijkheid dat na uiterlijk drie jaar het WPC-systeem wordt heroverwogen impliceert dat 

het, geredeneerd vanuit de ontwerpeisen aan het systeem (de tariefzekerheid en het stimuleren 

van efficiëntie), geen zin heeft om een reguleringsperiode te kiezen langer dan drie jaar. Er be-

staat immers onvoldoende zekerheid dat de thans binnen het WPC-systeem opgelegde tarief-

verplichtingen ook na de volgende marktanalyse nog ongewijzigd in stand kunnen blijven. 

26. Op basis van het bovenstaande acht het college het redelijk en verantwoord aan de onderkant 

van de eerdergenoemde bandbreedte te gaan zitten. Dit betekent dat de reguleringsperiode ten 

hoogste drie jaar mag beslaan. Uitgaande van een aanvangsdatum van 1 februari 2006, blijft 

het WPC-systeem derhalve uiterlijk tot en met 31 januari 2009 van kracht. 

C.5 Tariefontwikkeling binnen het systeem 

27. De kern van het WPC-systeem betreft de tariefontwikkeling (de X factor) die gedurende de re-

guleringsperiode voor iedere dienst geldt. In essentie gaat het daarbij om het bepalen van de 

aanvangstarieven en de mate waarin de tarieven gedurende de reguleringsperiode door KPN 

dienen te worden aangepast. Voor beide aspecten geldt dat de proportionaliteit van de opge-

legde verplichting gewaarborgd dient te worden. 

                                                      
6
 Als voorbeelden worden hier aangehaald het Verenigd Koninkrijk waar Ofcom tot dusverre een price cap periode van vier jaar 

voor de regulering van de wholesaletarieven van British Telecom heeft gehanteerd. Verder heeft AGCOM in Italië de wholesa-

letarieven van Telecom Italia binnen een price cap systeem van drie jaar vastgesteld. 
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C.5.1 Tariefontwikkeling in algemene zin 

28. Het WPC-systeem dient te resulteren in tarieven die gebaseerd zijn op de onderliggende kosten 

(dat wil zeggen: in kostengeoriënteerde tarieven). Aangezien het WPC-systeem meerdere jaren 

beslaat, wordt ter bepaling van toekomstige tarieven uitgegaan van verwachte kosten- en volu-

meontwikkelingen. Bij de door het college voorgestane invulling van kostenoriëntatie zijn echter 

niet alleen de verwachtingen van KPN, andere marktpartijen en het college relevant. Het college 

betrekt bij de bepaling van de tarieven tevens de vraag in hoeverre van KPN efficiëntieverbete-

ringen mogen worden verwacht. Daartoe wordt de efficiëntie van KPN vergeleken met andere 

bestaande aanbieders. 

29. Het voorgaande betekent dat het college bij het bepalen van de tariefontwikkeling binnen het 

systeem gebruik maakt van een drietal bronnen, te weten: (1) de verwachtingen van KPN ten 

aanzien van huidige en toekomstige kosten- en volumeontwikkelingen welke zijn vervat in de 

door KPN op te leveren EDC-rapportage over 2004 en prospectieve rapportages over 2005-

2008; (2) de beoordeling door het college van deze rapportages waarbij tevens de verwachtin-

gen van andere marktpartijen worden betrokken; (3) de comparatieve efficiëntieanalyse welke 

een vergelijking betreft van de efficiëntie van KPN met die van efficiënt veronderstelde aanbie-

ders. 

C.5.2 Proportionaliteit: ‘maatwerk’ per dienst 

30. Ten aanzien van de in randnummer 29 bedoelde bronnen waarvan het college bij de tariefregu-

lering gebruik zal maken, ziet het college de CEA als het instrument bij uitstek waarmee een 

gedifferentieerde invulling van proportionaliteit per dienst kan worden bewerkstelligd.
7
 De CEA 

vergelijkt de efficiëntie van KPN met de in het algemeen als efficiënt veronderstelde Amerikaan-

se Local Exchange Carriers (hierna: US LECs). De uitkomst van de CEA geeft de mate waarin 

KPN verondersteld mag worden minder efficiënt te zijn dan deze US LECs.
8
 

31. Ten aanzien van de CEA ziet het college in beginsel twee parameters waarmee tot een gediffe-

rentieerde invulling van proportionaliteit kan worden gekomen. In de eerste plaats is dit de snel-

heid waarmee KPN geacht wordt haar relatieve inefficiëntie in te lopen. Het college maakt daar-

voor onderscheid tussen een invulling waarbij KPN haar achterstand meteen aan het begin van 

de reguleringsperiode dient in te lopen en een invulling waarbij KPN haar achterstand geduren-

de de reguleringsperiode dient in te lopen. De tweede parameter betreft de groep van US LECs 

waarmee KPN vergeleken wordt. Ondanks dat de US LECs over het algemeen als efficiënt 

worden beschouwd, bestaan er toch onderlinge verschillen in de mate van efficiëntie. KPN kan 

derhalve worden vergeleken met de meest efficiënte US LECs (de top 10%)
9
 of met de gemid-

                                                      
7
 Bij de bepaling van de proportionele invulling van tariefregulering voor een bepaalde dienst wordt gekeken naar de competitie-

ve situatie op de markt waarvan de betreffende dienst onderdeel uitmaakt. Dit betekent dat diensten die tot dezelfde markt 

behoren in beginsel geen verschillende invulling van proportionaliteit zullen krijgen. In die zin zou ook gesproken kunnen wor-

den van ‘maatwerk’ per markt.  
8
 Hiermee wordt overigens niet gesuggereerd dat bij voorbaat vaststaat dat KPN minder efficiënt is dan de US LECs. Uit de 

analyse kan blijken dat KPN een gelijke of zelfs hogere mate van efficiëntie in haar netwerk en bedrijfsvoering realiseert. In dat 

geval blijft de toepassing van de CEA zonder effect en geldt KPN’s kostenbasis als grondslag voor de tariefontwikkeling. 
9
 Zoals toegelicht in randnummer 167 en voetnoot 28 van Annex Q, betekent een vergelijking met de top 10% concreet dat KPN 

vergeleken zal worden met de US LEC die zich in de rangorde van relatief meest efficiënte tot relatief minst efficiënte US LEC 

bevindt op 10% van de top.  
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delde efficiëntie van de US LECs. 

32. Door de invulling van beide parameters te differentiëren tussen diensten die een andere invul-

ling van tariefregulering behoeven, kan het college maatwerk per dienst bieden. Daarbij zal in 

het algemeen gelden dat voor diensten waarvoor striktere regulering noodzakelijk is, eerder zal 

worden gekozen voor een tariefontwikkeling waarbij KPN meteen aan het begin van de regule-

ringsperiode haar achterstand dient goed te maken en waarbij KPN vergeleken worden met de 

meest efficiënte US LECs. 

C.5.3 Vier varianten van tariefontwikkeling  

33. In de hoofdtekst van het marktanalysebesluit is aangegeven voor welke wholesalediensten ta-

riefregulering proportioneel moet worden geacht. Daarbij is onderbouwd welke variant van ta-

riefontwikkeling dient te worden toegepast. Voor de uitwerking van deze varianten is verwezen 

naar deze Annex C. In de vorige paragraaf is in randnummer 31 aangegeven welke mogelijkhe-

den het college tot zijn beschikking heeft om tussen de varianten te differentiëren. Hieronder 

worden de varianten nog een keer kort beschreven en geeft het college voor iedere variant aan 

welke concrete invulling van tariefontwikkeling daaraan gekoppeld wordt. 

34. De eerste variant is van toepassing op diensten waarvoor geldt dat er geen uitzicht is op de 

ontwikkeling van infrastructuurconcurrentie. Dit maakt het toepassen van de meest strikte vorm 

van tariefregulering proportioneel. Tariefregulering dient derhalve plaats te vinden op het kos-

tenniveau van een optimaal efficiënte aanbieder. 

35. In termen van tariefontwikkeling betekent het voorgaande dat het college het noodzakelijk acht 

dat KPN voor diensten waarvoor deze variant proportioneel wordt geacht haar efficiëntieachter-

stand meteen aan het begin van de reguleringsperiode inloopt en dat KPN daarbij vergeleken 

wordt met de top 10% van meest efficiënte US LECs.
10

 De tariefontwikkeling zal daarna in lijn 

moeten blijven met het efficiëntieniveau van deze US LECs. 

36. De tweede variant is van toepassing op diensten waarvoor geldt dat er uitzicht is op de ontwik-

keling van infrastructuurconcurrentie die ná de termijn van de herziening zal leiden tot duurzame 

concurrentie. 

37. Gezien de mogelijkheid van infrastructuurconcurrentie dient een minder strikte invulling van 

kostenoriëntatie dan in de eerste variant te worden toegepast. Om de (verdere) ontwikkeling 

van (de reeds ontstane) concurrentie niet te frustreren en gegeven de blijvende afhankelijkheid 

van marktpartijen van KPN, blijft het echter noodzakelijk gedurende de gehele reguleringsperio-

de de tarieven van KPN op basis van kostenoriëntatie te reguleren. 

38. Bij de bepaling van de voor deze diensten relevante tariefontwikkeling wordt KPN geacht haar 

efficiëntieachterstand meteen aan het begin van de reguleringsperiode in te lopen waarbij KPN 

vergeleken wordt met de gemiddelde efficiëntie van de US LECs. Gedurende de reguleringspe-

riode dient de tariefontwikkeling in lijn te blijven met het efficiëntieniveau van deze US LECs. 

Daarmee wordt voor deze diensten een lichter regime ingesteld dan voor de eerste variant het 

                                                      
10

 Gezien de noodzaak strikt te reguleren zou een andere optie zijn om KPN te vergelijken met de meest efficiënte US LEC. Dit 

maakt de analyse echter zeer gevoelig voor meetfouten of uitzonderlijke omstandigheden ten aanzien van die ene LEC. 
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geval is. 

39. De derde variant is van toepassing op diensten waarvoor geldt dat er uitzicht is op de ontwikke-

ling van infrastructuurconcurrentie die binnen de termijn van de herziening zal leiden tot duur-

zame concurrentie. 

40. Om te voorkomen dat de ontstane infrastructuurconcurrentie wordt gehinderd door het plotse-

ling wegvallen van tariefregulering, dient de invulling bij de start van de reguleringsperiode gelijk 

te zijn aan die bij variant 2. Daarna kan KPN echter meer tariefvrijheid worden toegestaan. Bij 

de bepaling van de voor deze diensten relevante tariefontwikkeling gaat het college er derhalve 

vanuit dat KPN haar efficiëntieachterstand meteen aan het begin van de reguleringsperiode in-

loopt waarbij KPN vergeleken wordt met de gemiddelde efficiëntie van de US LECs. Gedurende 

de reguleringsperiode dient de tariefontwikkeling echter slechts te voldoen aan een veiligheids-

plafond in de vorm van een X factor van 0. Daarmee wordt voor deze diensten een lichter regi-

me ingesteld dan voor de tweede variant het geval is. 

41. De vierde variant is van toepassing op diensten waarvoor geldt dat infrastructuurconcurrentie 

zich heeft ontwikkeld, maar waar concurrenten beschermd dienen te worden tegen het risico dat 

KPN te lage tarieven gaat hanteren. 

42. Bij de bepaling van de voor deze diensten relevante tariefontwikkeling gaat het college er vanuit 

dat het toepassen van een bovengrens niet langer proportioneel moet worden geacht. KPN 

hoeft in deze variant slechts te voldoen aan een ondergrens. Deze wordt bepaald door de ta-

riefontwikkeling op basis van variant 1.
11

 

43. Het college plaatst hier nog twee kanttekeningen. In de eerste plaats zou uit de CEA naar voren 

kunnen komen dat de relatieve efficiëntieachterstand van KPN ten opzichte van de US LECs 

zeer klein is of dat KPN zelfs op de US LECs voorloopt. Dit zou er bij de bovenstaande invulling 

toe kunnen leiden dat de na toepassing van de CEA resulterende tariefontwikkeling resulteert in 

hogere tarieven dan de tarieven die volgen uit de beoordeling door het college van de prospec-

tieve EDC-rapportages. Het college is van oordeel dat in dat geval de resultaten volgend uit de 

EDC-rapportages leidend zijn. Indien uitgegaan zou worden van de CEA resultaten zou KPN 

immers een negatieve efficiëntieprikkel krijgen, die conflicteert met de doelstellingen in artikel 

1.3 van de Tw. Het college acht die uitkomst ongewenst. 

44. Daarnaast plaatst het college nog de kanttekening dat de toepassing van de CEA in combinatie 

met de EDC-beoordeling zou kunnen resulteren in een tariefontwikkeling die tot hogere tarieven 

leidt dan die volgend uit de toepassing van het veiligheidsplafond binnen variant 3. In dat geval 

zou toepassing van de derde variant (X factor van 0) een striktere invulling betekenen dan de 

eerste twee varianten (positieve X factor). Vanuit de functie van het WPC-systeem, het waar-

borgen van proportionaliteit, acht het college deze uitkomst niet wenselijk. Indien een dergelijke 

situatie zich voordoet, zal de derde variant wat betreft de te gelden tariefontwikkeling daarom 

gelijk worden gesteld aan de tweede variant (dat wil zeggen dat de positieve X factor dan ook 

voor de derde variant zal gelden). 

                                                      
11

 Dit is vergelijkbaar met Ofcom die ‘floors and ceilings’ voor BT’s wholesaletarieven vaststelt. De ‘floor’ wordt daarbij bepaald 

door de ‘kale’ LRIC kosten. Dit is conceptueel vergelijkbaar met de uitkomst van variant 1. Het verschil is echter dat het tariefni-

veau in variant 1 als bovengrens geldt, terwijl het in variant 4 een ondergrens betreft. 
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C.6 Comparatieve efficiëntieanalyse 

45. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat binnen het WPC-systeem een belangrijke rol is 

gereserveerd voor de CEA. In deze paragraaf wordt nader toegelicht wat met de CEA wordt be-

doeld en wat de overwegingen van het college zijn om de CEA te introduceren. 

C.6.1 CEA: een efficiëntievergelijking 

46. De CEA betreft een vergelijking tussen de mate van efficiëntie van een groot aantal aanbieders. 

Als zodanig betreft de CEA een beproefde methodiek op basis waarvan uitspraken kunnen wor-

den gedaan over relatieve (in)efficiënties. Als voorbeeld van een concrete toepassing van deze 

methodiek die in grote mate vergelijkbaar is met de toepassing die het college voor ogen staat, 

kan worden gewezen op de door Ofcom, de Britse toezichthouder op de communicatiesector, 

uitgevoerde CEA.
12

 

47. De CEA neemt zoals gezegd bestaande aanbieders als uitgangspunt die in het algemeen wor-

den beschouwd als efficiënt. Binnen de communicatiesector worden hiervoor veelal de Ameri-

kaanse Local Exchange Carriers (US LECs) genomen.
13

 Van deze aanbieders wordt namelijk 

algemeen verondersteld dat zij een redelijke mate van efficiëntie hebben bereikt. Daarnaast is 

ten aanzien van de US LECs een grote hoeveelheid informatie beschikbaar die zeer bruikbaar 

is bij het maken van een efficiëntievergelijking.  

48. In essentie is de CEA erop gericht om, gegeven de diensten die KPN aanbiedt en de omstan-

digheden waaronder zij opereert, de totale kosten te bepalen die KPN zou maken als zij efficiënt 

zou opereren. Door deze kosten vervolgens te vergelijken met de werkelijke kosten die KPN 

maakt, kan de relatieve positie van KPN worden vastgesteld. Hieronder volgt een beschrijving 

van de belangrijkste onderdelen van de CEA. 

49. Op basis van de beschikbare gegevens over kosten en volumes van de US LECs en met ge-

bruikmaking van diverse statistische methoden, voornamelijk regressieanalyse, kan een kosten-

functie worden geschat die de totale kosten als functie van een aantal verklarende variabelen 

beschrijft. Deze kostenfunctie heeft de vorm: TK = aX1 + bX2 + … , waarbij TK de totale kosten 

betreft en X1, X2,… de verklarende varabelen.
14

 

50. Over het algemeen zal gelden dat naarmate het aantal verklarende variabelen in de kostenfunc-

tie groter wordt, de voorspelling van de totale kosten van een bepaalde aanbieder beter reke-

ning houdt met de specifieke omstandigheden waaronder die aanbieder opereert. Pas bij het 

daadwerkelijk uitvoeren van de CEA zal blijken voor welke verklarende variabelen het noodza-

kelijk is om in de functie te worden opgenomen. Echter, deze functie zal in ieder geval variabe-

len bevatten die beschrijven welke diensten en volumes worden aangeboden
15 

en tevens onder 

                                                      
12

 Zie in dit verband met name het rapport The comparative efficiency of BT, a report for Ofcom, NERA Economic Consulting, 

March 11 2005, http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/charge/nera.pdf. 
13

 Dit is bijvoorbeeld het geval in de praktijk van Ofcom, waarin binnen de network charge control aan de uitkomsten van een 

CEA van British Telecom ten opzichte van de US LECs toepassing wordt gegeven. 
14

 De hier genoemde kostenfunctie dient slechts als voorbeeld. Naar aanleiding van de analyse kan een kostenfunctie met een 

complexere vorm noodzakelijk zijn. 
15

 Als voorbeelden kunnen worden genoemd: het aantal aansluitlijnen in het netwerk en het aantal verkeersminuten dat het 

netwerk dient te verwerken. 
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welke omstandigheden de aanbieder dient te opereren.
16

  

51. Aangezien de kostenfunctie wordt gebaseerd op de gegevens van een groot aantal US LECs 

kan worden gesteld dat deze de totale kosten geeft die een US LEC met gemiddelde efficiëntie 

zou hebben, voor iedere combinatie van waarden voor de verklarende variabelen. Door voor 

een bepaalde aanbieder de betreffende waarden voor de verklarende variabelen in de kosten-

functie in te vullen, kan worden bepaald wat de totale kosten zouden zijn in het geval de aan-

bieder gemiddeld efficiënt was. Als dan vervolgens deze uitkomst wordt vergeleken met de wer-

kelijke totale kosten van de aanbieder, wordt duidelijk of de aanbieder als meer of minder dan 

gemiddeld efficiënt kan worden beschouwd.
17 

Tevens geeft het verschil tussen de voorspelde en 

de werkelijke kosten de mate weer waarin de aanbieder voor- of achterloopt.
18 

 

52. Met behulp van de beschreven methode kunnen de US LECs worden ingedeeld op basis van 

hun relatieve efficiëntie. Daaruit kan bijvoorbeeld worden opgemaakt welke US LEC als meest 

efficiënt kan worden beschouwd en welke US LECs tot de top 10% van meest efficiënte US 

LECs behoren. 

53. Het uiteindelijke doel van de CEA is om de relatieve efficiënte van KPN te bepalen. Daartoe 

worden de waarden van de verklarende variabelen ingevuld zoals die voor KPN gelden. De uit-

komst kan vervolgens worden vergeleken met de resultaten voor de US LECs om zo de relatie-

ve positie van KPN te bepalen. Daarbij kan KPN met verschillend samengestelde groepen wor-

den vergeleken. Met de CEA kan bijvoorbeeld KPN’s relatieve efficiëntie worden bepaald ten 

opzichte van het gemiddelde van de US LECs. Het is ook mogelijk KPN te vergelijken met de 

meest efficiënte US LEC of met de bovenste 10%. 

54. Zonder hier te veel op de praktische uitwerking in paragraaf C.7 vooruit te willen lopen, zal een 

eventuele uit de CEA volgende relatieve achterstand van KPN, uitgedrukt in een percentage, 

worden gebruikt als correctie op het bedrag van de totale kosten in de EDC-rapportages van 

KPN.  

C.6.2 Redenen voor introductie van de CEA 

55. Momenteel vinden fundamentele wijzigingen plaats in het netwerk van KPN. Daarbij springt 

vooral de door KPN voorgenomen grootschalige migratie van circuitgeschakelde technieken 

naar pakketgerouteerde technologie (IP) in het oog.
19

 Deze en andere wijzigingen in het net-

werk zijn naar het oordeel van KPN noodzakelijk om in de toekomst concurrerend te blijven bij 

het aanbieden van haar diensten. KPN heeft in die zin geen andere keuze dan haar netwerk 

aan te passen aan nieuwe technologieën. 

                                                      
16

 Voorbeelden van variabelen die de specifieke omstandigheden beschrijven: geografische en topografische kenmerken zoals 

het type terrein en bevolkingsdichtheid. 
17

 Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de door de kostenfunctie voorspelde totale kosten, kan de aanbieder als minder 

dan gemiddeld efficiënt worden beschouwd (en vice versa). 
18

 Het is onwaarschijnlijk dat het gehele verschil volledig is toe te schrijven aan de factor (in)efficiëntie. Er kunnen andere oorza-

ken zijn voor het optreden van het verschil, zoals bijvoorbeeld meetfouten en incompatibiliteit in de gebruikte data. Ter bepaling 

van het onderscheid tussen enerzijds deze factoren en anderzijds ‘echte’ verschillen in efficiëntie, zullen additionele statistische 

analyses, zoals SFA (Stochastic Frontier Analysis) worden uitgevoerd. Daarnaast zal ter vergroting van de robuustheid van de 

verkregen resultaten ook gekeken worden naar alternatieven voor regressieanalyse, waarbij vooral DEA (Data Envelopment 

Analysis) een rol zal spelen. Welke analyses exact nodig zullen zijn zal overigens pas blijken tijdens het uitvoeren van de CEA. 
19

 KPN refereert bijvoorbeeld in haar jaarverslag over 2004 veelvuldig aan deze migratie. 
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56. Het college ziet de door KPN uitgevoerde aanpassingen in haar netwerk, voor zover deze bij-

voorbeeld leiden tot uitbreiding van de dienstverlening of een verbeterde prijs/kwaliteit verhou-

ding, in beginsel als een positieve ontwikkeling voor de sector en de gehele Nederlandse eco-

nomie. Daarbij wenst het college zich zoveel mogelijk te onthouden van bemoeienis met de be-

drijfsvoering van KPN. Het college wil voorkomen dat hij ‘op de stoel van KPN’ moet gaan zitten 

om te bepalen welke investeringen in het netwerk al dan niet wenselijk zijn. De beoordeling 

daarvan kan het beste worden overgelaten aan KPN zelf. 

57. De wijzigingen die KPN in haar netwerk doorvoert hebben echter wel hun weerslag op de kos-

ten die KPN maakt voor het aanbieden van haar diensten. Voor de diensten binnen het WPC-

systeem geldt dat het proportioneel moet worden geacht om de tariefontwikkeling gedurende de 

reguleringsperiode te baseren op de relevante onderliggende kosten (kostenoriëntatie). De rele-

vante kostenbasis wordt over het algemeen bepaald door de efficiënte kosten, waarbij een on-

derscheid kan worden gemaakt in de mate waarin en de snelheid waarmee KPN zich aan die 

kostenbasis dient aan te passen (in casu de differentiatie in de vier varianten, zie paragraaf 

C.5.3).  

58. Voor het bepalen van de relevante efficiënte kosten zou het college de toekomstgerichte EDC-

rapportages van KPN als uitgangspunt kunnen nemen. Deze rapportages zouden moeten 

weergeven welke aanpassingen KPN gedurende de reguleringsperiode in haar netwerk denkt te 

gaan doorvoeren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Ter bepaling van de relevante effici-

ente kosten zou het college vervolgens moeten beoordelen in hoeverre de aangekondigde wij-

zigingen en de kosten daarvan redelijkerwijs in de tarieven meegenomen mogen worden. Het 

college acht het immers niet redelijk dat KPN alle gemaakte of nog te maken kosten zonder 

meer kan doorberekenen aan haar afnemers. In feite gaat het college dan alsnog voor KPN be-

palen welke aanpassingen redelijk en noodzakelijk zijn. Deze situatie wil het college nu echter 

juist voorkomen. 

59. De geschetste situatie wordt nog complexer doordat de thans voorziene migratie van circuitge-

schakelde naar pakketgerouteerde technologie onvermijdelijk tot een zekere (tijdelijke) verdub-

beling van bepaalde kostencategorieën zal leiden. Het lijkt niet te voorkomen dat er gedurende 

een bepaalde periode sprake zal zijn van parallel functionerende netwerkonderdelen, met een 

inherente verlaging van de bezettingsgraad als gevolg. Hoe lang deze periode zal duren en hoe 

hoog de extra kosten zullen bedragen is vooraf zeer lastig in te schatten. Het college is echter 

van oordeel dat de hier bedoelde extra kosten niet mogen worden doorberekend aan wholesale 

afnemers van KPN. Het zou immers niet redelijk zijn als afnemers hun tarieven zien stijgen 

doordat KPN investeringen doorvoert die niet rechtstreeks aan de afgenomen dienstverlening 

zijn gerelateerd. 

60. Concluderend kan worden gesteld dat de toekomstige wijzigingen in het netwerk van KPN en 

het effect daarvan op de kosten door aanzienlijke onzekerheden worden omgeven. Het college 

acht zich daarom niet in staat om alleen op basis van de toekomstgerichte EDC-rapportages 

van KPN een zorgvuldig oordeel te vormen over de tariefontwikkeling die voor de verschillende 

diensten binnen het WPC-systeem dient te gelden. Om die reden wil het college voor het bepa-

len van de tariefontwikkeling tevens gebruikmaken van de CEA. 

61. Het eventueel toepassen van een bottom-up long run incremental cost (BULRIC) model maakt 
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dit overigens niet anders. Ook voor het toepassen van een dergelijk model zijn vrij gedetailleer-

de voorspellingen noodzakelijk ten aanzien van toekomstige wijzigingen in het KPN netwerk. In 

theorie zou dit probleem omzeild kunnen worden door het kiezen van een zogenaamde ‘scor-

ched earth’ benadering, waarbij een netwerk wordt gemodelleerd dat op geen enkele wijze ge-

relateerd is aan het bestaande netwerk. Deze benadering zou echter een forse verzwaring ten 

opzichte van de tot dusverre toegepaste ‘scorched node’ benadering inhouden. Daarnaast 

wordt ‘scorched earth’ over het algemeen als ongeschikt aangemerkt vanwege de zeer grote 

praktische bezwaren die een dergelijke benadering in termen van uitvoerbaarheid oplevert. 

62. De CEA heeft als belangrijkste voordeel dat deze methodiek geen voorspellingen behoeft over 

de wijzigingen die de komende jaren in het netwerk van KPN zullen worden doorgevoerd. In die 

zin is de CEA technologieneutraal. De voor KPN relevante efficiëntie wordt bepaald door een 

groep US LECs, die onderling zullen verschillen in de wijze waarop hun netwerk is opgebouwd 

en welke technologieën daarbij zijn gebruikt. 

63. Met de CEA beschikt het college over een instrument waarmee op objectiveerbare wijze de 

redelijkerwijs te verwachten kostenontwikkelingen in het netwerk van KPN voorspeld kunnen 

worden. Daarmee is het college minder afhankelijk van de verwachtingen die KPN thans met 

het college wenst te delen. Daarenboven wordt door het baseren van de tariefontwikkeling op 

de CEA het WPC-systeem als geheel robuuster. Eventuele wijzigingen in de vooraf aangekon-

digde plannen van KPN ten aanzien van haar activiteiten in het netwerk, zullen namelijk niet 

meteen leiden tot een diskwalificatie van de aannames die bij de introductie van het WPC-

systeem zijn gemaakt. 

C.6.3 CEA en het redelijke rendement 
20

 

64. Het toegestane redelijke rendement ter dekking van de vermogenskosten dient in beginsel te 

worden beschouwd als een reguliere kostencomponent die onderdeel uitmaakt van de relevante 

kostenbasis. Dit zou betekenen dat het redelijke rendement, net zoals alle andere kostencom-

ponenten, in de vergelijking met de US LECs betrokken moet worden. 

65. Het redelijke rendement betreft echter een grootheid die niet intracomptabel wordt geregistreerd 

en gewoonlijk vormt deze component dan ook geen onderdeel van financiële rapportages. De 

totale geregistreerde kosten van de US LECs bevatten dientengevolge geen dekking van de 

vermogenskosten. 

66. Het bovenstaande leidt tot twee opties waarmee het redelijke rendement in de analyse kan wor-

den betrokken. De optie die het college het meest zuiver acht, is om het redelijke rendement 

voor iedere US LEC te bepalen en deze vervolgens te vergelijken met het door KPN opgegeven 

redelijke rendement. Op dezelfde wijze als met de andere kostencategorieën gebeurt, kan dan 

de relatieve positie van KPN worden bepaald en de noodzakelijke correctie op de tarieven wor-

den toegepast. In het kader van de reeds ter hand genomen operationalisering van het WPC-

systeem is het college echter tot de conclusie gekomen dat deze optie geen werkbare oplossing 

biedt, alleen al vanwege de aanzienlijke toename van de directe reguleringskosten doordat voor 

iedere individuele US LEC het redelijke rendement zou moeten worden bepaald. 

                                                      
20

 Ten opzichte van het ontwerpbesluit is deze paragraaf in lijn gebracht met de stand van zaken ten aanzien van de onderhan-

den operationalisering van het WPC-systeem. 
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67. Bij voorgaande reguleringstrajecten heeft het college ervoor gekozen om het voor KPN te gel-

den redelijke rendement te bepalen door middel van een eigen berekening van de voor KPN re-

levante WACC (zie in dit verband ook paragraaf B.2.4 van Annex B).
21

 Het college beschouwt 

deze benadering nog steeds geschikt voor het bepalen van het redelijke rendement. De tweede 

optie, waaraan in het kader van de operationalisering van het WPC-systeem uitvoering wordt 

gegeven, behelst daarmee dat de in het kader van de operationalisering voor KPN berekende 

WACC eveneens wordt toegepast voor de US LECs, waarmee de kapitaalkosten van KPN met 

die van de US LECs kunnen worden vergeleken. 

C.6.4 CEA en dalende volumes op het vaste net 

68. In het kader van de tariefontwikkeling die voor de te reguleren diensten dient te gelden, is de 

daling van de volumes op het vaste telefoonnetwerk van KPN een relevant fenomeen. Reeds in 

een eerder stadium
22 

heeft het college gesignaleerd dat een onveranderde toepassing van ta-

riefregulering zou kunnen leiden tot tariefstijgingen. Indien KPN namelijk geen gelijke tred houdt 

tussen enerzijds de dalende volumes op het vaste net en anderzijds het efficiënt dimensioneren 

(in dit geval ‘downsizen’) van het netwerk, zullen de kosten en daarmee de tarieven per eenheid 

kunnen stijgen. 

69. De toepassing van de CEA zoals beschreven in deze Annex, betekent dat KPN zelf verant-

woordelijk wordt gesteld voor de noodzakelijke aanpassingen in haar netwerk. Voor de diensten 

waarvoor dit proportioneel wordt geacht, geldt dat KPN net zo efficiënt moet worden als (het 

gemiddelde of de top 10% van) de US LECs. Daarbij mag worden aangenomen dat de US 

LECs hun netwerken in redelijke mate efficiënt hebben gedimensioneerd. Als gedurende de re-

guleringsperiode het volume op KPN’s netwerk daalt, dan zal dit automatisch doorwerken in de 

CEA. Voor de vergelijking met KPN zal dan namelijk gebruik worden gemaakt van US LECs die 

hun netwerken op basis van dat lagere volume hebben gedimensioneerd.
23

 KPN wordt echter 

nog steeds vergeleken met US LECs met efficiënte netwerken. Zodoende wordt door middel 

van de CEA gecorrigeerd voor kosten verbonden aan een eventuele inefficiënte overcapaciteit. 

70. Het college is van oordeel dat een dergelijke benadering geen disproportionele verplichting voor 

KPN inhoudt. In de eerste plaats is voor iedereen duidelijk waarneembaar dat KPN reeds enke-

le jaren geleden de noodzaak van efficiëntieverhogende maatregelen heeft onderkend en ook 

tot uitvoering daarvan is overgegaan. Recente uitingen van KPN tonen eens te meer aan dat 

KPN ook in de komende jaren verwacht een aantal efficiëntieverhogende slagen te zullen ma-

ken. Bovendien heeft het college geconstateerd dat een groot deel van de specifiek voor circuit-

geschakeld telefoonverkeer in het netwerk aanwezige apparatuur (voornamelijk telefooncentra-

les) inmiddels grotendeels of geheel is afgeschreven en ook niet meer wordt vervangen.
24 

Dit 

leidt in dit opzicht dan ook niet tot kosten in de boekhouding van KPN. 

                                                      
21

 WACC staat voor Weigthed Average Cost of Capital. Voor de berekening van de WACC wordt gebruik gemaakt van het 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
22

 Dit is gebeurd tijdens de presentatie aan marktpartijen inzake het overgangsregime op 26 mei 2004. 
23

 Meer precies geldt dat de lagere volumes van KPN in de kostenfunctie worden ingevuld, die dan vervolgens resulteert in de 

totale kosten van gemiddeld efficiënte US LECs op basis van die lagere volumes. 
24

 Althans niet vervangen door apparatuur die specifiek geschikt is voor circuitgeschakeld telefoonverkeer. 
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C.7 Voorbeeld van praktische uitwerking 

71. In deze paragraaf geeft het college een indicatief voorbeeld van de praktische uitwerking van 

het hierboven beschreven conceptuele kader. Het college heeft daarbij niet de intentie om op al-

le details in te gaan, maar wil hier schetsen hoe de bepaling van de aanvangstarieven en de ta-

riefontwikkeling in zijn werk gaat. Daarbij worden de in paragraaf C.5.3 beschreven vier varian-

ten van tariefontwikkeling als uitgangspunt genomen. 

72. Bij de eerste variant dient KPN zich meteen aan het begin van de reguleringsperiode aan te 

passen aan de top 10% van meest efficiënte US LECs. Hiertoe wordt in eerste instantie de kos-

tenbasis uit de EDC-rapportage van KPN over 2004 genomen, waarbij een zodanige correctie 

op de kosten wordt toegepast dat KPN haar eventuele efficiëntieachterstand meteen inloopt. 

Deze correctie bestaat uit de uitkomst van een CEA op basis van de kosten, van zowel KPN als 

de US LECs, voor 2004. Naast de CEA correctie kan het college ook een correctie doorvoeren 

naar aanleiding van zijn eigen beoordeling van kosten en de toerekening daarvan in de EDC-

rapportage over 2004. Dit leidt tot gecorrigeerde tarieven voor 2004.  

73. Vervolgens wordt op vergelijkbare wijze het eindpunt van de reguleringsperiode bepaald. Dit 

betekent dat de correctie op KPN’s prospectieve EDC-rapportage over 2008 wordt gebaseerd 

op een CEA met prospectieve cijfers voor 2008. Tevens zal het college, met inbreng van markt-

partijen en met behulp van de prospectieve EDC-rapportages over 2005, 2006 en 2007, de kos-

ten en volumes beoordelen die KPN in haar EDC-rapportage over 2008 heeft voorspeld. Dit 

leidt tot gecorrigeerde tarieven voor 2008. 

74. De tariefontwikkeling tijdens de reguleringsperiode wordt bepaald door een rechte lijn tussen de 

gecorrigeerde tarieven voor 2004 en 2008 te trekken. Daarbij geldt dat de eerste tariefstap 

plaatsvindt aan het begin van de reguleringsperiode, te weten op 1 januari 2006, gevolgd door 

stappen op 1 juli 2006, 1 juli 2007 en 1 juli 2008. 

75. Bij de tweede variant dient KPN de achterstand op de gemiddelde efficiëntie van de US LECs 

meteen aan het begin van de reguleringsperiode in te lopen en daarna in lijn te blijven met dit 

efficiëntieniveau. Dit betekent dat de CEA op dezelfde wijze wordt toegepast als bij de eerste 

variant, met dit verschil dat bij de eerste variant de correctie is gebaseerd op de top 10% en bij 

de tweede variant op de gemiddelde efficiëntie van de US LECs. 

76. Bij de derde variant worden de tarieven voor 2004 op dezelfde wijze bepaald als bij de tweede 

variant. Er vindt echter geen bepaling van het eindpunt plaats zoals in de tweede variant. De ta-

riefontwikkeling gedurende de reguleringsperiode bestaat in de derde variant uit een veilig-

heidsplafond (X factor van 0). 

77. De vierde variant ten slotte is wat betreft de bepaling van de tariefstappen gelijk aan de eerste 

variant, met dit verschil dat de resulterende tarieven als ondergrens gelden en niet als boven-

grens zoals bij variant 1. 
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C.8 Overige aspecten van het systeem 

C.8.1 Tariefmandjes 

78. Binnen het WPC-systeem zou het mogelijk zijn om de tariefontwikkeling niet per dienst te bepa-

len, maar om deze te koppelen aan een mandje van diensten. In dat geval wordt het gewogen 

gemiddelde van de tariefontwikkeling van de verschillende diensten in het tariefmandje ‘gecapt’ 

door de voor het tariefmandje geldende X factor. 

79. Met het introduceren van tariefmandjes zou KPN meer vrijheid kunnen worden geboden bij het 

bepalen van haar tarieven. KPN kan dan immers zelf bepalen in welke mate de tarieven van de 

individuele diensten moeten worden aangepast om te voldoen aan de voor het betreffende ta-

riefmandje vastgestelde tariefontwikkeling. 

80. Bij de afweging of tariefmandjes gehanteerd zouden moeten worden, betrekt het college na-

drukkelijk de functie en doelstellingen van het WPC-systeem. De functie van het systeem is het 

bieden van zodanig ‘maatwerk’ dat voor iedere dienst geldt dat de opgelegde tariefverplichting 

proportioneel kan worden geacht. Daarbij dient tevens zoveel mogelijk voldaan te worden aan 

de doelstellingen van het systeem, namelijk het waarborgen van de voorspelbaarheid van toe-

komstige tarieven en het stimuleren van efficiëntie in de bedrijfsvoering van KPN. 

81. Het college overweegt dat de met tariefmandjes geboden extra vrijheid kan worden beschouwd 

als nadere invulling van proportionaliteit. Diensten waarvoor minder strikte regulering volstaat 

zouden in mandjes gereguleerd kunnen worden. In die zin zou gesteld kunnen worden dat ta-

riefmandjes voor het college een extra instrument zijn waarmee proportionaliteit in het systeem 

gewaarborgd kan worden. 

82. Het hanteren van tariefmandjes heeft naar het oordeel van het college een neutrale invloed op 

de doelstelling van het stimuleren van efficiëntie. De extra tariefvrijheid die KPN wordt geboden 

betekent dat KPN tot op zekere hoogte zelf kan beslissen hoe de totale kosten
25 

over de dien-

sten in het betreffende mandje worden verdeeld. Dit doet echter niets af aan de randvoorwaarde 

dat KPN nooit een hoger bedrag aan kosten mag goedmaken dan het bedrag dat volgt uit de ta-

riefontwikkeling van het mandje. Op welke manier de tariefontwikkeling ook wordt vertaald in ta-

rieven voor de verschillende diensten, de stimulans om tegen lagere kosten te opereren blijft 

hetzelfde. 

83. Vanuit de doelstelling van de voorspelbaarheid van tarieven, acht het college het hanteren van 

tariefmandjes echter niet gewenst. Een dergelijk systeem zou namelijk betekenen dat KPN jaar-

lijks kan bepalen wat de tariefontwikkeling van de individuele diensten in het mandje voor het 

komende jaar wordt. Hoewel er derhalve vooraf zekerheid kan worden geboden over de tarief-

ontwikkeling van het mandje van diensten, is deze zekerheid er niet voor de individuele dien-

sten. Daarmee conflicteert het reguleren op basis van tariefmandjes met de misschien wel be-

langrijkste doelstelling van het WPC-systeem. 

84. Het voor een belangrijk deel komen te vervallen van tariefzekerheid door het hanteren van 

                                                      
25

 Onder totale kosten moet hier worden verstaan de relevante (efficiënte) kosten die KPN moet maken voor het aanbieden van 

de diensten in het betreffende mandje. 
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mandjes acht het college een groter nadeel dan het voordeel dat wordt verkregen door het toe-

nemen van de instrumenten om proportionaliteit in het systeem te waarborgen. Bij deze afwe-

ging neemt het college nadrukkelijk mee dat hij reeds verschillende andere instrumenten tot zijn 

beschikking heeft om de tariefverplichtingen binnen het systeem aan het vereiste van proportio-

naliteit te laten voldoen. Deze andere instrumenten, die vooral zijn gerelateerd aan de mate en 

snelheid waarmee KPN haar efficiëntie dient aan te passen, zijn hiervoor reeds uitvoerig be-

sproken. 

85. Het college concludeert dat vanuit de doelstelling van tariefzekerheid gedurende de regule-

ringsperiode het hanteren van tariefmandjes niet gewenst is.  

C.8.2 Noodremprocedure 

86. Reeds hiervoor heeft het college gewezen op de onzekerheden die samenhangen met de toe-

komstige wijzigingen in het netwerk van KPN en het effect daarvan op de kosten. Door het han-

teren van de CEA wordt een deel van die onzekerheid weggenomen. Deze methodiek maakt 

het namelijk mogelijk om de tariefontwikkeling voor de verschillende diensten min of meer onaf-

hankelijk van de gemaakte aanpassingen in het netwerk vast te stellen. 

87. Dit neemt niet weg dat onzekerheid inherent blijft aan het vooraf bepalen van een meerjarige 

tariefontwikkeling. Onverwachte mutaties in volumes kunnen bijvoorbeeld tot een significante 

wijziging in de kosten per eenheid leiden. Tevens moet altijd rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid dat de tariefontwikkeling die op de CEA is gebaseerd gedurende de reguleringspe-

riode dermate ver van de werkelijkheid gaat afwijken dat deze niet langer redelijk is. Hoe zorg-

vuldig en robuust het WPC-systeem ook is ontworpen, een dergelijk risico blijft altijd bestaan. 

88. Het college heeft daarom overwogen of het wenselijk is om een zogenaamde noodremprocedu-

re in het WPC-systeem in te bouwen. Deze zou in werking moeten treden op het moment dat 

geconstateerd wordt dat de vooraf vastgestelde tariefontwikkeling niet langer redelijk is. Het is 

gebruikelijk om hiervoor bepaalde ‘trigger points’
26 

te definiëren die aangeven onder welke om-

standigheden de tariefontwikkeling aangepast dient te worden. Het college heeft twee redenen 

om niet over te gaan tot het inbouwen van een dergelijke procedure. Deze zijn weer gerelateerd 

aan de doelstellingen van het WPC-systeem. 

89. In de eerste plaats betekent een noodremprocedure een verkleining van de tariefzekerheid. 

Hoewel vooraf wordt vastgesteld onder welke omstandigheden er zal worden ingegrepen, met 

andere woorden wat de ‘trigger points’ zijn, is het voor betrokken partijen lastig in te schatten 

wanneer de noodrem daadwerkelijk in werking treedt. Naar alle waarschijnlijkheid hebben voor-

al de afnemers van de wholesalediensten hierin onvoldoende inzicht. Dit leidt tot het gevoel bij 

partijen dat ‘tarieven zomaar op ieder moment kunnen veranderen’ met alle nadelige gevolgen 

voor de met het WPC-systeem beoogde tariefzekerheid van dien. 

90. Ten tweede zou het inbouwen van een noodremprocedure de efficiëntiestimulans negatief kun-

nen beïnvloeden. Dit geldt voornamelijk indien ‘trigger points’ worden ingesteld die aanpassing 

van de tariefontwikkeling mogelijk maken op het moment dat KPN haar werkelijke kosten te ver 
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 Deze trigger points worden meestal uitgedrukt in een percentuele afwijking tussen de werkelijke en vooraf voorspelde kosten 

of volumes. 
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laat afwijken van de vooraf voorspelde kosten. KPN zou daardoor het idee kunnen krijgen dat 

alle gemaakte kosten toch wel gedekt zullen worden, wat een negatieve uitwerking heeft op de 

stimulans voor KPN om haar efficiëntie te verhogen. 

91. Concluderend is het college van oordeel dat het inbouwen van een noodremprocedure niet 

wenselijk is. Er zullen derhalve geen ‘trigger points’ vooraf worden gedefinieerd die aangeven 

wanneer de tariefontwikkeling aangepast dient te worden. 

92. Daarbij wil het college nog het volgende opmerken. De eventuele noodzaak voor het inbouwen 

van een noodremprocedure wordt ook grotendeels weggenomen door de systematiek van de 

marktanalyses waarop de proportionele tariefverplichtingen worden gebaseerd. In het geval de 

omstandigheden op een bepaalde markt dermate wijzigen dat de concurrentiële situatie op die 

markt significant verandert, kan het college besluiten tot het uitvoeren van een nieuwe markt-

analyse. Daaruit kan tevens volgen dat de tariefverplichting aanpassing behoeft. Hieruit blijkt dat 

een (plotselinge) significante wijziging in de omstandigheden op een markt, via de systematiek 

van de marktanalyse, tot aanpassingen in het WPC-systeem kunnen leiden. Een aparte noo-

dremprocedure is daarvoor niet noodzakelijk. 

C.8.3 Flexibiliteit: opnemen en uitstoten van diensten 

93. Het pakket gereguleerde wholesalediensten dat KPN op grond van de aan haar opgelegde toe-

gangsverplichtingen dient aan te bieden is in de tijd aan verandering onderhevig. Naar aanlei-

ding van redelijke verzoeken van afnemers, kan KPN gehouden zijn tot het introduceren van 

nieuwe diensten. In dergelijke gevallen zal de verplichting tot het doen van het aanbod gepaard 

kunnen gaan met een tariefverplichting. 

94. Het college is zich bewust van het feit dat het beginpunt van het WPC-systeem niet meer is dan 

een momentopname. Er wordt een tariefontwikkeling bepaald voor diensten die op dát moment 

tot het wholesaledienstenaanbod van KPN behoren en tevens op dát moment tariefregulering 

behoeven. Daarom is het college van oordeel dat het WPC-systeem de flexibiliteit moet bezitten 

om gedurende de reguleringsperiode nieuwe diensten in zich op te nemen of de bestaande ta-

riefregulering voor een bepaalde wholesaledienst aan de nieuwe omstandigheden aan te pas-

sen. 

95. Meer concreet voorziet het college dat bij de introductie van een nieuwe wholesaledienst waar-

voor meerjarige price cap tariefregulering proportioneel wordt geacht, aangesloten wordt bij het 

bestaande WPC-systeem. De tariefontwikkeling die voor de nieuwe dienst proportioneel moet 

worden geacht, wordt volgens dezelfde lijnen bepaald als bij de introductie van het systeem. 

Daarbij kunnen ook de uitkomsten van de eerder uitgevoerde CEA bij de tariefontwikkeling wor-

den gebruikt. 

96. Daarnaast kunnen veranderende marktomstandigheden nopen tot aanpassing van de wijze 

waarop in het WPC-systeem opgenomen diensten gereguleerd moeten worden. Normaal ge-

sproken zal dit blijken uit een tussentijds uitgevoerde marktanalyse die leidt tot de conclusie dat 

de bestaande tariefverplichting niet langer proportioneel is. De situatie kan zich bijvoorbeeld 

voordoen dat voor een bepaalde dienst een andere variant van tariefontwikkeling proportioneel 

wordt of zelfs dat tariefregulering niet langer noodzakelijk is. In die gevallen zullen binnen het 

WPC-systeem de benodigde aanpassingen worden gemaakt. Dit betekent in het eerste geval 
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dat de tariefontwikkeling wordt aangepast aan de nieuwe situatie en in het tweede geval dat de 

vooraf bepaalde tariefontwikkeling zijn gelding verliest. 

97. Wellicht ten overvloede merkt het college nog op dat een aanpassing van een tariefverplichting 

niet zal voortkomen uit het WPC-systeem zelf. De aanleiding hiervoor is normaal gesproken ge-

legen in een tussentijds uitgevoerde marktanalyse. Het WPC-systeem heeft echter wel de be-

nodigde flexibiliteit om de wijziging in de tariefverplichting te verwerken. 

C.8.4 Carry-over 

98. Aangezien de eerste drie varianten van het WPC-systeem de tarieven alleen aan de bovenkant 

begrenzen, bestaat de mogelijkheid dat KPN haar tarieven voor één of meerdere diensten in 

een bepaald jaar onder de bovengrens wenst vast te stellen. Binnen de kaders van het WPC-

systeem zou een dergelijke handelswijze van KPN in beginsel toegelaten zijn. 

99. Het college is echter van oordeel dat een verlaging van de tarieven onder de bovengrens niet 

gecompenseerd mag worden met een latere verhoging die uitkomt boven de bovengrens. Het is 

KPN derhalve niet toegestaan om in jaar 1 van de reguleringsperiode haar tarieven x% onder 

de bovengrens vast te stellen om ze vervolgens in jaar 2 met x% boven de bovengrens te ver-

hogen. Deze handelswijze wordt ook wel met ‘carry-over’ aangeduid. 

100. De redenering die het college volgt om ‘carry-over’ niet toe te staan is vergelijkbaar met de mo-

tivering voor het afwijzen van tariefmandjes. Hoewel het toestaan van ‘carry-over’ als additio-

neel instrument gezien zou kunnen worden voor het invullen van proportionaliteit, hecht het col-

lege meer waarde aan de doelstelling van tariefzekerheid. 

101. Wellicht ten overvloede merkt het college nog op dat het bovenstaande uiteraard niet van toe-

passing is op diensten waarvoor variant 4 proportioneel wordt geacht. Bij deze variant wordt een 

ondergrens bepaald, wat betekent dat KPN haar tarieven daar niet beneden mag vaststellen. 

C.9 Operationalisering 27 

102. In paragraaf C.4.1 van deze Annex is reeds aangegeven dat het college verwacht het WPC-

systeem op 1 februari 2006 te kunnen laten aanvangen. Om dit mogelijk te maken dient de ope-

rationalisering van het WPC-systeem voor die tijd afgerond te zijn. De operationalisering is ge-

richt op het bepalen van de aanvangstarieven en de tariefontwikkeling voor iedere dienst in het 

WPC-systeem en bestaat uit een aantal onderdelen. Deze worden hierna beschreven.  

103. In de eerste plaats dient KPN haar EDC-rapportage over 2004 en haar prospectieve EDC-

rapportages over de jaren 2005 tot en met 2008 aan het college voor te leggen. KPN heeft hier 

op 4 oktober respectievelijk 31 oktober 2005 aan voldaan. Voor de inhoud van de EDC-

rapportages en de wijze waarop KPN wordt geacht te rapporteren verwijst het college naar An-

nex A ‘Kostentoerekening en financiële rapportages: algemeen’ en Annex B ‘Kostentoerekening 
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 Ten opzichte van het ontwerpbesluit is deze paragraaf in lijn gebracht met de stand van zaken ten aanzien van de onderhan-

den operationalisering van het WPC-systeem. 
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en financiële rapportages: wholesale’.
28

 De beoordeling van de EDC-rapportages wordt momen-

teel uitgevoerd. 

104. Ten tweede heeft het college informatie van KPN nodig voor het uitvoeren van de CEA. KPN 

heeft de benodigde informatie ondertussen in antwoord op de door NERA (de door het college 

in de arm genomen adviseur) opgestelde zogenaamde data-request aan het college ter be-

schikking gesteld. De beoordeling of deze informatie inderdaad aan de data-request beant-

woordt, is momenteel onderwerp van onderzoek. 

105. Marktpartijen zijn door middel van deelname aan de zogenaamde Industry Group nadrukkelijk 

bij de operationalisering van het WPC-systeem betrokken, onder andere met betrekking tot de 

voorspelling van toekomstige volumes. Hiertoe hebben ondertussen twee IG bijeenkomsten 

plaatsgevonden (op 6 september en 22 november 2005). Gedurende deze bijeenkomst(en) zijn 

partijen op de hoogte gesteld van de stand van zaken bij de EDC-beoordeling en de (voorlopi-

ge) resultaten van de CEA. 

106. De EDC-beoordeling en de CEA dienen uiterlijk medio januari 2006 te zijn afgerond. Als laatste 

stap zal het college na afronding van de operationalisering van het systeem naar huidige ver-

wachting uiterlijk 31 januari 2006 zijn besluit publiceren met daarin de voor iedere dienst te gel-

den aanvangstarieven evenals de gedurende de reguleringsperiode te gelden tarieven zoals die 

uit de X factor volgen. 

 
28

 De openbare versie van de EDC-rapportages is beschikbaar op de website van KPN Wholesale. 


