
Annex D Tariefregulering wholesale: rendementsregulering 

D.1 Inleiding 

1. Indien ten aanzien van een wholesaledienst de verplichting tot kostenoriëntatie geldt, dient dui-

delijk te zijn op welke wijze vastgesteld wordt of tarieven kostengeoriënteerd zijn en of het 

goedgekeurde kostentoerekeningssysteem is toegepast. Deze Annex behandelt de regels die 

het college hiervoor stelt ten aanzien van de wholesalediensten waarop jaarlijkse rendements-

regulering van toepassing is. 

2. Deze Annex vormt onderdeel van alle besluiten waarin op grond van artikel 6a.7 van de Tw ten 

aanzien van wholesalediensten van KPN tariefregulering via de methodiek van jaarlijkse ren-

dementsregulering is opgelegd.
1
 Annex A ‘Kostentoerekening en financiële rapportages: alge-

meen’ en Annex B ‘Kostentoerekening en financiële rapportages: wholesale’ maken integraal 

onderdeel uit van deze verplichting. 

3. Paragraaf D.2 gaat in op de wijze waarop het college vaststelt of tarieven van rendementsgere-

guleerde diensten kostengeoriënteerd zijn.  

D.2 Beoordeling toepassing kostentoerekeningssysteem 

4. Bij jaarlijkse rendementsregulering zal het college op basis van de in de EDC-rapportage beslo-

ten toepassing van de goedgekeurde kostentoerekeningssystematiek beoordelen of de tarieven 

die KPN voorstelt kostengeoriënteerd zijn. Hiertoe dient KPN jaarlijks een EDC-rapportage ter 

goedkeuring aan het college voor te leggen, die bestaat uit een historisch deel dat betrekking 

heeft op het vorige verslagjaar en een toekomstgericht deel dat betrekking heeft op het lopende 

verslagjaar.  

5. In het toekomstgerichte deel van de EDC-rapportage worden de verwachte kostprijzen bere-

kend. Ten aanzien van de kostentoerekening en de EDC-rapportage gelden de regels die in 

Annex A en Annex B beschreven zijn. In het besluit is aangegeven dat het college op de bere-

kening van de kostprijzen in de EDC-rapportage een efficiëntiekorting kan toepassen. Deze is 

dan gebaseerd op de comparatieve efficiëntieanalyse (de CEA) zoals die in paragraaf C.6 van 

Annex C ‘Tariefregulering wholesale: wholesale price cap systeem’ is toegelicht. 

6. Het college beschouwt een tarief dat gelijk is aan de verwachte kostprijs in het toekomstgerichte 

deel van de jaarlijkse EDC-rapportage – en dat het college in overeenstemming acht met de re-

gels die in Annex A en Annex B beschreven zijn – als het kostengeoriënteerde tarief. Het colle-

ge stelt uiterlijk 30 juni van ieder jaar voor iedere dienst waarop rendementsregulering van toe-

                                                      
1
 In de besluiten ter zake van de wholesalemarkten is aangegeven dat het college meerjarige regulering (in tegenstelling tot 

jaarlijkse rendementsregulering) de proportionele invulling van kostengeoriënteerde tariefregulering acht. Als voorwaarde voor 

de geschiktheid van meerjarige regulering stelt het college wel de eis dat er zekerheid moet bestaan dat de vooraf vastgestelde 

tariefontwikkeling de toekomstige kosten- en volumeontwikkelingen in voldoende mate recht zal doen. Daarbij is voor iedere 

specifieke markt onderzocht of aan de voorwaarde van voldoende zekerheid is voldaan. Indien daarbij zou zijn gebleken dat dit 

niet het geval is, zou het college alsnog hebben gekozen voor eenjarige rendementsregulering. 
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passing is vast welke hoogte van het tarief hij kostengeoriënteerd acht. KPN dient er zorg voor 

te dragen dat de tarieven die ze met ingang van 1 juli van ieder kalenderjaar hanteert kostenge-

oriënteerd zijn. 


