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BIJLAGE 1 

Wholesale bouwstenen voor het 
samenstellen van een 
spraaktelefoniedienst voor 
eindgebruikers

1 Algemene aannames 

Dit memo bevat een overzicht van de operationele en commerciële mogelijkheden voor andere 
telecom providers om via gebruikmaking van wholesale diensten van KPN spraaktelefonie aan te 
bieden aan eindgebruikers. We onderscheiden de volgende meer traditionele wholesale diensten van 
KPN:

• WLR/CPS; 
• MDF Access 
• ILL 

Daarnaast gaan wij in op de volgende ‘nieuwe(re)’ wholesale diensten van KPN die zijn gebaseerd op 
de koperen aansluitlijn: 

• WLV 
• WBA CM en ZM 
• SDF ACCESS 
• WEAS 

Uit het overzicht zal blijken dat de nieuwe wholesale diensten van KPN voldoende mogelijkheden 
geven aan andere telecom providers om telefoniediensten aan te (blijven) bieden. 
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Uiteraard kunnen andere telecom providers ook via een eigen netwerk telefonie aanbieden. Hierbij 
moet worden gedacht aan de kabelaars die via het kabeltelevisie netwerk telefonie aanbieden. Ook 
kan worden gedacht aan de (glasvezel)netwerken van andere partijen waarmee zakelijke klanten of 
groepen van zakelijke klanten direct worden aangesloten. Deze mogelijkheden blijven hier verder 
onbesproken, maar zijn uiteraard wel van essentieel belang voor de analyse van de markt voor vaste 
spraaktelefonie. 

1.1 Toegang tot het tradionele geschakelde net van KPN 
Het traditionele telefonienetwerk van KPN bestaat uit ruim 1300 nummercentrales en 20 keer 2 
verkeerscentrales. De traditionele vormen van toegang tot de telefoniedienstverlening van KPN 
worden allemaal afgenomen op het niveau van de 20 verkeerscentrales, oftewel op regionaal niveau.  

Voor de berekeningen wordt uitgegaan van een efficiënte toetreder die een marktaandeel heeft van 
minstens 5% en die in het bezit is van eigen switches. Partijen met minder marktaandeel zullen 
eerder geneigd zijn om switchcapaciteit op de wholesale markt in te kopen. 

Bij 5% marktaandeel heeft de switch van de toetreder ongeveer evenveel verkeer te verwerken als de 
gemiddelde EVKC van KPN onder de aanname dat de Telco ook twee switches gebruikt om redenen 
van redundantie. Om die reden hanteert KPN voor de kosten van het Telco netwerk (transmissie plus 
switch) de kostprijs per minuut van interregionale doorgifte van KPN. Deze is het verschil tussen het 
nationale tarief en het regionale tarief voor gespreksopbouw dan wel gespreksafgifte van KPN. De 
Telco heeft deze kosten twee keer: één keer in de opgaande minuut (gespreksopbouw) en één keer 
in de neergaande minuut (gespreksafgifte). De kosten van het Telco netwerk bedragen dus: 

Telco kosten switch plus transmissienetwerk per minuut

item Aantal kosten per eh kosten per minuut
Interlokale doorgifte 2 0,18               0,36

Per minuut (0,01 EUR) 0,36

Tabel 1: Kosten per minuut traditioneel Telco netwerk plus switches 

1.2 Toegang tot de Next Generation netwerken 
Het Next Generation netwerk is een generiek transportnetwerk waarover op ethernet-basis het 
verkeer van meerdere diensten tegelijk kan worden getransporteerd. Eén van die diensten is de 
spraakdienst. Deze spraak bestaat feitelijk uit standaard computer hardware en software waarbij de 
laatste het overgrote deel van de kosten bepaalt. De servers van het VoB platform van KPN staan 
centraal op vier Aura locaties opgesteld waardoor er al snel een efficiënte vulling van het platform 
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bereikt wordt. Ook concurrenten kunnen tegen lage instapkosten beschikken over een VoB-platform 
en dus VoB-dienst.  

Er is ook een extern wholesale VoB-aanbod van diverse partijen op de markt. Zo koopt Xs4All haar 
VoB in bij [KPN vertrouwelijk XXXXXXXXXXXXXXX]. Een ander voorbeeld van een partij die VoB 
levert op wholesale basis is XeloQ (www.xeloq.nl) die inbound VOIP1 biedt aan eindgebruikers voor 
EUR 2,99 per maand. Deze aanbieder biedt ook white label VOIP zodat aanbieders onder hun eigen 
merknaam VoB kunnen leveren.  

Tiscali Wholesale is ook actief op deze markt en rekent de volgende wholesale tarieven (tarieven zijn 
vertrouwelijk): 

Tabel 2: Tiscali Wholesale WLV tarieven 

KPN rekent in de VoB voorbeelden met bovenstaande wholesale tarieven. Voor een ATA (Analog 
Telephony Adapter) kastje rekent KPN met een inkoopprijs van EUR 36 ex BTW. 

De Telco terminating inkomsten komen toe aan de wholesale VoB leverancier. Hoewel deze 
inkomsten in de marktindeling van OPTA in een andere markt vallen (namelijk een wholesale markt) 
zal het voor een externe partij in zijn besluit wel degelijk een rol spelen om een voice 
eindgebruikersdienst in de markt te zetten. Daarom wordt in dit verhaal deze inkomstenbron bij de 
cijfers betrokken. 

Er is een duidelijk verschil met traditionele telefonie in de zin dat er in dit voorbeeld sprake is van een 
volledige White Label Voip aanbieding. Een afnemer heeft dus niet de kosten en risico’s die 
samenhangen met het exploiteren van een eigen netwerk zoals in geval van WLR en CPS. Bij WLV 
heeft de aanbieder enkel de kosten van een website en marketing.   

1.3 Overige aannames 
Specifieke retail kosten zoals verkoop- en distributiekosten worden hier buiten beschouwing gelaten. 
De berekeningen tonen namelijk de incrementele business case voor een Telco/ISP die in een 
bepaalde situatie voor de keuze staat om een klant wel of geen spraakdienst aan te bieden. De 
berekende bedragen zijn in EUR/maand tenzij anders is aangegeven. 

                                                     
1 Op basis van SIP protocol. Om te bellen is er enkel een internetverbinding nodig, geen computer. Standaard SIP ATA kastjes 

zijn te koop voor particulieren voor  EUR 41 ex BTW. Bijvoorbeeld Linksys PAP2T. Zie www.voipshop.nl voor meer hardware.
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2 Toegangsvormen  

KPN zal voor diverse retail aansluitingen laten zien welke toegangsvormen er zijn en hoe die door 
concurrenten ingezet kunnen worden om een telefoniedienst te bouwen. 

2.1 Laag-capacitaire aansluiting 

In deze paragraaf laat KPN zien welke alternatieven voor toegang er bestaan voor een laag-
capacitaire aansluiting: 

2.1.1 WLR plus CPS

WLR is de wederverkoop van de tradionele PSTN en ISDN2 aansluitingen. Via de CPST rapportages 
kan OPTA met regelmaat vaststellen dat er voldoende incrementele ruimte is tussen de retail 
aanbiedingen en de wholesale tarieven.  
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Figuur 1: CPS en WLR 

De inkoopkosten (alleen aansluiting plus 200 minuten verkeer naar vaste nummers in Nederland) zijn 
bij benadering: 
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Inkoop KPN

PSTN ISDN1 ISDN2 opmerking
WLR 12,88      15,20      18,80      
CPS regionaal 1,57        1,57        1,57        aanname 200 minuten
Terminating regionaal 1,33        1,33      1,33      aanname 200 minuten

15,79      18,11    21,71

Eigen kosten/inkoop derden

PSTN ISDN1 ISDN2 opmerking
Eigen switching/transmissie 0,72        0,72      0,72      aanname 200 minuten

PSTN ISDN1 ISDN2
Totaal 16,51      18,83    22,43
Tabel 3 WLR en CPS, gemiddelden per maand 

2.1.2 WBA CM plus VoB inkoop bij derden 

Bij deze oplossing wordt de Telco geacht VoB in te kopen tegen de tarieven uit paragraaf 1.2. Voor 
de WBA inkoop wordt uitgegaan van inkoop bij KPN Wholesale. WBA tarieven van andere ULL 
partijen zullen op een vergelijkbaar niveau liggen volgens info van KPN. Buiten deze inkoop zijn geen 
netwerkmiddelen nodig voor de aanbieder. 

Omdat de beschikbaarheid van deze oplossing vergelijkbaar is met die van PSTN/ISDN2 is dit ook 
een bruikbare oplossing voor (klein) zakelijke gebruikers die nu een PSTN of ISDN2 aansluiting 
hebben. 
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Figuur 2: WBA oplossing 

De kosten zijn gescheiden in inkoopkosten bij KPN en inkoopkosten bij derden. Bij de eindklant dient 
een DSL modem met ATA kastje aanwezig te zijn. Er worden twee situaties uitgerekend:  

2.1.2.1 Een kleine Telco die zich puur richt op enkelvoudige laag-capacitaire telefonieaansluitingen 

De aanname is dat deze Telco te klein is om in aanmerking te komen voor de kortingsstaffel van 
WBA.
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Tabel 4: Kosten voor kleine Telco met smalle productportfolio (WLV tarieven zijn vertrouwelijk) 

De kosten voor deze Telco zijn hoger dan in geval van WLR (varianten PSTN en ISDN1) plus CPS. 
Dit wordt veroorzaakt doordat deze Telco geen gebruik kan maken van de kortingsregeling in WBA 
CM en bovendien over zijn lijnen een gemiddeld access speed tarief van EUR 3 per maand moet 
betalen.

2.1.2.2 Grote ISP die naast single voice aansluitingen ook dual play aansluitingen biedt 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een aanbieder met 5% marktaandeel die wel voldoet aan de 
hoogste kortingsstaffel van WBA-CM (d.w.z. een volume heeft van 150k lijnen of hoger). Bovendien 
levert deze aanbieder niet alleen single voice, maar ook dual en triple play producten. Deze partij kan 
dus voor een deel van de lijnen gebruik maken van de goedkoopste optie in het WBA-CM portfolio. 
Hierdoor is het access speed tarief van EUR 0,70 per maand bereikbaar voor een deel van de 
aansluitingen. 

Tabel 5: Kosten voor grote ISP met brede productportfolio (WLV tarieven zijn vertrouwelijk) 
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Ook deze partij is nog enigszins duurder uit dan inkoop WLR plus CPS (PSTN) maar het verschil is 
beperkt Bovendien betreft het hier een volledige white label oplossing waardoor de aanbieder aan de 
retail zijde minder kosten zal hebben. De twee situaties zijn derhalve niet volledig vergelijkbaar. 

2.1.3 Telefonie via ULL/eigen DSL 

Telefonie via eigen DSL leveren is niet wezenlijk anders dan via WBA. Verschil is dat in deze case de 
Telco zelf eigenaar is van de DSLAMs. De backhaul kan door zelfbouw gerealiseerd worden of 
ingekocht worden op de concurrerende markt voor huurlijnen met een capaciteit van meer dan 2 
Mbit/s. Qua kosten zal deze oplossing vergelijkbaar zijn. Wel heeft een dergelijke Telco de 
mogelijkheid om in zijn DSLAM E-POTS kaarten op te nemen.  Daarmee vervalt de noodzaak voor 
een ATA op klantlocatie. De kosten voor een E-POTS poort zijn vergelijkbaar met die van een DSL 
poort.

2.1.4 Telefonie via de kabel 

Voor zover bij KPN bekend leveren kabelbedrijven geen spraakproducten op de externe wholesale 
markt. 

2.2 Laag-capacitaire telefoniedienst samen met andere diensten over één aansluiting 

2.2.1 Telefonie plus internet via WBA/DSL 

Deze oplossing wijkt niet wezenlijk af van de oplossing in paragraaf 2.1.2. Verschil is dat er naast de 
telefoniedienst ook een internetdienst afgenomen wordt ter dekking van de kosten zoals 
weergegeven in tabel 2. Bij internetretailprijzen vanaf EUR 20 per maand (incl BW) lijkt het internet 
abonnement de kosten van de DSL access te kunnen dragen waardoor voor het VoB deel alleen 
onderstaande kosten overblijven: 

Tabel 6: Kosten bij gezamenlijk Internet en VoB over DSL aansluiting (WLV tarieven zijn 
vertrouwelijk) 
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In bovenstaande berekening heeft KPN voor het ATA kastje nog een bedrag opgenomen van EUR 36 
maar het is de vraag of dat noodzakelijk is gezien het feit dat moderne DSL modems/routers een 
spraakaansluit-functionaliteit geïntegreerd hebben. 

2.2.2 Laag-capacitaire telefoniedienst via glas 

Er komen meer aansluitingen op glas in Nederland. Het betreft lokale glasinitiatieven in de 
consumentenmarkt, glasinitiatieven op bedrijventerreinen en diverse verspreide glasaansluitingen in 
de zakelijke markt. In de consumentenmarkt worden deze aansluitingen gebruikt voor triple-play 
diensten. In de zakelijke markt zijn datadiensten de belangrijkste driver.  

In de regel kunnen de non-voice diensten de kosten van de glasaansluiting dragen en is spraak een 
facultatieve additionele dienst die niet noodzakelijk is om de kosten van de glasaansluiting te dekken. 
Dat zou ook niet logisch zijn want voor een laag-capacitaire telefoniedienst is een glasaansluiting in 
ieder geval niet nodig. Glasaansluitingen worden op dit moment door meerdere partijen geboden en 
deze markt is een concurrerende markt.  
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Figuur 3: Laag-capacitaire spraaktelefonie over glas 
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Iedere aanbieder van glas aansluitingen is in staat om op eigen infrastructuur spraaktelefonie te 
bieden. Alternatieve mogelijkheden voor bovenstaand VoB platform zijn: 

• Gebruik maken van een speciale gateway om traditionele telefonie over ethernet mogelijk te 
maken. In plaats van het VoB platform komt dan een traditionele PSTN switch met de 
genoemde gateway (ethernet interface naar ISDN30 interface). Qua schaalbaarheid en 
instapdrempels voor spraak bezien wijkt deze oplossing niet significant af van een CPS/WLR 
marktpartij.

• E1 emulatie over ethernet: In de ethernet modems aan de uiteinden van de ethernet 
verbinding komen standaard E1 koppelvlakken (2048 kbit/s). Hiermee kunnen standaard 
ISDN30 klantaansluitingen worden gemaakt. Deze variant komt vaker voor bij hoog-
capacitaire aansluitingen en zal in één van de volgende paragrafen besproken worden.  

In de kostenonderbouwing gaat KPN uit van de aanname dat de primaire datadienst de kosten van 
de glasaansluiting kan dragen en de kostenonderbouwing ziet dus voornamelijk op de additionele 
kosten voor de spraakdienst. 

Tabel 7: Kosten per maand VoB over glas (WLV tarieven zijn vertrouwelijk). 

2.3 Hoog-capacitaire aansluitingen 

2.3.1 ISDN30 via ILL 

Met de ILL dienstverlening van KPN is op betrekkelijk eenvoudige wijze een ISDN30 te bouwen. In 
onderstaand figuur staat deze optie afgezet tegen de CPS optie (waarbij de eindklant een retail 
ISDN30 abonnement bij KPN afneemt). Voor deze dienst is een regionale ILL met een capaciteit van 
2048 kbit/s de meest efficiënte oplossing.  
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Figuur 4: ISDN30 via ILL 

In onderstaande tabel staat de kostprijs per maand en de kostprijs per minuut waarbij de aanname is 
gedaan dat de gemiddelde ISDN30 evenveel inkomende als uitgaande minuten heeft. Wanneer 
uitgegaan wordt van een gemiddeld aantal belminuten van 21.000 minuten per maand per ISDN30 
voor zowel inkomend als uitgaand verkeer en bij 100% piekverkeer dan komen de totale kosten op 
EUR 398 per maand. Het retail tarief van de aansluiting plus CPS en terminating kosten komt EUR 
227 per maand hoger uit en is dus geen logische oplossing voor een Telco. 



OPENBARE VERSIE 13 van 15

Datum 
15 februari 2008 

Versie

ISDN30 via ILL per maand

Inkoop item Aantal tarief per eh kosten per maand
KPN ILL 2048 regional collocation service premium a 1               303            303                       
KPN ILL tie cable 4xSTM1 access service 0,01        180          1                          
KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service 0,02        184          4                          
Per maand per aansluiting (EUR/maand) 308                      

FTA uitgaven per minuut

Inkoop item Aantal tarief per eh kosten per minuut
KPN Terminating Call setup 0,33          0,60           0,20                      
KPN Terminating Regional Conveyance 1 0,70           0,70                      
KPN terminating Poort 0,00          41,60         0,02                      
Kosten Telco netwerk 1,00        0,36         0,36                     
Per minuut (0,01 EUR) 1,28                     

FTA inkomsten per minuut

Verkoop item Aantal tarief per eh kosten per minuut
Telco Terminating Call setup 0,33          0,81-           0,27-                      
Telco Terminating Regional Conveyance 1 0,95-           0,95-                      
Kosten Telco netwerk 1 0,36         0,36                     
Per minuut (0,01 EUR) 0,86-                     

Tabel 8: Kosten per maand en per minuut bij ISDN30 via ILL 

2.3.2 ISDN30 via WEAS 

Zakelijke klanten kiezen in toenemende mate voor datacom glas producten op basis van ethernet 
technologie. KPN heeft daarvoor eveneens een wholesale portfolio geïntroduceerd, het WEAS 
portfolio, waarmee een Telco datacom glas diensten kan leveren aan eindgebruikers. Het WEAS 
portfolio biedt de mogelijkheid om een additionele VLAN voor bijvoorbeeld spraakdiensten mee te 
leveren. Op basis hiervan kan een wholesale klant een hoog-capacitaire aansluiting leveren aan een 
eindklant. In onderstaande figuur staat deze oplossing weergegeven: 
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Figuur 5: Telefonie via WEAS 

Voor het kostenoverzicht gaat KPN er vanuit dat de datacom dienst voldoende opbrengsten 
genereert om de kosten voor de basis WEAS aansluiting te dekken. Dat is ook logisch omdat er voor 
een ISDN30 goedkopere oplossingen bestaan dan een glasaansluiting. Voor de telefonie dienst wordt 
in dit voorbeeld uitgegaan van een geëmuleerde E1 verbinding over ethernet waarover een ISDN30 
wordt geleverd. KPN wijst er op dat er ook andere – meer efficiënte – oplossingen bestaan. 
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ISDN30 via WEAS per maand

Inkoop item Aantal tarief per eh kosten per maand Opmerking
WEAS aansluiting -          nvt -                        Kostendekking door datadienst
Addtionele VLAN 4Mbit/s 1,00        72              72                         WEAS bouwwerk
Korting 20% 72-              14-                         WEAS bouwwerk
E1 Emulatiemodems 2            9              19                       EUR 340 per modem, terugverdienen in 3 jaar
Per maand per aansluiting (EUR) 76                       

KPN Terminating uitgaven per minuut

Inkoop item Aantal tarief per eh kosten per minuut
KPN Terminating Call setup 0,33        0,60           0,20                      
KPN Terminating Regional Conveyance 1 0,70           0,70                      
KPN terminating Poort 0,00        41,60         0,02                      
Kosten Telco netwerk 1,00       0,36         0,36                    
Per minuut (0,01 EUR) 1,28                    

Telco Terminating inkomsten per minuut

Verkoop item Aantal tarief per eh kosten per minuut
Telco Terminating Call setup 0,33        0,81-           0,27-                      
Telco Terminating Regional Conveyance 1 0,95-           0,95-                      
Kosten Telco netwerk 1 0,36         0,36                    
Per minuut (0,01 EUR) 0,86-                    

Tabel 9: ISDN30 via WEAS 

KPN gaat er vanuit dat concurrenten met een eigen ethernet access naar eindklanten zeker geen 
hogere kostprijs zullen kennen dan in bovenstaande tabel staat weergegeven. De hierboven 
beschreven oplossing gaat uit van traditionele telefonie. Nieuwe op IP gebaseerde hoog-capacitaire 
telefonie dienstverlening zal waarschijnlijk goedkoper te realiseren zijn omdat er gebruik gemaakt 
wordt van “off the shelf” hardware en industriestandaarden zoals het SIP protocol. 


